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TECNOLOGIA NA SALA DE AULA
A sala de aula tradicional e a figura de um professor centralizador não representam a realidade educacional moderna. Métodos inovadores 
que incorporam equipamentos, aplicativos e celulares tornam a aprendizagem mais interativa e proporcionam intensa troca de conheci-
mento entre professores e alunos.

O novo desafio educacional é entender como o cérebro reage aos estímulos escolares e como ele processa as informações. A compreensão 
deste processo permite definir com assertividade quais serão os estímulos lançados ao cérebro para que o aluno aprenda a raciocinar de 
fato sobre o tema proposta em sala de aula.

O uso da tecnologia é uma realidade em todos os segmentos e com a educação não é diferente. A tecnologia vem sendo lentamente in-
corporada ao cotidiano dos estudantes e com o grupo Ser Educacional não seria diferente. Vivemos buscando inovações e pesquisamos 
sempre melhorias para nossos alunos e foi assim que desenvolvemos SOFIA, uma plataforma de serviços cognitivos, que consiste no pro-
cesso que a mente humana utiliza para adquirir conhecimento a partir de informações recebidas. 

SOFIA acumula dados, responde perguntas de forma imediata e se adapta ao aprendizado, dando aos estudantes a possibilidade de so-
lucionar suas dúvidas em tempo real. O software possui tecnologia de última geração e será capaz de analisar o comportamento do aluno 
em sala de aula e sugerir planos de conteúdo. SOFIA chega para ajudar os estudantes a aprimorarem seus conhecimentos capturando 
informações expostas pelos seus autores e professores, diminuindo, inclusive, o déficit de aprendizagem. 

Porém, existem outros meios de inovar e que podem ser feitos sem o uso do computador. Usando a gamificação, por exemplo, podemos 
implementar essas grandes mudanças na educação que tanto queremos ao mesmo tempo que motivamos os alunos.

Gamificação é um termo que começou a ganhar popularidade em 2010, mas que já era utilizado de diversas formas há muitos anos. Trata-
se da utilização de elementos e técnicas de jogos em contextos que não são jogos, com o propósito de aumentar a motivação das pessoas 
envolvidas e resolver os problemas dessa realidade. Esse é também um dos projetos que o Ser Educacional está implementando desde o 
ano passado.

Um método de ensino mais inovador e uma atuação docente que privilegie a ação de mediar conhecimentos representam a essência de 
um método de ensino inovador, que preza a necessidade cada vez maior de práticas pedagógicas menos engessadas e mais próximas da 
realidade dos alunos.

Um abraço,
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REVISTA SER

Por todo o mundo, o futebol, sem dúvidas, encanta e fascina milhares pessoas. Claro que 
cada povo é apreciador de um determinado esporte. No entanto, nenhum dos esportes 
praticados no mundo - seja o beisebol dos Estados Unidos ou as lutas vindas do Japão 
- conseguiu, até hoje, alcançar a popularidade do futebol, sendo ele o mais praticado.

A Copa do Mundo é, de longe, o evento esportivo mais importante do planeta. Quando 
a Rússia deu o pontapé inicial da partida contra a Arábia Saudita, que abriu a Copa do 
Mundo de 2018, milhões de corações por todo o mundo começarão a bater mais forte.

Durante a Copa, as pessoas encarnam um sentimento ufanista e vestem as camisas 
de suas seleções com toda satisfação. É bem verdade que vem do esporte o susten-
to de inúmeras famílias, o sonho de futuro de muitas crianças e a felicidade de muitos 
torcedores. Durante o campeonato mundial, o sentimento de amor ao país se exacerba.

O evento também traz à tona outros temas ligados à saúde, a tecnologia e até a história. Afinal, a 
cada quatro ano temos 32 seleções se preparando e usando, a cada nova edição, novos recur-
sos para melhorar o desempenho dos atletas, árbitros e bandeirinhas. Vemos também ino-
vações tecnológicas para auxiliar nos lances mais difíceis de serem apitados durante os jogos.  

Não podemos esquecer que este ano é, também, ano eleitoral e independente do placar 
dentro de campo, é nas urnas que precisamos de ótimos resultados para o desenvolvimen-
to do País. O Brasil clama por mudança, por novos representantes que de fato nos repre-
sentem. Não adianta ganhar o Mundial se perdemos a disputa contra a corrupção, por ex-
emplo, reelegendo os mesmos políticos profissionais já conhecidos e que tem participação 
em esquemas de desvios de verbas, superfaturamento de obras, recebem propinas, etc.

Acima de tudo, é preciso transparência. Os brasileiros precisam entender que os 
políticos devem trabalhar para o povo e foram eleitos para os cargos para nos rep-
resentar, para lutar pelos nossos ideais. Não devemos adotar a política apenas 
como direita ou esquerda. Devemos entender os partidos políticos como repre-
sentação de ideologias, que tem opiniões e aspirações que nós podemos nos iden-
tificar ou não. A política não deve representar um negócio, deve representar um país.

Esta edição da Revista Ser é um passeio pelos avanços tecnológicos, seja na Copa do Mundo, na 
medicina ou nas carreiras profissionais. Mas, também trazemos a representatividade da moda 
plus size, da cultura do Recife Assombrado e do meio ambiente com a reutilização de materiais.

Vamos torcer e festejar, viver a Copa, mas sem esquecer a nossa realidade. Espero, mais 
um vez, que os temas aqui abordados sirvam de inspiração e elucidação para todos.

Boa leitura.
Abraços,

editorial

A VEZ DA TRABALHABILIDADE

Fundador e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Ser Educacional.

Janguiê Diniz
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A UNINASSAU Salvador e Campina Grande, UNA-
MA Santarém e UNINABUCO Paulista agora são 
Centros Universitários. As Instituições de Ensino Su-
perior (IES) foram reconhecidas pelo Ministério da 
Educação (MEC) após um processo de avaliação 
criterioso, que comprovou a qualidade acadêmica 
das IES. Elas passam a ser designadas como UNI-
NASSAU - Centro Universitário Maurício de Nassau, 
UNINABUCO - Centro Universitário Joaquim Nabu-
co e UNAMA - Centro Universitário da Amazônia.

Estudantes do 8º período da graduação em Direito e egressos da UNINASSAU, UNIVERITAS, UNAMA e UNI-
NABUCO, Instituições de Ensino Superior mantidas pelo grupo Ser Educacional, participam do Projeto Prepa-
ratório para o XXVI Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de forma totalmente gratuita. Com 
uma metodologia híbrida, que compreende aulas presenciais e a distância, o curso visa reforçar os conte-
údos que serão abordados no teste que confere aos bacharéis a permissão para exercer a profissão no terri-
tório nacional. Além disso, estão sendo realizados aulões motivacionais, resoluções de questões contidas em 
exames de anos anteriores, simulados e elaboração de uma peça, conforme a área de escolha do candidato.

A UNINASSAU recebeu a nota máxima concedida pelo Ministério da Educação (MEC) no recredenciamento de 
Centro Universitário, sendo o único da iniciativa privada de Pernambuco a obter nota global 5.  A excelência da 
Instituição é fruto de um trabalho criterioso de toda comunidade acadêmica, complementado pela alta capa-
citação dos seus professores, que contam com títulos de mestres, doutores e especialistas. Além disso, os es-
tudantes participam de atividades práticas em ambientes como Salas de Metodologias Ativas, Laboratórios 
de Saúde, Engenharia, Comunicação e Informática, Clínicas-Escolas de Odontologia, Psicologia e Fisioterapia 
e é a primeira e a única Instituição pernambucana a adquirir uma Mesa Sectra, instrumento de aprendizagem 
com alta tecnologia voltada para a graduação de Medicina. O Brasil possui 202 Centros Universitários e apenas 
12 têm nota global 5 no recredenciamento. Com os dados, o Ser Educacional é o único grupo de capital aber-
to a possuir este conceito em duas de suas instituições, UNINASSAU Recife e UNIVERITAS, no Rio de Janeiro.

A UNINABUCO - Centro Universitário Joaquim Na-
buco Recife, por meio de um projeto estruturado em 
parceria com a Prefeitura da cidade, ofereceu a ca-
pacitação necessária para 40 trabalhadores que atu-
am com produtos alimentícios na Rua Cais de Santa. 
Os envolvidos puderam desenvolver habilidades nas 
áreas de Segurança alimentar, Marketing pessoal, 
Marketing de vedas e Gestão Financeira. Os comer-
ciantes ainda receberam da Instituição, fardamento 
padronizado composto por camisa, boné e colete.

CENTRO  UNIVERISTÁRIO

OAB

QUALIFICAÇÃO

RECIFE - PE

 

Infraestrutura da UNINASSAU foi um dos destaques na avaliação
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O grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU, 
UNAMA e UNIVERITAS/UNG, desenvolveu o projeto 
“Estante Sem Dono” com o objetivo de ampliar con-
ceitos, vivenciar histórias e repensar teorias através do 
estimulo ao hábito da leitura. Os livros podem ser doa-
dos por alunos, professores e demais colaboradores de 
qualquer Instituição de Ensino Superior do grupo, que 
terão seus nomes registrados em ata como “Incentiva-
dor da Leitura”. As doações de livros em bom estado 
de interesses gerais, literatura, romances, poesia, crôni-
cas, HQs, receitas, saúde, arquitetura, urbanismo, den-
tre tantos outros temas e estilos, podem ser feitas no 
Núcleo de Responsabilidade Social de cada unidade.

Com o objetivo de contribuir com o bem-estar social 
e melhoria da saúde pública, a Faculdade UNINASSAU 
Natal realizou a entrega de um veículo para Prefeitura 
de Parnamirim. Na ocasião, estavam presentes o di-
retor da UNINASSAU Natal, André Lemos; o coorde-
nador acadêmico da Instituição, Alexandro Gonçalves, 
além do prefeito de Parnamirim, Rosano Taveira. O 
automóvel será utilizado pela Secretaria de Saúde do 
município nos atendimentos à comunidade. A ação faz 
parte da parceria firmada entre a Instituição de Ensino 
Superior (IES) e o Órgão Municipal, que em conjunto 
desenvolvem, semestralmente, projetos sociais com 
ações que beneficiam a sociedade parnamirinense.

A Universidade UNIVERITAS/UNG, em parceria com 
a Secretaria de Esportes de Guarulhos, contemplou 
cerca de 100 atletas com bolsas de estudos integrais. 
Os esportistas competem nas modalidades de atletis-
mo, basquete, boxe, ciclismo, handebol, judô, karatê 
e voleibol. O convênio entre a Universidade UNIVE-
RITAS/UNG e a Prefeitura de Guarulhos já contem-
plou mais de 400 estudantes, que conquistaram o 
diploma de curso superior, em 10 anos de parceria..

A UNINASSAU está entre as melhores instituições que 
incentivaram o esporte universitário em 2017. O Troféu 
Eficiência é concedido pela Confederação Brasileira 
dos Desportos Universitários (CBDU) para os desta-
ques do ano. A entrega do prêmio foi realizada duran-
te solenidade no auditório do Ministério do Esporte de 
Brasília, coroando a UNINASSAU como única Institui-
ção de Ensino Superior (IES) a ficar entre as três pri-
meiras colocadas desde a criação do prêmio, em 2009.

A guarulhense Monique Aparecida, estudante de 
Educação Física da UNIVERITAS/UNG, conquistou 
o bicampeonato no Mundial de Surf Adaptado. A 
competição ocorreu em dezembro, na praia de La 
Jolla Shores, na Califórnia, Estados Unidos. A atleta 
ainda ganhou o bronze na categoria AS-5 (femini-
no) – Assist (surf com assistência de duas pessoas).

INCENTIVO  À  LEITURA

GUARULHOS - SP

MUNDIAL DE SURF ADAPTADO

TRÓFEU  EFICIÊNCIA

NATAL - RN

culturacultura

 

Aluna da UNIVERITAS/UNG fez parte da equipe brasileira

7



REVISTA SER

A UNAMA - Universidade da Amazônia, em parceria 
com a Adega das 11, transformou o campus Alcindo 
Cacela em um grande espaço de Gastronomia, Cultura 
e Conhecimento. Isso porque foi realizada a primeira 
edição do Mundo do Vinho, evento que trouxe uma 
ampla programação voltada para o tema “Belle Épo-
que da Amazônia (1870 até 1910) - influências euro-
peias na consolidação da Gastronomia Amazônica”. O 
cronograma de atividades contou com aulas-shows, 
grupos musicais, exposição, jantar harmonizado exclu-
sivo, feira gastronômica, cursos e palestras gratuitas.

A UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de 
Nassau, em Maceió, realizou o I Festival de Histórias 
da Gastronomia. Durante o evento, que apresentou 
pratos desenvolvidos com técnicas clássicas e con-
temporâneas, os estudantes produziram as receitas 
nos laboratórios da Instituição e as comercializa-
ram em barracas montadas no hall do campus Pon-
ta Verde. A atividade foi uma forma de estimular o 
processo criativo dos alunos, desenvolver o senso 
de comunicação e empreendedorismo, além de pro-
mover a integração com a comunidade acadêmica.

Comidas típicas da cultura italiana, com massas, mo-
lhos e sobremesas artesanais e tradicionais produzi-
das pelos próprios estudantes de Gastronomia: foi 
assim que aconteceu o Festival Gastronômico Man-
giare, na Faculdade UNINASSAU João Pessoa. Além 
da desgustação das receitas, o evento reuniu oficinas 
gastronômicas gratuitas para o público presente e es-
timulou os estudantes do curso à prática da profissão.

A Faculdade UNAMA Rio Branco realizou uma ação 
em comemoração ao Dia da Terra com o plantio de 
100 mudas de araçá boi, cajá, caju, azeitona, cupuaçu 
e graviola na Escola Creche Jairo Junior, localizada no 
bairro Tancredo Neves. A atividade reuniu estudantes 
e professores dos cursos de Administração, Ciências 
Contábeis, Segurança no Trabalho, Gestão Comercial 
e Logística. A instituição possui um compromisso que 
transcende a formação acadêmica e busca contribuir 
para formação de cidadãos empenhados em desen-
volver melhorias na sociedade em que estão inseridos.

MACEIÓ - AL

JOÃO PESSOA - PB

BELÉM - PA 

RIO  BRANCO - ACPARÁ
A Universidade da Amazônia (UNAMA), no Pará, fir-
mou parceria com a Organização Não Governamen-
tal (ONG) Rare, uma entidade internacional que in-
veste na capacitação e formação educacional de 
moradores de locais que precisam de conservação 
ambiental ao redor do planeta. A Instituição vai au-
xiliar nas pesquisas de soluções inovadoras e sus-
tentáveis para o local.  O “Monitoramento dos Re-
cursos Pesqueiros em Parceria com Comunitários” 
busca levantar informações da pesca artesanal e 
biologia das espécies exploradas, visando oportuni-
zar negócios para aproximadamente 7.500 famílias.

 

 

sustentabilidade

 

 Estudantes tiveram a oportunidade de aplicar na prática os 

conceitos aprendidos em sala de aula
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O Ser Educacional, mantenedora da UNINASSAU, par-
ticipou nos dias 12 a 14 de junho, da 11ª Conferência dos 
Estados Partes da Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promo-
vida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 
Nova York, nos Estados Unidos. A Instituição foi convi-
dada devido ao destaque na área de responsabilidade 
social. Esta foi a segunda vez que o grupo fez par-
te da delegação que representou o Brasil no evento.

O Projeto Praia Sem Barreiras chegou ao município de 
Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió. 
Por meio de cadeiras de roda especiais, projetadas 
para a praia, pessoas com deficiência participaram 
do banho de mar assistido, umas das atividades do 
projeto que incluem, ainda, a prática do vôlei senta-
do, jogo de bocha adaptado, xadrez em braile, dentre 
outras recreações. A ação tem como objetivo garan-
tir acesso de pessoas com deficiência ou mobilida-
de reduzida ao banho de mar e atividades de lazer.

O Bike Sem Barreiras chegou em Salvador. A ação, que 
promove inclusão social e lazer à pessoas com defici-
ência ou baixa mobilidade, foi realizado em vários pon-
tos da cidade, sempre aos domingos, durante os meses 
de abril e maio. O projeto da UNINASSAU consiste em 
oferecer três tipos de bicicletas adaptadas para pes-
soas com deficiência visual, física, mental ou múltipla.

A UNINASSAU - Centro Universitário Mauricio de Nassau, em parceria com a Prefeitura do Recife, inauA 
UNINASSAU - Centro Universitário Mauricio de Nassau, em parceria com a Prefeitura do Recife, inaugu-
rou um monumento que propaga a cultura da paz na praça João Pereira Borges, situada em frente ao blo-
co B da Instituição, no Derby. A estrutura - uma pomba em cima de um revólver - é composta por material 
reciclável, como madeira, ferro e plástico e foi feita pelo renomado artista plástico Max di Castro. Para a insta-
lação do monumento da paz, uma campanha contra o desarmamento infantil foi realizada com estudantes 
das escolas municipais Antônio Farias Filho, Capela Santo Antônio e Arquiteto Alexandre Muniz de Oliveira.

Em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down 
celebrado no dia 21 de março, a Faculdade UNINAS-
SAU Fortaleza promoveu a I edição do “Gourmet In-
clusivo”, com uma oficina gastronômica de produ-
ção de cupcakes e espaguete para jovens e crianças 
da Organização Não Governamental (ONG) Existir 
– Associação Inclusiva de Fortaleza. A iniciativa foi 
fruto de uma parceria entre o Núcleo de Responsa-
bilidade Social, o curso de Gastronomia e a ONG.

Com o objetivo de promover o acolhimento aos idosos 
de asilos e casas de repouso em todas as regiões em 
que está presente no Brasil, o Ser Educacional lançou, 
no mês de junho, o projeto Pós Social. A atividade está 
sendo desenvolvida pelos estudantes da Pós-Gradua-
ção propõe que pessoas da terceira passem a ter uma 
ocupação por meio de aulas de artesanato, gastronomia, 
corte-costura, entre outras, proporcionando produtivi-
dade e alegria para os residentes dos locais escolhidos.

PARTICIPAÇÃO  NA ONU

MACEIÓ - AL

SALVADOR - BA

RECIFE - PE

FORTALEZA - CE

PÓS SOCIAL 
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COMO EVITAR A EVASÃO DE NOSSOS CIENTISTAS 
(BRAIN DRAIN OU FUGA DE CÉREBROS)A

R
T

IG
O

J
á se tornou lugar comum ouvir o termo “brain 
drain” ou fuga de cérebros. Brain drain, fuga  
de capital humano ou de cérebros  consiste na 

emigração de indivíduos detentores de alto grau de 
conhecimento técnico ou científico para países mais 
desenvolvidos, devido a  fatores como conflitos ét-
nicos,  guerras,  riscos à saúde, instabilidade política, 
mas, principalmente, como é o caso do Brasil, à ins-
tabilidade econômica com a consequente carência 
de investimentos em pesquisa nas áreas de  ciência 
e tecnologia, que, por via de consequência gera a fal-
ta de  oportunidades de  empregos  em nosso país.

Tais especialistas são atraídos para trabalhar em paí-
ses mais desenvolvidos, como os EUA e Europa, já que 
lá conseguem benefícios pessoais, reconhecimento 
da carreira, tem oportunidades de desenvolver pes-
quisas em ciência e tecnologias, e o mais importante, 
facilidade de empregos com remuneração adequada.
É importante registrar que os EUA, mesmo tendo o 
maior número de cientistas em seu território, são o 
maior receptador dos melhores cérebros do mundo, vi-

sando desenvolver novas tecnologias de ponta para que 
possam ser patenteadas naquele país.  Não é à toa que 
a maioria das inovações tecnológicas tiveram origem 
por lá e, principalmente, no Vale do Silício e Califórnia.

Se por um lado a emigração das cabeças pen-
santes para diversos países como os EUA trazem 
consequências financeiras benéficas para o país 
receptor, por outro lado, o país perdedor fica ca-
rente de um grande potencial de inovações, o 
que é extremamente nefasto e economicamen-
te prejudicial ao país perdedor. Que o diga o Brasil.

As fugas de cérebros são extremamente comuns 
entre os países mais pobres do planeta, e também 
entre as nações em desenvolvimento, como países 
africanos, ilhas do Caribe, países da América Latina, 
além do Brasil. Ilustrativamente, citamos um estudo 
realizado na América Latina, no ano 2000, no qual 
revelou que naquele ano a Argentina perdeu 2.9% 
dos seus profissionais, o Brasil 3.3%, o Chile 5.3%, 
o Equador 10.9%, a Colômbia 11% e o México 14.3%. 
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Nesse sentido, o Brasil, que embora  para alguns não 
seja considerado um  grande perdedor de pesqui-
sadores, segundo a CAPES e o CNPQ,  só em  2015 
perdeu quase 50 mil  cientistas para universidades 
estrangeiras, especialmente de setores da Medicina, 
Engenharia, Cinematografia e inclusive produção grá-
fica, haja vista que fenômenos de bilheteria hollywoo-
diana são frutos de profissionais brasileiros, a exemplo 
do filme Matrix, considerado uma revolução cinema-
tográfica, e o desenho animado A Era do Gelo I e II.
Com efeito, além das causas já citadas, cumpre elen-
car outras causas do brain drain no Brasil: A qualidade 
da educação brasileira fica na 76ª posição entre 129 
países de acordo com a Unesco, perdendo até para 
países africanos como Zâmbia e Senegal, além de es-
tar abaixo de todos os países da América do Sul. As 
escolas são ruins, sem estruturas e equipamentos, pro-
fessores mal preparados e mal pagos.  Isso repercute 
no ensino superior; dentre todos os países, o Brasil é 
um dos mais corruptos do mundo. As verbas não che-
gam ao destino final e somos um dos mais burocrá-

Janguiê Diniz
Mestre e Doutor em Direito – Reitor da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de 
Nassau – Reitor da UNAMA – Universidade da Amazônia – Fundador e Presidente do 

Conselho de Administração do Grupo Ser Educacional

ticos países do mundo. Tem uma das maiores taxas 
de juros do planeta, logo, qualquer financiamento para 
realizar pesquisa em ciência e tecnologia encarece a 
pesquisa, sobremaneira; uma das maiores cargas tri-
butária do mundo. Fazemos baixos investimentos em 
inovação, pesquisa da ciência e do desenvolvimento 
tecnológico; falta conexão entre as universidades e o 
mercado de trabalho (indústrias e empresas em geral). 

 Arrematando, cumpre asseverar que para manter nos-
sos pesquisadores em nosso país, trabalhando em ino-
vação e pesquisa para o desenvolvimento da ciência e 
da tecnologia é imprescindível a adoção de políticas 
que evitem que sejamos um “doador de cérebros”. 
E isso só é possível através de altos investimentos 
em inovação e pesquisa da ciência para o desenvol-
vimento científico e tecnológico, ou seja, se tornan-
do um polo de inovações para que os pesquisadores 
tenham oportunidades de desenvolver suas pesqui-
sas e possam ter carreiras iguais e empregos bem 
remunerados. 
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No Brasil apenas 57 estudantes passaram por uma universidade

EDUCAÇÃO

Priscilla Ferreira
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Dia Internacional da Síndrome de Down 
é celebrado em 21 de março e o Bra-
sil é campeão mundial em realizar even-

tos para comemorar os avanços no tema, além de 
cobrar políticas públicas inclusivas. Este ano fo-
ram mais de 100 ações realizadas em todo o país.

Outro importante destaque é o número de alunos com 
Síndrome de Down que frequentam as universidades. 
Levantamento feito pelo “Movimento Down” mostra 
que, desde 2005, pelo menos 57 estudantes com a 
Síndrome já passaram por uma universidade no país.

Felipe Martins, 28 anos, faz parte desses estudantes 
que cursaram uma faculdade e conseguiu se formar. 
Lipe, como prefere ser chamado, concluiu em 2017 o 
curso de Gastronomia pela UNINASSAU – Centro Uni-
versitário Mauricio de Nassau, na cidade de Maceió. Ele 
sempre gostou de comer e cozinhar, por isso, assim que 
concluiu o Ensino Médio procurou um curso que fos-
se prático. “Lipe se adaptou muito bem na Faculdade, 
pois tivemos apoio dos amigos e professores e sem-
pre fomos atendidos da melhor forma pela Instituição. 
Ele teve um crescimento muito grande como pessoa e 
como profissional. Em dois anos de curso, mudou com-
pletamente. Está mais seguro, maduro e com autono-
mia. A faculdade ”, disse Katia Martins, mãe de Lipe.

“A vida inteira passamos por várias situações de pre-
conceito, mas sempre tentei minimizar e fazer tudo 
para que ele não sentisse tanto. Deixei toda essa 
dor para mim. Com certeza sentiu também, mas 
nunca me passou nada, sempre foi muito tranqui-
lo. Ele deixa tudo por menos. É um ser humano úni-
co, tranquilo e de bem com a vida”, relatou Katia.

Após conquistar seu diploma universitário, o recém-
formado decidiu empreender e resolveu montar seu 
carrinho de Hot Dog. Segundo Felipe, o interesse por 
gastronomia sempre existiu e já era apaixonado pela 
cozinha. “Eu amo o trabalho que faço e tenho muito or-

Felipe ganha prêmio na camara dos vereadores

I Edição do Chef Social
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Circo Social UNINASSAU é uma iniciativa da UNI-
NASSAU, com realização do Instituto Ser Edu-
cacional e Instituto Brincantes de Circo, que tem 
como objetivo promover o acesso de pessoas com 
Síndrome de Down e com deficiência intelectu-
al a cultura e cidadania, através da arte circense.

Projeto CIRCO SOCIAL UNINASSAU

gulho disso. O próximo passo é montar minha loja física. 
Só tenho que agradecer aos professores do curso de 
Gastronomia por me ajudarem na escolha dos molhos, 
pois todos os testes foram feitos na faculdade”, contou.

Além disso, Felipe Martins recebeu uma homenagem 
na Câmara dos Vereadores como o Primeiro Empreen-
dedor com Síndrome de Down do Estado de Alagoas.

Projeto Circo Social esta na sua 5° edição

Felipe com a barraquinha de cachorro quente

O Projeto iniciou suas atividades em 2014, com 15 ado-
lescentes e jovens com Síndrome de Down. Já no primei-
ro ano de sua execução, o Circo Social foi contemplado 
com o Prêmio Funarte Carequinha de Estímulo ao Circo
2013/2014, na categoria formação. Em 2015, foram 
contemplados 30 (trinta) participantes, passando 
a admitir adolescentes e jovens com deficiência in-
telectual. Em outubro do mesmo ano, o Circo Social 
UNINASSAU foi selecionado para ser contemplado 
no ciclo 2015/2016 do financiamento do DAP, pro-
grama flexível de pequenos financiamentos ofere-
cido pelo governo da Austrália e gerenciado pelo 
Ministério de Relações Exteriores da Austrália.

Em 2016, na sua 3ª turma, o projeto contemplou 32 
adolescentes. Em março do mesmo ano, o Minis-
tério da Cultura autorizou que o Circo Social rea-
lizasse captação de recursos para ampliar as ações. 
O projeto foi apresentado por meio do Sistema 
Nacional de Apoio às Leis de Incentivo à Cultu-
ra (Salic); o MinC o aprovou tendo como base a Lei 
federal de número 8.313/1991, conhecida por Lei Rou-
anet, e o decreto 5.761/2006, que a regulamenta.

Em março de 2017, o Projeto iniciou sua 
4ª turma e seguiu até o mês de dezem-
bro, com recesso nos meses de junho e julho.

A 5ª turma do Projeto retornou no dia 21 de março de 
2018, no Dia Internacional da Síndrome de Down. Este 
ano a turma contou com 25 participantes, sendo nove 
deles, formado por alunos que compõem o número 
“Amor de Palhaço, coração em pedaços”, espetáculo 
circense estreado em 2016, com participantes da 3ª tur-
ma e, 16 novos participantes que estão na lista de espera.

Todas as atividades do Projeto são oferecidas gratui-
tamente. As vagas para 2019 estão abertas e, para so-
licitar, é preciso ligar para o Instituto Ser Educacional 
(81) 3412-6255 e deixar o nome na lista de reserva.
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A ação consiste em uma programação gastro-
nômica realizada com os alunos do Projeto Cir-
co Social UNINASSAU. O Projeto Chef Social é 
uma parceria da UNINASSAU com a TV Tribuna.

A 1ª edição foi realizada em 2016 com um concur-
so gastronômico, que foi ao ar nos dias 24 e 25 de 
agosto, na TV Tribuna (canal 4). O concurso contou 
com a preparação de refeições completas (entra-
da, prato principal e sobremesa), preparadas pe-
los alunos com a supervisão de Chefs convidados. 
A chamada do Programa foi transmitida dia 23 de 
agosto durante a exibição do Programa Master Chef, 
gerando uma repercussão a nível nacional do Projeto.

Em 2017, o Projeto exibiu sua 2º edição no período de 
20 a 24 de março. A série contou com depoimentos 
de mães e pessoas com síndrome de Down, conver-
sas com especialistas da área, além da parte prática 
com os participantes. Esta iniciou com a compra dos 
ingredientes, oficinas de empreendedorismo para a 
apresentação e venda dos produtos que foram fei-
tos, produção dos pratos no laboratório de gastro-
nomia e feirinha para demonstração e venda dos 
produtos.

Projeto CHEF SOCIAL UNINASSAUSua metodologia consiste na execução de oficinas 
circenses (acrobacias; equilíbrio e malabares), além 
de aulas de Ballet Clássico, importante instrumen-
to de suporte e preparo do corpo para o desenvol-
vimento das outras atividades. O projeto contem-
pla também familiares dos participantes, através 
de encontros de grupo que tem como objetivo pro-
porcionar um espaço de acolhida e escuta para 
as mães e pais a fim de compartilharem suas ex-
periências com os filhos com Síndrome de Down

MATRÍCULA É
 GARANTIDA POR LEI 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com De-
ficiência (Estatuto da pessoa com deficiên-
cia) de n° 13.146, de 6 de julho de 2015, proíbe 
que escolas e Instituições de Ensino Superior 
(IES) neguem a matrícula de estudantes com

Síndrome de Down ou com qualquer tipo 
de deficiência. O descumprimento da re-
gra pode gerar um processo na Justiça:

Caso os pais tenham algum problema para 
inscrever seus filhos, o diálogo deve ser a pri-
meira arma. Se o problema não for resolvido, a 
solução é falar com o Conselho Tutelar e com 
o Ministério Público para abrir um processo 
formal ou até mesmo procurar uma delegacia.

Conforme Art. 28 do Capítulo IV é crime qual-
quer escola e IES privadas cobrarem valores 
adicionais de qualquer natureza em suas men-
salidades, anuidades e matrículas para alunos 
com deficiência ou com Síndrome de Down.

Circo Social, inclusão por meio circense

  II Edição do Chef Social
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60 anos: esse é o tempo que o Brasil vai demorar 
para atingir o nível educacional de países desenvol-
vidos em leitura. A defasagem é apontada em es-

tudo inédito do Banco Mundial, que estimou em 75 anos 
o tempo de atraso do aluno brasileiro em matemática.

Para traçar este cenário, o Relatório sobre o Desenvol-
vimento Mundial se baseou nos dados do Pisa, a ava-
liação internacional aplicada pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), que compara 
o desempenho de adolescentes de 15 anos em seten-
ta países. O documento, de 239 páginas, examinou a 
educação em nações desenvolvidas e em desenvolvi-
mento. Chegou a algumas conclusões que enfatizam 
gargalos conhecidos com números impressionantes.

A conclusão mais importante do documento é que 
há uma crise de aprendizagem no mundo todo. 125 
milhões de crianças no planeta estão nesta situa-
ção: não adquiriram os conhecimentos básicos de 
leitura e de matemática, mesmo estando na escola. 
Na América Latina e Caribe, apenas 40% das crian-
ças nos anos finais do ensino fundamental chegam 
ao nível considerado mínimo de proficiência em Ma-
temática, enquanto na Europa e Ásia são 80%. O 

texto sistematiza evidências de sucesso em vários 
países para traçar um panorama da educação mun-
dial. A Coreia do Sul e, mais recentemente, o Peru e 
o Vietnã são países citados como alguns que con-
seguiram avançar com reformas e novas políticas.

O Brasil precisa, urgentemente, de um plano estra-
tégico de educação, onde prevaleça, primordial-
mente, a valorização do professor, melhor gestão 
das escolas e o investimento na primeira infância. 
Os jovens que almejam a carreira de professor tiram 
nota abaixo da média do Pisa. É primordial atrair 
melhores profissionais para o magistério. Em Cin-
gapura, Finlândia e Japão, onde o prestígio da car-
reira é grande, o desempenho dos alunos é elevado.

O relatório aponta caminhos para a virada. Um de-
les, certamente entre os mais emergenciais, é inves-
tir na criança desde o início da vida, fase em que o 
cérebro está em frenética atividade, formando as ba-
ses para o futuro. Vizinho do Brasil, o Chile tem um 
bom exemplo: há uma década estabeleceu-se um 
programa que acompanha a criança do útero aos 
nove anos, do pré-natal da mãe à saúde e à vida es-
colar da criança. Não podemos esperar 260 anos.
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Arnaldo Niskier  
Membro da Academia Brasileira de Letras, 

presidente do CIEE/RJ e Doutor Honoris Causa da Unama

Está no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): “A 
criança e o adolescente têm o direito de ser educados e 
cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento 
cruel ou degradante, como formas de correção, disci-
plina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, 
pelos integrantes da família ampliada, pelos respon-
sáveis, pelos agentes públicos executores de medidas 
socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada 
de cuidar deles, trata-los, educá-los ou protegê-los.”

A violência é um fenômeno histórico-social complexo e 
está presente em nossa história desde o processo da co-
lonização, passando pela escravidão e pela sociedade 
patriarcal, onde a disciplina e o poder eram estabeleci-
dos pelo autoritarismo, pela força e pela violência física.

Algumas pessoas têm dificuldades para estabelecer 
autoridade sem o uso de certo grau de violência fí-
sica ou psicológica. O castigo sempre foi um recur-
so muito usado por pais na criação de seus filhos.

A maior parte dos educadores é contra qualquer 
tipo de castigo físico. É perfeitamente possível edu-

car sem bater, e a violência só traz prejuízos às crian-
ças. Não faltam trabalhos acadêmicos comprovando 
essa tese. A lei busca incentivar a utilização de práti-
cas não violentas no processo educativo e de convi-
vência familiar e comunitária. Os pais que aplicarem 
castigos físicos ou tratamento cruel poderão ser ad-
vertidos pelo conselho tutelar e encaminhados para 
cursos ou serviços de orientação. Neste sentido, é 
destaque o trabalho da ONG “Não Bata, Eduque”, 
que promove a discussão pública sobre o reforço 
positivo na criação de crianças e adolescentes: “O 
modelo pedagógico pautado no diálogo dá à crian-
ça a possibilidade de maior participação e colabora-
ção no seu próprio processo educativo, gerando nela

maior consciência sobre seus atos”, afirma a pe-
diatra Rachel Niskier, do grupo gestor da rede, 
que conclui: “As práticas disciplinares positi-
vas demandam mais tempo e trabalho do que um 
tapa. Mas são mais efetivas e sustentáveis a longo 
prazo.”

Violência não combina com educação
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O lado humano da medicina vai muito além de qualquer tecnologia

DA MEDICINA NA TECNOLOGIA

Aline Pinho e Priscilla Ferreira

O PODER 

A 
primeira cirurgia realizada pelo robô da Vinci 
no Brasil aconteceu dia 30 de março de 2008, 
no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Na ca-

pital pernambucana o médico Urologista, Guilherme 
Lima, utiliza o robô da Vinci desde 2015 para realizar 
cirurgias urológicas no Hospital Esperança. No come-
ço, o médico sentiu certa dificuldade para manusear, 
pois o “robô” não funciona de forma independente. 

O robô possui três braços e não atua sem um médi-
co para controlá-lo. Ele não foi criado para substituir 
o homem e sim auxiliá-lo. Devido a sua manipula-
ção é possível eliminar os tremores, além de facilitar 
com sua visão 3D e cortes precisos, fazendo com 
que a recuperação do paciente seja mais rápida.

Além do cirurgião principal controlando o robô ain-
da existe a necessidade de um cirurgião que fique 
ao lado do paciente. Ele é responsável por auxiliar a 
utilização dos instrumentos para ajudar o cirurgião 
principal, além de manejar os instrumentos robóticos, 
fazendo a troca dos materiais e introduzindo clips e 
suturas para manipulação robótica durante a cirurgia.

Para poder utilizar o robô, o médico deve estar apto à 
realização dos procedimentos e é necessário um trei-
namento específico para utilizar o sistema. “Existe um 
programa de treinamento coordenado por um Proctor, 
que é um expert na técnica. Em nosso caso, Dr. Vipul-
Patel foi nosso preceptor e atualmente é a maior expe-
riência no mundo em cirurgia robótica em urologia. Há 
mais de um ano e meio já fomos liberados para realizar 
as cirurgias sem a coordenação do proctor, bem como 
liberados para treinar novos cirurgiões”, explicou.

Além disso, existe ainda a necessidade de trei-
namento nos procedimentos específicos, o que 
pode ser realizado em programas de treina-
mento oferecidos em hospitais credenciados.

Mesmo com toda essa evolução na medicina, Dr. Gui-
lherme Lima afirma não existir a possibilidade dos ro-
bôs assumirem a função do médico. “Por mais evo-
luídos que estejam as novas plataformas dos robôs, 
seja do DaVinci ou das novas tecnologias que estão 
surgindo, nenhuma inteligência artificial deverá subs-
tituir o homem nos próximos anos. A relação médica 

Equipe médica preparando o paciente para inserir o “robô” DaVince.
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paciente, o olho no olho, o contato físico do médico 
com seu o paciente jamais será substituído”, afirmou.

Assim como o médico, o Conselho Federal de Medici-
na (CFM) concorda com tal afirmação. “Este é um as-
sunto em que o futuro ainda permanece em aberto. As 
tecnologias de informação e comunicação permitiram 
expressivos sucessos na assistência à saúde das pes-
soas. Apesar da disponibilização à sociedade de im-
portantes instrumentos de automação envolvendo e 
substituindo muitas atividades diárias dos indivíduos, 
sabemos que, com os conhecimentos atuais, não é pos-
sível e esperado a substituição total do homem na me-
dicina” explicou o conselheiro federal, Aldemir Soares.

Ainda de acordo com o Conselho, a utilização do 
chamado “robô” na medicina já é bem conhecida 
e está na prática diária de alguns centros médicos. 
Porém, o uso do termo “robô” não é muito apro-
priado, pois não é um equipamento com autonomia 
para realizar procedimento sozinho. Na realidade, 
trata-se de instrumentos e softwares operados por 
médicos, que ampliam o poder de visualização do 
campo operatório e a precisão dos procedimentos. 

Por serem aparelhos e instrumentos amplamente acei-
tos cientificamente, não existe a necessidade de infor-
mar aos Conselhos de Medicina sobre seu uso. Como 
todo equipamento de saúde que tem contato direto com 
o paciente, deve ser registrado na vigilância sanitária. 
Devido a isso, o CFM não emitiu nenhuma resolução es-
pecífica sobre o uso de tecnologia robótica na medicina.

Como ciência, a medicina está entre aquelas que 
apresentaram as maiores evoluções técnicas e cien-
tíficas. Isto é fácil de entender ao se verificar o au-
mento da expectativa de vida ocorrido nas últimas 
décadas. Até o momento, já existem publicações que 
sustentam cientificamente o emprego da tecnolo-
gia robótica cirúrgica nas seguintes especialidades 
médicas: neurocirurgia, urologia, ortopedia, gineco-
logia, cirurgia geral, cirurgia torácica e cirurgia car-
díaca. De acordo como conselheiro, Aldemir Soares, 
o CFM sempre apoiará e incentivará este desenvolvi-
mento “o que inclui a cirurgia robótica, assim como 
todos os avanços diagnósticos e terapêuticos que 
tragam mais precisão e segurança a médicos, pacien-
tes e que permitam abreviar e trazer conforto no tra-
tamento e na convalescença das doenças”, afirmou.

Dr. Guilherme Lima controlando o “robô” DaVince durante procedimento cirúrgico.
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Diante dos benefícios que a tecnologia proporcio-
na, a UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de 
Nassau também investiu em um importante equipa-
mento para tornar o ensino da Medicina muito mais 
próximo da realidade profissional. A Mesa Sectra, de 
visualização em 3D, permite que estudantes consigam 
explorar todos os níveis do corpo humano e tenham 
uma visão detalhada dos órgãos, músculos e tecidos.

Por meio dessa tecnologia, é possível a realização 
de dissecções e autópsias virtuais, a partir de ca-
sos clínicos reais. Os alunos podem ainda aproxi-
mar, girar e até cortar as partes das figuras disponi-
bilizadas pelo equipamento, o que contribui para o 
ensino do planejamento cirúrgico, evolução de ca-
sos, discussão em grupo, entre outras aplicações. 

O professor da disciplina de Anatomia, Alexsandre Be-
zerra, explica que a Mesa Sectra facilita o entendimen-
to, permitindo uma melhor compreensão das estrutu-
ras do corpo humano, devido à nitidez das imagens. 
“Investir nessa tecnologia foi fundamental para o curso, 
pois conseguimos abordar muitas estruturas a partir de 
casos clínicos reais que são disponibilizados dentro de 
determinado programa. Esses casos podem ser usa-
dos nas diversas disciplinas do curso médico”, afirma.

Professores e estudantes participaram de uma ca-
pacitação, no campus da unidade Boa Viagem, para 
conhecer os recursos interativos da mesa e deta-
lhes sobre o funcionamento. A ferramenta também 
conta com ajustes elétricos de inclinação e altura, 

o que permite ao aluno a compreensão da anato-
mia humana através de imagens tridimensionais.

A UNINASSAU é a primeira Instituição no Estado a 
utilizar a tecnologia. Assim como esse investimento, a 
Instituição se preocupa em proporcionar um ambien-
te ainda mais enriquecedor para o curso, ao oferecer 
um ensino de qualidade com aulas mais interativas, 
e acompanha as evoluções tecnológicas na área de 
Saúde. 

Mesa SECTRA

A Uninassau é a primeira Instituição no Estado a utilizar a 

mesa Sectra.

Além de Dr. Guilherme Lima, o cirurgião auxiliar precisa ficar ao lado do paciente para troca dos instrumentos.
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Mercado da moda vem se adaptando às transformações físicas
 do brasileiro e segmento Plus Size ganha espaço para vestir pessoas 

A VEZ DE TODOS OS CORPOS

acima do peso

Ariana Catunda

A 
todo tempo as pessoas buscam ser perce-
bidas como parte de um conjunto social e 
para se comunicarem utilizam os mais va-

riados mecanismos. Os meios para se expressar vão 
muito além da simples interação verbal: a linguagem 
visual pode ser uma importante ferramenta den-
tro do processo de construção de imagem e acei-
tação de si mesmo e, também, na relação do prazer 
de ver e de ser visto, de exibir-se ao olhar do outro.

Nesse sentido, a moda vem se destacando como 
uma grande forma de expressão de personalidade e 
tem dado, cada vez mais, “voz a todos os corpos”. 
As roupas causam interferências nas pessoas que as 
vestem e dão a elas coragem para enfrentar desafios. 
Atualmente, este segmento abre espaço para que se 
possa evoluir o conceito ideal de beleza e corpo. Se-
gundo o Ministério da Saúde, o índice da população 
acima do peso no Brasil subiu de 42,6%, em 2006, 
para 53,8%, em 2016. Ou seja, nos dias de hoje, mais 
da metade da nossa sociedade não se encaixa no 

padrão exibido nas passarelas e requer um merca-
do que ainda é pouco explorado no país: o Plus Size.

E no decorrer desses anos em que o corpo dos con-
sumidores se transformou, o que mudou na moda 
que veste pessoas acima do peso? Para a professo-
ra do curso de Moda da Universidade da Amazônia 
(UNAMA), Lucilene Lobato, é possível perceber, mes-
mo que em doses homeopáticas, evoluções no pro-
cesso criativo dentro de tendências que acontecem 
por temporada. “Ainda é preciso ampliar o olhar para 
este universo, indo além do aumento de tamanhos 
e toques como disfarçar medidas. É necessário bus-
car alternativas que contemplem a autoestima de 
quem precisa vestir essas roupas. Isso é, pensando 
que essas mudanças precisam vir de comportamen-
tos que busquem ideias da não existência de padrão 
considerado ideal e, sim, de pessoas que possuem 
diferentes medidas. Então, percebe-se a evolução, 
mas não o suficiente, uma vez que realidade ainda 
se volta para uma idealização de biótipos”, explica. 
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A diversidade dos corpos é natural, no entanto, esse 
fato até então não é visto e tratado da forma apropria-
da. A prova disso é que as grandes lojas de fast fashion, 
aquelas que apostam na constante renovação das pe-
ças comercializadas, não possuem variedade e tornam 
ainda mais difícil a tarefa de encontrar roupas plus size. 
As roupas com etiquetas que marcam acima do núme-
ro 46 precisam unir estética e ergonomia e o ideal seria 
que todas os estabelecimentos tivessem modelos nos 
mais variados tamanhos, sem haver diferenças. Afinal de 
contas, o formato dos corpos não define personalidade.

Muitas vezes, um tamanho marcado na etiqueta 
como 50 veste, na verdade, um corpo 48. Isso aca-
ba tornando a moda Plus Size um tanto cruel e nem 
tão inclusiva como se vende. “O dimensionamen-
to das peças não incluirá todo mundo enquanto 
cada marca ou fábrica não trabalhar com uma ta-
bela uniforme de medidas, independente do pú-
blico alvo que se pretende atingir”, reitera Lobato.

Para que as marcas introduzam modelos grandes 
e atualizados em suas araras é preciso a ousadia de 
quebrar paradigmas. “Confesso que não entendo 
porque a dificuldade de não se fabricar também em 
massa para tamanhos grandes. Pode ser que isso 
seja estratégia de mercado unindo-se ao que cha-
mamos de padrão. Penso, então, que faltam mais 
investidores corajosos e que fujam justamente de 
uma moda engessada e que se permitam trabalhar 
com todos os tipos de beleza”, defende a docente.

Com relação a este quesito, a Associação Brasil Plus 
Size (ABPS), que procura fomentar o desenvolvimen-
to e a valorização deste mercado, acredita faltar visão 
mercadológica e profissionalização para potencializar 
a indústria e o comércio desta categoria. “Nosso em-
presário carece de informações que o direcionem ao 
investimento e crescimento sustentável neste nicho, 
juntamente a profissionais especializados que enten-
dam a real demanda e desejos de nossos consumido-

res”, detalha o presidente da ABPS, Douglas Ferreira.
Mesmo com a expansão de ações, bazares e desfi-
les direcionados para o público Plus Size, o mercado 
ainda é pouco representado. “Ainda assim percebe-
mos uma insatisfação recorrente entre nossos con-
sumidores, isso se dá pelo fato de muitos varejistas 
de moda ainda investirem pouco ou quase nada neste 
mercado. Indo mais a fundo, notamos um desconhe-
cimento muito grande por parte da indústria, mes-
mo com as mudanças populacionais que destacam 
o Plus Size como um dos mercados mais promisso-
res nacional e internacionalmente”, destaca Ferreira.

Conforme dados da ABPS, a indústria brasileira de 
moda Plus Size movimenta cerca de R$ 7,1 bilhões, com 
um crescimento de 8,1% esperado para 2018. Entretan-
to, é notável que o nosso país ainda está engatinhando 
na produção de roupas que possuem tamanhos gran-
des quando o comparamos aos Estados Unidos (EUA). 
Isso porque o mercado norte-americano fatura mais de 
US$ 20 bilhões, o equivalente a aproximadamente R$ 
67 bilhões. Para diminuir a existência desse limbo, a As-
sociação oferece cursos de formação e especialização 
ao empresário, além de realizar ações e eventos que 
discutem oportunidades, estratégias e informações 
para ampliar a visibilidade e estimular a concorrência 
no segmento, atraindo novos olhares e investimentos.

 “A forma de quebrar os tabus é não deixar que as pessoas 

digam o que se pode ou não vestir. O importante é ter ele-

gância para encarar os desejos e ficar longe de ser sem gra-

ça”, é o que acredita Lucilene Lobato, professora do curso de 

Moda da UNAMA.
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que veste. “Uso esses espaços para mostrar a luta em 
busca do amor próprio, passei a compartilhar experi-
ências com a aceitação positiva do meu corpo. Pro-
curo inspirar pessoas pelo que elas são, e não pelo 
biótipo, raça, altura, cabelo ou qualquer outra sin-
gularidade. O mais importante é a essência de cada 
um, e a partir disso, explorar o seu melhor”, revela.

Quanto ao futuro, a moda, a indústria e o merca-
do Plus Size ainda detêm um enorme potencial para 
serem trabalhados. O certo é que para despontar 
com grandiosidade é necessário empoderar esses 
consumidores, promover a libertação de padrões 
de beleza que há muito tempo vêm sendo estipula-
dos pela mídia e aceitar a pluralidade corporal. No 
final das contas, confiança, autoestima, personali-
dade, atitude e disposição por parte de todos os 
envolvidos no segmento são as chaves para abrir 
as portas para a diversidade no mundo fashionista.

A falta de competitividade do setor pode ser conside-
rada uma outra justificativa, que não somente um gasto 
maior de tecido, para o alto preço cobrado em peças Plus 
Size. Essa escassez de diversidade de lojas em centros 
de compras dá liberdade para que uma pequena quan-
tidade de marcas possa praticar valores exagerados.

Porém, todas essas adversidades não fazem com que o 
público acima do peso não possa acompanhar tendên-
cias do mundo fashion. Segundo a professora da UNA-
MA, é possível, sim estar por dentro das novidades. “Se 
não encontrar as roupas do tamanho desejado nas lojas, 
a solução está no feito sob medida. A tecnologia avan-
çou muito nos maquinários e tecidos, e temos peque-
nas confecções que não deixam nada a desejar por en-
comenda e que fazem peças únicas”, ressalta Lucilene.

E é a essa opção que recorre a publicitária pernam-
bucana Yasmin Ruama, que enquanto consumidora 
do mercado diz ter inúmeros percalços mas costu-
ma resolvê-los rapidamente. “A maior dificuldade é 
encontrar roupas de acordo com o meu estilo, e isso 
sempre foi mais difícil. A solução é que mandando 
confeccionar minhas próprias roupas como quero, 
de acordo com o corte, tecido, estampa e modelo”, 
comenta. Ela acredita que a moda esteja ligada di-
retamente a autoestima e que impacta positivamen-
te na vida dos clientes Plus Size. “Quanto mais fácil 
for para o consumidor encontrar a peça que tanto 
deseja, mais realizado ele será. Afinal, é através da 
própria imagem que o ser humano vive”, defende.

A representatividade é extremante importante para 
fazer com que o público do mercado Plus Size pos-
sa se aceitar e se sentir valorizado e nomes como os 
das modelos Ashley Graham e Fluvia Lacerda tornam 
editoriais de moda espaços muito mais democráticos. 
Além disso, a ascensão das redes sociais tem permitido 
que muito mais pessoas tenham acesso à informação 
e possam se identificar com perfis semelhantes aos 
seus. Yasmin possui um blog e uma conta no Instagram
com mais de cinco mil seguidores e costuma com-
partilhar dicas, tendências, inspirações e os looks 

- 53,8% da população brasileira está acima 
do peso e tem manequim maior que 48

- O Plus Size no Brasil movimenta cerca de 
R$ 7,1 bilhões

- Em 2018, é esperado um crescimento de 
8,1%

- Somente 18% das lojas oferecem opções de 
roupas em tamanhos grandes

- E 3,5% são especializadas em moda Plus 
Size

- O setor conta com apenas 7.178 lojas físicas 
e 208 online

OS NÚMEROS DO MERCADO 
PLUS SIZE



E para comprovar que é possível acompanhar as tendências do mercado,   montou uma produ-
ção com seis looks utilizando as mais variadas peças que unem conforto, originalidade e estilo.

Yasmin Ruama | Publicitária | LifeStyle Curves | Brasil • Fashionista  
Reune ideias em moda, tendências, comportamento, decoração, beleza e 
aceitação. Seu desafio é mostrar que, independente de peso, altura, cor 
e outros fatores, existe uma identidade em cada um de nós, que precisa 
ser lapidada para pôr para fora a personalidade que consiste em definir 
gostos e desejos. Segundo ela, ter esse conceito em mente é fundamental 

Look 1 - Calça preta, blusa preta e jaqueta branca: look clássico P&B e 
confortável, com pegada despojada e esportiva.

Look 2 - Saia florida, blusa xadrez e blazer rosa: proposta romântica com 
mix de estampas para quebrar a formalidade do blazer.

Look 3 - T-shirt transparente e calça flare: casualidade e sensualidade 
definem esse look. 

Look 4 - Macacão marrom: a proposta desse look é elegância.

Look 5 - Short branco e t-shirt transparente: esportivo, criativo e sensual, 
cabem muito como definição para esse look.

Look 6 - Short jeans, t-shirt branca e colete jeans: um super destroyed e 
despojado para os dias mais quentes.

praticar o AMOR PRÓPRIO.

Look 1 Look 2 Look 3

Look 4 Look 5 Look 6

@yasminruama

Tamanho não é documento
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OS AVANÇOS TECNOLÓGICO E A RELAÇÃO 
MÉDICO - PACIENTE

I
ndiscutível o avanço tecnológico nos últimos 50 
anos, contribuindo decisivamente por melhorar as 
condições de saúde da população.

O deslumbramento natural provocado pela sofistica-
ção dos modernos recursos diagnósticos complemen-
tares e terapêuticos diminuiu drasticamente a consci-
ência da importância de habilidades outras, vistas em 
um passado remoto como indispensáveis à medicina 
de qualidade, tais como a relação médico-paciente, a 
anamnese e o exame físico. 

A medicina é inseparável da ética e da vida humana, 
sendo um ótimo exemplo para a inaplicabilidade uni-
versal de conceitos de modelos neoliberais de gestão 
que visam apenas o lucro financeiro em curto prazo, 
desconsiderando o ser humano. 

Nosso Atual Código de Ética Médica contempla as nor-
mais legais do nosso exercício profissional com ênfase 
na autonomia do paciente. Nossa Constituição Federal 
garante como direito fundamental não ser submetido 
a nenhum procedimento, contra sua vontade. Nós mé-
dicos precisamos, numa linguagem simples e objetiva, 
expor para nossos pacientes todas as possibilidades 
de tratamento e complicações. 

Precisamos retornar no passado, onde a falta de tec-
nologia, era substituída por uma relação médico-pa-
ciente mais robusta, alicerçada na confiança e huma-
nização. 

Essa discussão precisa ser estendida para as escolas 
médicas. Vivemos a época das mídias sociais, com 
incrível velocidade de informações. Todavia, não po-
demos esquecer da mais simples e eficiente forma de 
comunicação, que é a linguagem. Sentar na beira do 
leito e ouvir, ser contemplativo. Muitas vezes, resolve-
mos grande parte dos problemas que afligem nossos 
pacientes com esta conduta. 

Dentro do organograma do CREMEPE, foi criada a 
Escola Superior de Ética Médica, atualmente dirigida 
pela Conselheira Helena Carneiro Leão. Dentro deste 
contexto, a escola vem promovendo encontros com 
estudantes, operadores do Direito e a classe médica 
para discutir e aprofundar o tema da humanização na 
Medicina. 

Há uma preocupação das entidades médicas na for-
mação dos futuros colegas. É necessário que, além de 
uma robusta bagagem técnica, precisamos também 
focar a humanização. Vários temas éticos são alvo de 
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André Dubeux 
Presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco

nosso enfoque tais como descarte de embriões con-
gelados, autonomia médica X Testemunhas de Jeová, 
e o direito de morrer com dignidade. Este último vem 
merecendo grande destaque pela mídia, com o tema 
Cuidados Paliativos. Nós médicos sempre fomos trei-
nados para o nascimento, e o término da vida, parecia 
algo intransponível pela sua complexidade. Dignidade 
na morte significa respeito, princípio que a medicina, 
inclusive no seu Juramento Hipocrático, mantém in-
cólume. 

A Ética Médica em um passado recente era ensinada 
pela conduta de nossos mestres, seja na beira do leito 
ou mesmos com atitudes frente aos pacientes. E agora 
vem um questionamento: é possível ensinar ética aos 
nossos alunos? A pergunta parece ter uma resposta 
óbvia de afirmativa. Todavia, por que nos Conselhos 
de Medicina há tanta denúncia contra médicos, na sua 
esmagadora maioria na frágil relação médico-pacien-

te? Precisamos fomentar esta discussão para que no 
futuro tenhamos uma medicina de ponta com toda 
tecnologia disponível e solidificada na mais robusta 
ética. 

A Medicina continuará sendo uma ciência a serviço da 
humanidade, em busca de curas para as inúmeras pa-
tologias existentes, e, se isto não for possível, ameni-
zar o sofrimento tanto do corpo, como da alma. 

Finalizo , com as palavras do médico e escritor Moa-
cyr Scliar que resumem a importância das palavras no 
nosso exercício profissional: “O médico vê na palavra 
um recurso terapêutico, o escritor parte dela para a 
criação artística. Há momentos, porém,que literatura 
e medicina se superpõem. Escritores escrevem sobre 
doenças. Médicos procuram dar uma forma literária ao 
seu trabalho”
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Também é regra de ouro nesse tema priorizar sempre 
os alimentos mais naturais, ricos em antioxidantes e 
compostos bioativos que auxiliam na proteção das cé-
lulas e na longevidade saudável, evitando ao máximo 
os industrializados, os quais são pobres em nutrientes 
e repletos de corantes, conservantes e outros aditivos 
químicos que funcionam como toxinas no organismo e 
que comprometem a longevidade”, explica.

Aumentar a expetativa de vida não inclui apenas vi-
ver mais. Viver bem é o ponto crucial da questão, pois 
este fator pode permitir, por exemplo, que um idoso 
participe mais ativamente da convivência dos seus pa-
rentes mais próximos e tenha o privilégio de acompa-
nhar o crescimento dos netos. Dados divulgados pela 
revista Circulation, da Associação Americana do Cora-
ção (AHA), apontaram para a inclusão de cinco pon-
tos-chaves para se ter um aumento na expectativa de 
vida: não fumar; manter uma dieta balanceada; manter 
Índice de Massa Corporal saudável; fazer 30 minutos 
diários de exercícios; e moderar o consumo alcoólico.

A longevidade está ligada ao ato de comer bem, preferencialmente,
 desde antes mesmo da primeira infância

O CARDÁPIO DA VIDA LONGA
S

A
Ú

D
E

L
ongevidade não se trata apenas de manter há-
bitos saudáveis. Como consequência de ter uma 
alimentação adequada, pesquisas já apontam 

para o prolongamento da vida em pelo menos uma 
década. São pequenas mudanças na rotina que po-
dem fazer com que você viva mais e melhor, mas 
não existe fórmula pronta. O que se sabe é que, tão 
importante quando restringir alguns itens da lista de 
compras, faz-se necessário incluir no menu a ingestão 
de outros mantimentos que podem proteger o corpo 
contra doenças, colaborando assim com o processo 
da longevidade.

De forma simplificada, o organismo humano é for-
mado por um conjunto de células que se renovam 
de tempos em tempos ao longo da vida e que, para 
promover essa renovação, devem receber todos os 
nutrientes necessários para desempenhar as funções 
vitais. O consumo de alimentos variados e coloridos, 
que fornecem diversidade nutricional e respeitam to-
dos os grupos alimentares, faz parte do cardápio da 
vida longa.

Para a nutricionista Vanessa Lima Carvalho, professora 
da graduação em Nutrição da UNAMA – Universidade 
da Amazônia, em Belém, é importante respeitar as ex-
ceções e evitar eleger alimentos “mocinhos ou vilões”. 
“Aderir a dietas restritivas ou sem orientação profis-
sional pode inibir a renovação adequada das células 
do nosso corpo, que precisam de 45 diferentes tipos 
de nutrientes para manter seu pleno funcionamento. 

Longevidade
lon·ge·vi·da·de
sf
1. Viver mais
2. Ir além da média de idade de uma determinada 
população
3. Tempo de duração de qualquer coisa; da vida.
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Uma mãe pode cuidar da longevidade do filho des-
de antes do seu nascimento. A professora Vanessa 
diz que aderir a hábitos alimentares saudáveis desde 
a infância, principalmente desde o período intraute-
rino, promove um aumento da expectativa de vida 
com nítida excelência na qualidade, sendo capaz até 
de modular/inibir genes que expressariam doenças. “A 
Organização Mundial de Saúde preconiza que o que 
acontece nove meses antes do nascimento, até os dois 
anos de idade, vai determinar o resto da vida da pes-
soa em termos metabólicos, neurológicos e comporta-
mentais”, explica.

Qualquer melhora de hábito alimentar será capaz de 
impactar na saúde, independente de quanto tempo 
esse organismo já foi agredido. A adoção de hábitos 
saudáveis em fases mais tardias da vida, como infân-
cia, adolescência, ou mesmo na fase adulta, também 
é capaz de melhorar a saúde e prevenir diversos agra-
vos, principalmente no que diz respeito às doenças 
crônicas não-transmissíveis, cujo desenvolvimento 
está diretamente relacionado ao estilo de vida. “Caso 
já esteja instalada uma doença no organismo, a mu-
dança de hábito alimentar é capaz de modular a en-
fermidade, melhorando a qualidade e prolongando a 
expectativa de vida. Assim, sempre é benéfico e ren-
derá bons frutos efetuar mudanças no cardápio”, com-
plementa a nutricionista.

 Se exercitar regularmente promove 

vigor na execução das atividades di-

árias. Além disso, atua no controle 

da ansiedade e do IMC, dá resistên-

cia física e combate o tabagismo;

Fumar pode desenvolver doenças 

cardiorrespiratórias, aneurismas, 

complicações na gravidez e câncer. 

Praticar exercícios e se alimentar 

bem ajudar no combate deste mau 

hábito;

A boa alimentação promove saúde 

e bem-estar de uma maneira geral. 

Aliada à prática de exercícios, pro-

move o controle do IMC e do hábito 

de fumar, além de recuperar o orga-

nismo dos danos que o álcool cau-

sa. Ou seja, uma coisa está ligada a 

outra e é no controle desses cinco 

pontos que está o segredo para 

uma vida longa.

Exagerar no consumo de bebidas 

alcoólicas pode trazer problemas 

como o aumento do colesterol, do-

enças hepáticas, gastrite e danos 

as células, que vão precisar de uma 

nutrição completa e mais específica 

para se recuperarem;

Para ter um índice de massa corpo-

ral ideal, é necessária boa alimenta-

ção e praticar exercícios. O bom IMC 

aponta para o controle da obesida-

de e de comorbidades associadas;

Um outro julgamento já muito discutido ao longo de 
décadas e que ganha cada vez mais força no que diz 
respeito a ter mais qualidade de vida, está na ação de 
se mexer. Segundo Vanessa, que além de Nutricionista 
e professora da UNAMA, é especialista em Nutrição 
Esportiva, manter-se ativo, por meio da prática de 
exercícios físicos, está intimamente ligado à preven-
ção de doenças, ao controle do IMC e ao bom fun-
cionamento do corpo e da mente. Sem contar que, 
exercitar-se, auxilia no controle de maus hábitos que 
sabotam a busca da vida longa, como o de fumar e o 
ingerir bebida alcoólica em excesso. Ou seja, um bom 
costume leva a outro, e assim, o conceito da longevi-
dade sai do papel.

A construção da longevidade diz respeito ao ato de 
envelhecer, de aumentar a expectativa de vida, sem 
perder as capacidades funcionais e motoras e sem a 
manifestação de doenças que até bem recentemen-
te eram consideradas “doenças de idosos”. Problemas 
crônicos, cardiovasculares e comorbidades, como a 
diabetes, aumento da pressão arterial e Alzheimer, po-
dem ser prevenidos se o indivíduo se enquadrar num 
padrão de vida considerado de baixo risco. Uma pes-
soa saudável é capaz de tomar decisões e de executar 
as atividades diárias sem comprometer a rotina. Esse 
fato leva à reflexão de que: não basta só ter longevi-
dade, não basta só viver muito ou além da média, mas, 
faz-se necessário viver com saúde.

De mãe para filho

Exercícios

O ciclo da vida longa

Cigarro

Alimentação

Álcool

IMC

Eu não tenho uma vida saudável. 
E agora, não posso prolongar minha vida?
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Nerds e Geeks são termos diferentes aplicados para tipos de 
pessoas diferentes

    

DESCUBRA AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE ELES 

Paulo Figueiredo

NERD X GEEK:

E
timologicamente, os dois termos são distintos. A 
palavra geek surgiu no século 19, proveniente do 
vocábulo “geck”, que significa “bobo”. Mais recen-

te, a expressão nerd manifestou-se na década de 60 e 
origina-se da gíria em inglês “nert”, que significa “louco”.

Nos dicionários, as duas palavras possuem significados 
semelhantes: pessoas tímidas, inteligentes e que se in-
teressam por tecnologia. Entretanto, há muitas diferen-
ças que determinam quem é um nerd e quem é um geek.

As pessoas que se autodenominam nerds possuem 
características específicas na vida e geralmente tor-
nam-se especialistas sobre os assuntos que mais gos-
tam. O geek se sente atraído pela novidade tecno-
lógica. Em uma roda de amigos geeks os principais 
assuntos são os novos lançamentos dos smartpho-
nes, os jogos eletrônicos e músicas da cultura pop.

Na vida profissional, os geeks, normalmen-
te, têm simpatia pelas carreiras de Web Desig-
ner, Web Developers, Game Designer, Programa-
dor e áreas ligadas à Tecnologia da Informação.

De acordo com o coordenador do curso de Ciências 
da Computação da UNIVERITAS – Centro Universitário 
Universus Veritas, Rafael Dias Ribeiro, os avanços tec-
nológicos transformaram os antigos nerds nos novos 
geeks. “Enquanto os geeks podem ser descritos como 
apaixonados por tecnologia e tudo mais que envolve 
o universo pop, os nerds, por outro lado, são mais in-
telectuais e se concentram em adquirir conhecimento 
profundo em um tema ou área específica”, comentou.

Identificar um nerd é fácil. São todas as pessoas que 
consomem cultura, seja ela pop ou não. Indepen-
dente do tema, o nerd sempre irá se aprofundar no 
assunto, desde astrofísica até música, cinema e jo-
gos. Ou seja, se você é fã de uma banda de rock me-
tal, sabe a escalação da seleção brasileira campeã
mundial em 1970 ou conhece todo o CD de um gru-
po de pagode dos anos 90, então você é um nerd. 
E isso é motivo de orgulho para muitos que se inti-
tulam nerds, pois significa que a escolha pelo es-
tilo de vida é caracterizada sempre por discus-
sões divertidas e acalorosas, que por muitas vezes 
tornam-se construtivas para todos os envolvidos.



Ler uma HQ nova

Matrix

Telescópio

Jogar videogame

Star wars

Computador novo

Ir para baladas

Comédia romântica

Camisa esportiva

O que que é mais legal?

Qual filme você prefere?

O que você gostaria de ganhar?

Onde você costuma ler?

Com qual personalidade você mais se identifica?

A coluna mais selecionada representa o perfil que você mais se identifica.

No ibook

Hermione Granger

No livro

Ross Geller

Prefiro ver filme

Neymar

Nerd Geek Nenhum

Você é nerd, geek ou nenhum deles?

DESCUBRA AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE ELES 

Mas, nem sempre foi assim. Caracterizado por ser o 
“CDF”, o nerd foi, por muito tempo, sinônimo de algo 
pejorativo. Facilmente identificados por conta da ob-
sessão por livros, jogos digitais e o interesse em Ma-
temática e Física, chegando, inclusive, ao campo da 
Física Quântica, como por exemplo, os personagens 
de The Big Bang Theory, a tribo é constantemen-
te associada ao introspecto social, ou seja, pesso-
as que preferem uma vida mais isolada das demais.

No campo profissional, os nerds tendem a traba-
lhar como cientistas, professores universitários, as-
trofísicos ou áreas relacionadas ao universo mate-
mático. O linguajar também é bastante específico, 

sendo utilizado inúmeras gírias e frases de efeitos 
dos principais filmes e séries da cultura nerd, tais 
como Bazinga! e Que a força esteja com você.

Segundo Rafael Dias Ribeiro, o conceito e as caracte-
rísticas do nerd não alteraram com o passar dos tem-
pos. “O nerd é a pessoa que tem um profundo conheci-
mento sobre um determinado assunto, mas que ainda 
possui baixa capacidade de interação social”, destaca.

Vale ressaltar que não existe uma richa entre os grupos. 
Mas, é importante lembrar que ambos possuem carac-
terísticas diferentes e prezam pelo respeito às próprias 
particularidades.

Gostam de quadrinhos 
e HQs

Possuem uma 
linguagem própria

Tem preferências por 
marcas

São apaixonados pelos 
assuntos que dominam

Devoção a 
tecnologia

Viciados em 
games

Amantes da
cultura pop

Adeptos da 
coleção

Geek Nerd
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Do fracasso ao ressurgimento

C
A

P
A

A seleção chega como uma das favoritas ao título, será que vamos 
conseguir apagar o vexame da última Copa?

MISSÃO
RÚSSIA 2018

Rudá Braga

A 
cada quatro anos, milhões de pessoas de todas 
as partes do mundo se reúnem para acompa-
nhar a Copa do Mundo de Futebol, uma com-

petição que reúne as melhores seleções do planeta. 
Considerado por muitos o maior evento esportivo da 
história, o Mundial é um sucesso econômico e des-
portivo, que atrai aficionados por futebol ou pesso-
as apenas interessadas em viver a experiência. Este 
ano a competição será realizada na Rússia, um país 
apaixonado por futebol, mas sem tradição dentro das 
quatro linhas. Os anfitriões receberão os melhores 
jogadores do mundo, alguns provavelmente farão a 
última Copa de suas carreiras, já outros podem des-
pontar como prospectos e futuros craques do ce-
nário mundial, porém existem aqueles que chegam 
com a responsabilidade de brilhar e escrever o nome 
na história do esporte, como o brasileiro Neymar. A 
seleção brasileira entra na disputa como uma das fa-
voritas ao título. Depois do vexame na última edição, 
a equipe comandada pelo técnico Tite, foi a primei-
ra a se classificar para a competição. Será que ago-
ra conseguiremos o tão sonhado hexacampeonato?

Belo Horizonte, 8 de julho de 2014, estádio do Minei-
rão, aos 79 min o atacante Muller acerta belo passe 
para o ponta-esquerda André Schurrle que faz o sé-
timo gol alemão em cima da já humilhada seleção 
brasileira. Na arquibancada, os torcedores brasileiros 
assistem imóveis, perplexos e totalmente impotentes 
ao maior vexame da história do futebol nacional. O Mi-
neiraço, como ficou conhecido o episódio, evidenciou 
a fragilidade do futebol no Brasil e levantou o questio-
namento: ainda somos o país do futebol? A resposta 
veio à conta gotas, com a contratação de Dunga para o 
comando da equipe e mais duas eliminações (na Copa 
América do Chile e na Copa América do Centenário 
realizada no Estados Unidos) os dois fracassos culmi-
naram no desligamento de Dunga e na contratação do 
técnico Tite, unanimidade nacional. Com o novo trei-
nador a Seleção ganhou padrão de jogo e organização 

tática, além de conquistar números impressionantes. 
Sob a batuta de Tite o Brasil saiu da 6º colocação nas 
Eliminatórias para Copa do Mundo para a 1ª colocação, 
sendo a primeira seleção a se classificar para a com-
petição. No total a equipe jogou 17 vezes, vencendo 
13, empatando 3 e perdendo apenas uma partida, em 
jogo amistoso contra a Argentina. O alto padrão de 
jogo, transformou o Brasil desacreditado, pós Copa 
2014, em uma das favoritas ao título na Rússia, no en-
tanto, muito deve ser mostrado dentro de campo e 
apesar do coletivo estar afiado, a equipe ainda depen-
de muito do talento do seu principal jogador, Neymar. 

Um dos principais jogadores da atualidade e postu-
lante ao título de melhor do mundo em 2018, Neymar 
está longe de ser uma unanimidade. O jovem de 26 
anos, leva uma vida de ostentação e baladas fora das 
quatro linhas sendo motivo de crítica por parte da 
imprensa. Dentro do campo, Neymar é inegavelmen-
te um grande jogador, no entanto, sua personalidade 
intempestiva e postura provocativa tem causado an-
tipatia por parte da torcida adversária, além de car-
tões desnecessários no decorrer dos jogos. Segundo 
o coordenador de esportes da UNINASSAU, Hermo-
genes Brasil, para vencer uma Copa do Mundo é ne-
cessário ter um grupo equilibrado. “Para conquistar 
o hexacampeonato, a seleção vai precisar estar bem 
mesclada entre o jogo coletivo e talentos individuais. 
O improviso dos jogadores brasileiros é nossa princi-
pal arma, mas não dá para ganhar apenas assim. Pre-
cisamos de comprometimento tático e de um grupo 
unido e disciplinado. Tite vai ter muito trabalho, mas 
com sua experiência e comissão técnica irá conseguir 
tirar o que tem de melhor de cada jogador”, afirmou.

Além do Brasil, outras seleções despontam como fa-
voritas. A Alemanha, atual campeã, chega forte para 
buscar o pentacampeonato e se igualar a seleção 
canarinho. Outras equipes, como Argentina, Fran-
ça e Espanha também estão na esteira para con-
quista do título. Quem será que vai levar dessa vez?
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Neymar da Silva Santos Júnior         
Idade - 26 anos;

Posição - Atacante;                                            
Clube - Paris Saint-Germain. 

O atacante brasileiro é a princi-
pal arma do técnico Tite. Na Rús-
sia o jogador chegará no auge 
da carreira e tem a chance de 
se consagrar como melhor jo-
gador do mundo na atualidade.

Kylian Mbappé Lottin                                  
Idade - 19 anos;

Posição - Atacante;                                                      
Clube - Paris Saint-Germain. 

Apesar de não ser o principal jo-
gador da França na atualidade, 
Mbappe é considerado umdos atle-
tas mais promissores da nova ge-
ração. As belas atuações pelo Paris 
Saint-Germain ao lado de Neymar, 
colocam o jovem atacante como 
possível surpresa na Copa da Rússia.

Lionel Andrés Messi Cuccittini             
Idade - 30 anos;

Posição - Atacante;                                               
Clube - Barcelona.

Considerado por muitos como um 
dos melhores jogadores de todos 
os tempos, o argentino ainda não 
conquistou o principal título do fu-
tebol. Será que dessa vez ele con-
segue?

Luis Alberto Suárez Díaz                             
Idade - 31 anos;

Posição - Atacante;                                                     
Clube - Barcelona. 

A Copa do Mundo do Brasil não foi 
muito boa para o atacante uruguaio 
que saiu da competição prematu-
ramente, após morder o zagueiro 
italiano Chiellini. Na Rússia, Luis 
Suarez terá a chance de se redimir. 

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro       
Idade - 33 anos;

Posição - Atacante;                                                      
Clube - Real Madrid. 

O melhor jogador do mundo na 
atualidade desembarca na Rússia 
no que pode ser a última Copa 
da sua carreira. Apesar da sele-
ção portuguesa correr fora do 
páreo, a conquista da Eurocopa 
2016 foi uma demonstração de 
força da equipe. Alguém dúvi-
da que Portugal possa chegar lá?

Kevin De Bruyne                                           
Idade - 26 anos;
Posição - Meia;                                                             

Clube - Manchester City. 

Único meia na lista, De Bruyne é 
considerado por muitos como me-
lhor jogador da posição na atuali-
dade. Com visão de jogo diferen-
ciada e passes certeiros, o belga 
tem tudo para se destacar durante 
a competição e chegar longe com 
a excelente Seleção da Bélgica.

Ao final de cada torneio a Fifa sempre premia o melhor atleta. Quem será o destaque da Copa da Rússia? Listamos 
seis jogadores para ficar de olho durante a competição.

Destaques da competição

NEYMAR JR.
BRA

LIONEL MESSI.
ARG

CRISTIANO RONALDO
POR

KYLIAN MBAPPÉ
FRA

LUÍS SUAREZ
URU

KEVIN DE BRUYNE
BEL
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Como o maior evento esportivo do mundo movimenta 
o mercado econômico

Um dos fatores positivos da realização de uma Copa 
do Mundo é o efeito sobre a economia do país que 
vai receber. O Brasil, última sede da competição, so-
freu impactos positivos em diversos setores, os ba-
res tiveram alta de 25% nas vendas, o setor hoteleiro 
teve aumento de 20% na ocupação, o gasto de es-
trangeiros no país teve um aumento de 140%, vestu-
ário, calçados e artigos esportivos também tiveram 
alta de 9,3%, ou seja, o evento é atrativo por gerar 
receita e consequentemente aquecer o mercado.

Segundo a economista e professora da UNINABUCO, 
Mabel Carmona, sediar um evento deste porte pode 
provocar efeitos positivos nas bases de organização 
do país sede. “Há toda uma preparação para receber o 
torneio, principalmente com a construção de estádios 
e com a melhoria da infraestrutura urbana. Isto tem 
efeitos de curto prazo como o aumento do emprego 
na construção civil e das cidades anfitriãs. O impac-
to neste setor pode se espalhar para outras regiões 
do país a depender da estrutura produtiva”, afirma.

No que se refere aos benefícios alcançados em mé-
dio prazo, a especialista afirma que toda a cadeia 
produtiva de fornecedores da construção civil e 
equipamentos é ativada. “Todos esses fatores po-

dem fazer com que as cidades sede tornem-se mais 
produtivas. Além dos efeitos da preparação, existe 
o impacto durante o evento, quando milhares de tu-
ristas trazem divisas e efetuam gastos nas cidades 
sede e, eventualmente, em outros pontos turísticos 
do país. Também é possível observar que o fluxo de 
turistas se eleva de forma permanente”, completa.

Tais efeitos são criados principalmente pelos estímu-
los à demanda agregada. Para se ter uma ideia dos 
reais impactos econômicos de um Mundial, é neces-
sário ponderar vários fatores, tais como: 1) gastos na 
construção ou reforma das arenas; 2) os investimen-
tos em obras de infraestrutura urbana relacionados 
com a competição; 3) empregos diretos e indiretos 
oportunizados pelas atividades; 4) o aumento do flu-
xo de turistas durante e após o torneio; 5) aumento 
na dívida pública e arrecadação fiscal. Na maioria 
das vezes os benefícios são maiores quando o gas-
to provém em sua maior parte pelo setor privado ou 
quando o gasto público deixa um legado de valor.

Para a economista, os efeitos da Copa do Mundo são 
potenciais e vai depender de o país saber se organizar 
para ter os resultados confirmados. “Nas Olimpíadas 
do Rio de Janeiro, por exemplo, as obras de infraestru-
tura urbana não ficaram completas, o que atrapalhou o 
aumento de produtividade. O fluxo de turistas não su-
biu porque os índices de violência subiram demasiada-
mente. Ou seja, se os investimentos não forem bem for-
matados e geridos, um evento como a Copa do Mundo 
não terá um saldo final positivo”, conclui a professora.

Esse ano, estima-se que o evento vai dar um pe-
queno impulso à economia russa, no entanto eco-
nomistas do banco central do país acreditam em 
um pico de inflação de curto prazo, gerando um au-
mento de preços ao consumidor. Com os atrasos 
nas entregas dos estádios o governo teve que au-
mentar o orçamento para 638,8 bilhões de rublos 
(R$ 33,7 bilhões). A notícia chegou num momento 
em que o país ainda está se levantando da reces-
são que tomou conta da economia nos últimos anos.

Os torcedores brasileiros devem marcar presença na 
competição. Dados da empresa de análise de reserva 
de voos FowardKeys mostra que o número de passa-
gens compradas por brasileiros para Rússia aumentou 
15 vezes em relação ao mesmo período de 2017. Segun-
do a Fifa em todas as fases de vendas, o Brasil aparece 
como um dos líderes na procura de ingressos (24.656), 
ficando atrás apenas da Rússia (197.832) e Colômbia 
(33.048). O turismo deve ser um aumento significati-
vo, já que devem desembarcar nos aeroportos russos 
mais que o dobro de visitantes do que foi registrado no 
ano passado. A FowardKeys afirma monitorar mais de 
17 milhões de reservas de voos por dia para criar dados 
estatísticos sobre tendências no mercado de turismo.  

A economia da Copa

O lobo siberiano Zabivaka, mascote da copa do mundo 2018
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Arena de Samara 

Capacidade: 48 mil pessoas

Estádio de Moscou - Luzhniki Arena de Volgogrado

Capacidade: 45 mil pessoas

Capacidade: 67 mil pessoas

Capacidade: 45 mil pessoas Capacidade: 45 mil pessoas Capacidade: 35 mil pessoas Capacidade: 45 mil pessoas

Capacidade: 47 mil pessoas Capacidade: 45 mil pessoas Capacidade: 42 mil pessoas

Capacidade: 45 mil pessoas Capacidade: 80 mil pessoas

Estádio Olímpico de Fisht - Sochi

Estádio de São Petersburgo

Arena de Kazan Arena de Mordovia - Saransk Estádio de Kaliningrad Rostov Arena

Estádio Nizhny Novgorod Arena de Ekaterinburg Estádio Spartak - Moscou

O Brasil é o país mais vitorioso no mundo da bola. A 
Seleção Brasileira de Futebol é a maior vencedora da 
Copa do Mundo FIFA, com cinco títulos, além de ter 
conquistado a Copa América em oito ocasiões, a Copa 
das Confederações em quatro, e em 2016 a medalha 
de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. So-
mos os maiores exportadores de atletas para todas 
as partes do planeta, alguns deles jogando nas prin-
cipais equipes da Europa. Mesmo não conseguindo 
manter os melhores jogadores no Brasil, ainda conse-
guimos manter o futebol nacional relevante e atrativo, 
principalmente pela fonte inesgotável de talento que 
surgem nos campos de várzea espalhados pelo país.

Por aqui, a paixão pelo esporte é refletida na orga-
nização administrativa do futebol. Temos campeona-
tos, nacionais, regionais e estaduais, todos eles com 
uma particularidade e rivalidade próprias. O bom 
humor ou a falta dele também fazem parte da rotina 

Os estádios

Futebol: uma identidade cultural

Palco dos jogos da Copa do Mundo, os estádios têm papel fundamental no evento. Desde a escolha das cidades 
sede, movimentação da economia e importância na qualidade dos jogos, tanto para jogadores quanto para torcida. 
Confira aqui os 12 estádios do Mundial da Rússia 2018:
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Organizada pela Federação Internacional de Futebol 
Associado (Fifa) a Copa do Mundo teve sua primeira 
edição realizada em 1930 no Uruguai, sendo vencida 
pelos donos da casa. Antes disso, a competição já ti-
nha sido realizada nos Jogos Olímpicos entre 1900 e 
1928 de forma amadora. Apesar de participar de todas 
as Copas, o Brasil só despontou para o mundo como 
potência no esporte a partir de 1958, quando conquis-
tou o primeiro campeonato mundial na Suécia e apre-
sentou ao mundo o “futebol arte”, liderado por Pelé.

Considerado por muitos o maior jogador de todos os 
tempos, o santista foi um dos responsáveis por criar 
a imagem do nosso estilo de jogo fora do país, além 
de conquistar junto com uma geração de grandes jo-
gadores, como Didi, Garrincha, Tostão, Rivelino e Car-
los Alberto Torres, três Copas para o Brasil. Mesmo 
com a aposentadoria desses atletas, o Brasil seguiu 
ganhando títulos (94 e 2002) e revelando grandes 
jogadores, como Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronal-
dinho e Neymar, só para citar alguns.  No entanto, a 
desorganização do campeonato nacional e venda 
precoce de talentos para clube estrangeiros vem em-
pobrecendo nosso futebol e esvaziando os estádios.

De onde viemos e para onde vamos

do nosso futebol, desde brincadeiras com os colegas 
torcedores de times rivais, até as brigas generalizadas 
nos estádios, promovidas pelas torcidas organizadas.

A linguagem específica do futebol se mistura com a 
nossa maneira de verbalizar ações e desejos. O famoso 
boleirês, já era estudado muito antes da primeira Copa 
do Mundo organizada pela FIFA. Algumas palavras que 
usamos corriqueiramente e que nunca paramos para 
pensar sobre a sua origem, por exemplo, “bate-bola” 
vai além do ato de jogar futebol, mas também pode se 
referir a uma conversa descontraída, já a palavra “chu-
tar” também pode ser arriscar, além de significar bater 
com o pé em algo. Outras palavras como “tirar de letra”, 
“show de bola”, “pisar na bola” e “vestir a camisa”, são 
mostras de como o jogo influenciou a nossa cultura.

Segundo o crônico esportivo, jornalista e repórter 
do site Trivela, especializado em futebol, Leonardo 
Stein, o caráter cultural do esporte por muitas vezes 
é explorado por um viés político. “Invariavelmente as 
grandes campanhas na Copa do Mundo se desdobram 
politicamente. E não apenas quando o Brasil leva a 
taça. Basta lembrar que em 1938 houve uma grande 
recepção no Rio de Janeiro, com a presença do então 
presidente Getúlio Vargas, aos jogadores que foram 
semifinalistas no Mundial da França. Algo que acaba 
se refletindo de diferentes maneiras, conforme o con-
texto. Em 1958, por exemplo, há uma noção de desen-
volvimentismo pela própria transformação que existia 
com JK. Já em 1970, o uso político pelo governo Médi-
ci ficou claro, como ferramenta de tentar garantir sim-
patia popular, com a festa aos tricampeões em Bra-
sília e a entrega de presentes aos jogadores”, afirma.

Para Stein, com a instabilidade que o país atraves-
sa, não será surpresa se o evento da Rússia ve-
nha a ser utilizado politicamente. “Se o hexa vier 
mesmo, é natural imaginar que haverá algum des-
dobramento político, ainda que o cenário atual 
não permita imaginar como será - o que, inclusi-
ve, pode gerar até mesmo uma rejeição”, completa.



Campeões da copa do mundo

Depois do vexame na última Copa do Mundo, os ques-
tionamentos sobre qualidade dos novos jogadores e 
sucateamento do nosso futebol foram trazidos à tona. 
Será que ainda produzidos talentos como antes? Para 
o coordenador de esportes da UNINASSAU, Hermóge-
nes Brasil, o Brasil continua sendo um dos principais 
celeiros de talentos do planeta. “Na minha opinião o 
futebol mundial mudou muito nos últimos anos, por 
conta disso, tentamos nos adaptar ao novo estilo e isso 
nem sempre é bem visto por todos. Ainda vejo exce-
lentes atletas surgindo. Jogadores Luan (23 anos) e Ar-
thur (21 anos, já vendido para o Barcelona) do Grêmio, 
Gabriel Jesus, hoje no Manchester City e titular da se-
leção, entre outros. O ataque da seleção nacional hoje, 
é formado por atletas que se destacam nas suas equi-
pes e com idade que não passam dos 26 anos”, frisa.

Ainda segundo ele, uma liga universitária poderia ser 
útil na revelação de novos talentos. “Esse é um assun-
to que colocamos constantemente em pauta. Hoje as 
universidades têm parceria com os clubes ou tem suas 
próprias equipes jogando em torneios. Com a criação 
de uma Liga Universitária poderíamos produzir novos 
talentos para o esporte nacional. Nos Jogos Univer-
sitários Brasileiros, por exemplo, encontramos vários 
atletas olímpicos se preparando para as Olímpiadas”, 
finaliza.

1966
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O 
O Brasil é muito mais do que o país do fute-
bol. Ora também lembrado, em todo o mun-
do, pela tropicalidade e beleza de suas praias 

e população “gente fina”, esse povo que sabe aco-
lher de norte a sul, também sabe como adoçar o pa-
ladar dos seus e dos que chegam. Sejam nativos ou 
empossados na terra por usucapião, os doces brasi-
leiros e abrasileirados são verdadeiras peculiaridades 
da gastronomia local, que, com suas misturas sim-
ples, se transformam em explosão de sabores, pro-
movem experiências únicas e de gosto inesquecível.

Com relatos de início da produção no período do 
Brasil-colônia, grande parte das guloseimas que hoje 
são mundialmente conhecidas, começaram a ser 
produzidas pelos escravos, com as sobras e descar-
tes das sinhás e senhores de engenho. A exemplo da 
bananada, que passou a ser produzida pelos escra-
vos com as bananas já muito maduras e “impróprias” 
para o consumo dos proprietários da casa grande, 
logo chegando à mesa para consumo dos senhores.

Por outro lado, os portugueses trouxeram em seus 
navios as receitas das suas terras. Mas o brasileiro, 
abastado pela produção do melaço oriundo dos ca-
naviais, tratou de açucarar as receitas dos seus colo-
nizadores, adaptando as sobremesas e tornando-as 
verdadeiros coringas da gastronomia nacional. Esse é 
o caso da goiabada, que feita com o fruto cozido e 

A nutricionista Giselle de Oliveira Sauer, também co-
ordenadora dos cursos de Nutrição e Gastronomia 
do Centro Universitário Universus Veritas - UNIVE-
RITAS, explica que, embora possa fazer mal se con-
sumido em excesso, o açúcar é fundamental para o 
bom funcionamento do nosso corpo. “O açúcar é o 
nome popular que se dá aos carboidratos e essa é a 
principal fonte de energia para o nosso organismo, 
sendo, portanto, muito importante para o seu fun-
cionamento. O que influencia no seu malefício ou be-
nefício é o tipo de açúcar e a quantidade ingerida”.

Doce pecado?
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Açucaradas, as mais famosas guloseimas brasileiras são receitas criadas 
desde os tempos da colonização

O NATIVO SABOR DOS 

Melissa Fernandes

DOCES DO BRASIL

bastante açúcar, foi trazida de Portugal e se popula-
rizou no Brasil. Hoje, além de ser consumida sozinha 
ou com creme de leite, bolachas e ainda com quei-
jo, formando a saborosa mistura conhecida por Ro-
meu e Julieta, ela é também o principal ingrediente 
de receitas populares, como o Bolo de Rolo e a Cuca.

Cada região tem as suas tradições culinárias, mas 
a verdade é que do Oiapoque ao Chuí as pesso-
as são loucas por doces. Mas hoje, os alimentos 
açucarados passaram a ser os vilões das dietas e o 
mundo fitness quer abolir as “gordices” da alimen-
tação. Será mesmo que os doces, além de serem 
maravilhosos e de proporcionarem infinitas sensa-
ções de prazer, não têm um bom papel na nutrição?
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Quem nunca ouviu falar dos exóticos bombons 
de cupuaçu que são produzidos no norte do 
país? O fruto que é típico dessa região é consu-
mido como recheio de trufas de chocolate, em 
forma me mouse e ainda como sorvete e pavês. 
Ultimamente, o sabor azedinho/doce tem se po-
pularizado no Brasil sendo consumido em forma de 
um creme gelado na tigela, seguindo a linha do açaí.

De cor amarela e brilhosa marcante, essa receita con-
quistou os brasileiros e turistas pela sua irresistível cre-
mosidade. O doce, nordestino, é uns dos inspirados na 
culinária portuguesa, quando o então brisa-do-lis era 
preparado pelas freiras com as gemas que sobravam 
depois de engomar as roupas com as claras. Seu prepa-
ro é simples: Muita gema de ovo, açúcar e coco ralado.

Lembra o bolo de rolo que foi citado no início des-
ta matéria? Feito com massa bem fininha, recheado 
com o creme da goiabada e enrolado como um ro-
cambole, a iguaria é fruto das antigas cozinheiras do 
Recife. Hoje, o seu sabor tem fama mundial e é reco-
nhecido, desde 2007, como Patrimônio Imaterial de 
Pernambuco. O doce ganhou variações de sabores, e 
é feito de chocolate, doce de leite e até mesmo de 
limão. Além disso, o seu sabor e tradição os levaram 
a ganhar espaço até mesmo em grandes festas de ca-
samento, roubando a cena do clássico bolo de noiva.

Extraída da mandioca, a goma de tapioca se destaca 
pela versatilidade de recheios que podem ser combi-
nados a ela. Os mais variados doces, de todas as cida-
des do Brasil, podem ser incorporados ao seu sabor, 
como a goiabada, o brigadeiro, recheios de coco e o 
doce de leite. Apesar de servidas assim,  recheadas 
de sabores em todo o Brasil, no Pará, a tapioca é po-
pularmente servida nos sorvetes e outros pratos tí-
picos como o açaí, mas é muito comum também no 
Nordeste, onde recebeu o título de Patrimônio Imate-
rial e Cultural da cidade de Olinda, em Pernambuco.

Cupuaçu Quindim

Bolo de RoloTapioca

NORTE NORDESTE

E sabe aquela história de que os doces trazem para 
o organismo sensações de prazer? A satisfação de 
comer uma sobremesa é real. “Alguns estudos su-
gerem uma estreita relação entre a elevação dos 
níveis de serotonina, neurotransmissor responsá-
vel pela sensação de bem-estar, e o consumo de 
carboidratos (açúcares) ”, diz a nutricionista. A se-
rotonina é ainda responsável por ajudar a organis-
mo a regular o humor. Daí aquele sentimento de 

felicidade ao comer uma guloseima bem docinha.
Dando uma voltinha pelo Brasil, é possível en-
contrar doces para todos os gostos e com mistu-
ras adoráveis, exóticas e, quando não inusitadas, 
surpreendentes. São explosões de sabores, que
oferecem ao paladar experiências únicas. Por isso 
existem tantas pessoas viciadas em doces. Que 
tal conferir o preparo de algumas dessas iguarias?
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Produzida do mais puro açúcar da cana, o popu-
lar doce do nordeste brasileiro foi uma “invenção” 
dos tempos da colonização para transportar o açú-
car mascavo in natura, pois ele sempre estraga-
va durante as viagens. Os blocos que lembram até 
uma barra de ouro, facilitavam a conservação do 
alimento. Nas regiões de consumo é comum o dito 
popular: Rapadura é doce, mas não é mole, não.

Para suavizar o amargo de algumas frutas da região, 
como os figos e laranjas, ou mesmo para conservar os 
já muito maduros mamões, Cora Corina, conhecida po-
etisa de Goiás e doceira por profissão, embebia os fru-
tos no abundante açúcar existente no Brasil, ovos e até 
banha de porco. Essas misturas deram vez a porções de 
deleites em forma de compotas e se tronaram a prin-
cipal sobremesa consumida no centro oeste brasileiro.

Viajado, o doce árabe “al-fenid”, que significa aquilo 
que é branco, é muito apreciado pelos portugueses 
desde os séculos XV e XVI. E foi assim, por meio da co-
lonização, que o doce feito com açúcar, água e limão, 
migrou para Brasil e, desgarrado das suas origens, 
hoje faz parte da culinária brasileira.  O doce pode dar 
formas a vários elementos, como flores, símbolos, ani-
mais e tudo mais que a imaginação da doceira permitir.

Rapadura

Compotas e doces do Cerrado

Alfenim

CENTRO OESTE

A cuca já foi citada quanto guloseima que tem a goia-
bada como principal componente de preparo. Tra-
dicional nas cidades do Rio Grande do Sul, o bolo é 
inspirado em uma torta alemã chamada Streuselku-
chen, e que se tornou típica através dos imigrantes 
eu chegaram ao Brasil. No cardápio nacional, ganhou 
versões tropicais, como a produção com a banana e 
canela.  O doce é ainda coberto por uma farofa cro-
cante com base de farinha de trigo, açúcar e manteiga.

Furrundu

Cuca

SUL

“Parece uma dança, mas é só doce caseiro”, explica a 
letra de uma conhecida música de Cuiabá. Nos tem-
pos coloniais, o furrundu era preparado com rapadu-
ra, gengibre, cravo e canela, além da cera do tronco 
do mamoeiro. Hoje, apesar de ainda feito no taxo, o 
principal ingrediente do doce foi substituído pelo ma-
mão verde, não deixando menos saborosa a iguaria. 
Não dá para experimentar em nenhum outro lugar 
do Brasil ou do mundo. O doce é mais do que típi-
co da gastronomia da eterna capital do Mato Grosso.
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Preparada com leite, ovos, limão, açúcar, cravo e ca-
nela, a delícia é um dos doces que foi trazido pelos 
colonizadores e que se tornou popular principalmente 
na culinária de Minas Gerais e interior de São Paulo.

Por último, temos o rei das festas: A sua majestade, 
o brigadeiro. Relata-se que as primeiras bolinhas de 
chocolate, acrescidas de leite condensado e man-
teiga, foram feitas para arrecadar dinheiro para a 
candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes à presi-
dência, no ano de 1946. Mesmo sem ganhar as elei-
ções, o político recebeu essa homenagem histórica. 

Hoje, o mais tradicional das festas infantis da po-
pulação carioca e de todo o Brasil, ganhou versões 
sofisticadas e invadiu até mesmo as mais altas co-
memorações da sociedade. As versões gourmet, 
produzidas com licores, vinhos, damascos e ou-
tras iguarias, deram vez a um cardápio com cente-
nas de sabores. Mas qual é mesmo o mais pedido?
“Votem no Brigadeiro”, ainda ecoa a voz do 
povo.

Então, para os loucos por doces e para os de-
fensores do mundo fitness, a coordenadora de 
Gastronomia e Nutrição da UNIVERITAS deixa 
o seu recado. “ É sim possível comer doces sem 
engordar e sem prejudicar a saúde. Mas, para 
isso, é necessário que eles sejam consumidos 
esporadicamente e em pequenas porções. Por 
exemplo: não há nada de errado em comer 1 
ou 2 brigadeiros numa festa, ou em se deliciar 
com pedaço de pudim na sobremesa do almo-
ço de domingo. O problema está em consumir 
diariamente ou devorar 20 brigadeiros de uma 
vez, ou até mesmo comer a metade da forma 
de pudim”. Então, a dica é manter o equilíbrio 
e ser feliz, porque aí sim vai uma constatação: 
Doce é sinônimo de felicidade. E quanto a isso, 
não há região, nacionalidade, cor ou idade.   

De mistura simples e de sabor indiscutível, o pé de 
moleque é preparado apenas com açúcar derreti-
do e amendoim torrado. A única questão discuti-
da acerca do doce é sobre o que diz respeito à sua 
origem. Umas das versões contadas é que os me-
ninos roubavam dos doces produzidos pelas an-
tigas doceiras, que gritavam: “Pede, moleque!”. 

Ambrosia 

Brigadeiro 

Pé de moleque 

SUDESTE

Mesmo com questionamentos quanto a origem desse 
doce, pois ora fala-se em Rio de Janeiro, outra Minas 
Gerias e ainda em Rio Grande de Sul, o fato é que a de-
lícia, preparada em compotas com coco ralado ou em 
pequenos pedacinhos açucarados, é brasileiríssima.

Doce de abóbora

SEM MEDO DE SER FELIZ

Irmã do pé de moleque, a paçoca, também tradi-
cionalíssima nas festas juninas de todo o país, é 
produzida especialmente no Vale do Paraíba, em 
São Paulo. Além do preparo com amendoim e açú-
car, o doce tem uma textura facilmente esfarelada 
por levar farinha de mandioca em sua composição.
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LÍDERES: SEUS MEDOS E DESAFIOS

O NATIVO SABOR DOS 

N
ão tão raro encontramos vários livros, re-
vistas descrevendo orientações de como e 
de que forma se tornar um excelente líder.

A ambição de crescimento é uma atitude natural den-
tro das empresas e do ser humano. Quanto mais cresci-
mento, mais responsabilidades e melhores salários. Mas 
as pessoas que almejam os cargos de liderança, dei-
xam de lado a preparação para as futuras promoções.

É difícil encontrarmos planos de carreiras em micro, 
pequenas e médias empresas. Quando as promoções e 
ascensões profissionais são por meritocracia, de algu-
ma forma aquele empregado demonstrou um destaque 
maior e habilidades diferentes do seu colega e por isso 
foi promovido a encarregado ou chefe de setor. No en-
tanto, tais pessoas que ascenderam sem preparo po-
dem desencadear sérios problemas dentro da empresa. 

Liderar uma equipe é mais do que mandar, ordenar 
e comandar, é estar alerta a todos os sinais positivos 
e negativos do grupo que esta sendo comando por 
você. Lidar com a produção de bens e serviços de for-
ma a agradar empregado e patrão e cliente é um dos 
desafios dos líderes. Costumamos dizer que um líder 
já nasce com a liderança em seu DNA, mas em várias 
leituras podermos encontrar que as pessoas podem 

ser trabalhadas e se transformar em um excelente lí-
der de equipe. O que diferencia essas duas vertentes 
é a pessoa em que está conduzindo os ensinamen-
tos dentro e fora da empresa na pratica de liderança.

Ouvindo vários colaboradores nas empresas onde 
liderei equipes, observei que líderes promovidos 
por meritocracia até aparentavam uma boa von-
tade em resolver conflitos e uma boa capacida-
de de gerir seus grupos, mas esbarravam no co-
nhecimento popularmente chamado de “cursos 
de relacionamentos interpessoais e profissionais”. 

Dentro de uma empresa onde se tem centenas de pes-
soas, e que cada uma delas carrega dentro de si aflições, 
angústias, alegrias e desejos, se fazer compreender e se 
profissionalizar para melhor se colocar no lugar do ou-
tro, é papel fundamental para se tornar um grande líder.

Pensando nesse preparo e em parceria com a 
UNIVERITAS Anápolis, e a secretaria de Educa-
ção do Estado, foi lançado o projeto Escola Líder.

Este projeto tem como finalidade colocar em prática 
e moldar os líderes de salas ou melhor dizendo líderes 
de Classe, aqueles alunos que são eleitos pelos colegas 
de sala, preparando eles para lidar com conflitos, auxi-
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liar em palestras com pais e mestres, aperfeiçoar o re-
lacionamento interpessoal agregando sempre a ética 
e a cidadania dentro das escolas públicas e privadas.

Com estes cursos o aluno será certificado e po-
derá melhorar ainda mais sua empregabilidade.

Dentro do que lemos, trago cinco di-
cas para se tornar uma boa liderança e per-
der os medos que o cargo traz consigo.

1º: Seguir a essência desta frase: “Nunca faça algo 
para alguém que não queira que seja feito para 
você”. Lembre-se que a roda da vida gira. Hoje você 
é um líder, amanhã você pode ser um subordina-
do. Portanto, tente sempre fazer o bem ao outro. 

2º: Trate as coisas sempre com muita franque-
za e clareza, e se observar que o assunto sai de 
sua competência, peça ajuda a alguém mais ex-
periente. Em outras palavras, “os conselhos 
dos avós sempre foram os mais proveitosos”. 

3º: Nunca misture seus assuntos particulares com 
assuntos de sua equipe. A sua equipe é a sua essên-

cia, o seu espelho. Eles são o reflexo de quem você 
realmente é. Acredite, intimidade é um caminho 
sem volta, as pessoas em geral são ingratas, dissi-
muladas, fogem dos perigos e querem tirar vanta-
gens de tudo por causa de suas ambições pessoais. 

4º: Aprenda a ouvir. Quando paramos para ouvir um 
membro da equipe podemos muitas vezes aprender 
com situações que nossa percepção não alcança no dia 
a dia. Tire sempre um momento para ouvir sua equipe. 

5º “Dai a César o que é de César”. Valorize o traba-
lho se sua equipe. Deixe para se enobrecer em par-
ticular, junto aos chefes e diretores, nunca na fren-
te de seus subordinados. Acredite sempre que as
amizades que nascem em troca de benefí-
cios são estruturadas em interesses e não 
na nobreza de caráter, como deveria ser. 

Em suma, a primeira opinião que se tem a res-
peito da inteligência ou da capacidade de um lí-
der resulta da observação das pessoas que ele 
tem a sua volta. Sempre esteja atento a estas 
dicas.
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Essas mudanças são consideradas de grande impacto nas relações de 
trabalho, visto que, é considerada como a maior mudança legislativa do 

Direito Material e Processual do Trabalho no Brasil

REFORMA TRABALHISTA:

Isabella Silveira

DIFERENÇAS E NOVIDADES

A 
Lei 13.467/2017, conhecida popularmente como 
Reforma Trabalhista, alterou consideravelmen-
te a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Essas mudanças são consideradas de grande impac-
to nas relações de trabalho, visto que é considerada 
como a maior modificação legislativa do Direito Mate-
rial e Processual do Trabalho no Brasil, desde a edição 
da CLT em 1943. Uma das justificativas do legislador 
para tamanha modificação se encontra na adequação 
da legislação trabalhista às novas relações de traba-
lho. Nesse contexto, o que se propõe é a colabora-
ção com o setor econômico para a criação de mais 
postos de trabalho, em que os setores produtivos no 
Brasil se tornem mais competitivos no cenário global.

Quem esclarece as principais questões a respeito desse 
é o professor de Direito e Processo do Trabalho da Uni-
versidade UNIVERITAS/UNG, Pedro Ivo Marques. Ele é 
Mestre em Direito; Pós-Graduado em Direito e Proces-
so do Trabalho, Docência no Ensino Superior, Direito 
de Família e Sucessões, Direito Civil e Processo Civil; 
Pesquisador do GETRAB-USP; Advogado trabalhista 
militante. Professor em cursos jurídicos e autor do li-
vro “Reforma Trabalhista na Prática”, da editora Nelpa.

Pedro Ivo Marques é especialista em Direito e Processo do 

Trabalho, Docência no Ensino Superior, Direito de Família 

e Sucessões, Direito Civil e Processo Civil. 
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DIFERENÇAS E NOVIDADES
Começaremos com o fim das horas in itinere no côm-
puto da jornada de trabalho. Se o trabalhador em-
pregado está à disposição do seu empregador, deve 
ser remunerado. Entretanto, as horas gastas pelo em-
pregado durante o trajeto de ida e volta ao trabalho, 
como regra, antes mesmo da Reforma Trabalhista, 
não era remunerado, pois não era considerado tem-
po à disposição do empregador. Mas havia exceção. 
Se a empresa estivesse estabelecida em local de difícil 
acesso, ou não servida por transporte público, e, ainda, 
fornecesse o transporte ao empregado, as horas des-
pendidas no trajeto eram consideradas tempo à dis-
posição, logo, deveriam ser remuneradas. A Reforma 
Trabalhista retirou essa exceção da CLT. Assim, atual-
mente, as horas despendidas no trajeto de ida e volta 
ao trabalho não são mais remuneradas, sem exceção.

Outro tema que sofreu importante modificação foi so-
bre as férias concedidas anualmente aos empregados. 
O descanso poderá ser fracionado em três períodos, 
sendo que um dos períodos não poderá ser inferior 
a 14 dias, e os outros dois não poderão ser inferiores 
há cinco dias cada. Esse posicionamento está alinha-
do com a convenção 132 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). Antes da Reforma Trabalhista, este 
fracionamento estava limitado a dois períodos, sendo 
que um deles não poderia ser inferior a 10 dias. Ainda, o 
legislador reformista passou a permitir o fracionamen-
to das férias para os empregados menores de 18 anos 
e maiores de 50 anos, prática vedada anteriormente. 
Assim, não há mais proibição alguma para se fracio-
nar as férias, no que tange à idade do empregado.

Outra novidade refere-se às possíveis modalidades de 
contratação. Trata-se do contrato de trabalho intermi-
tente, tema que foi um dos mais debatidos e comenta-
dos da Reforma Trabalhista. Esta espécie de contrato 
pode ser considerada como o contrato de trabalho no 
qual a prestação de serviços, com subordinação, sem 
continuidade, ocorrendo com alternância de períodos 
de prestação de serviços e de inatividade, determina-
dos em horas, dias ou meses, independentemente do 

Já a instituição de banco de horas sofreu sensí-
vel modificação. O Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) se posiciona contra a instituição de banco de 
horas sem prévia negociação coletiva. O legisla-
dor reformista ousou em fazer exceção a essa re-
gra, possibilitando a instituição de banco de horas 
por meio de acordo individual escrito entre empre-
gado e empregador, sem a participação do sindica-
to. A única regra especial que os empregadores de-
vem respeitar é o prazo de compensação do banco 
de horas que não poderá ser superior a seis meses.

Algumas novidades, também, no que diz respeito à 
prestação de serviços, que passou a ter novas regras. 
A primeira delas se encontra no afastamento do tra-
balhador das regras pertinentes à jornada de trabalho, 
deixando assim, de receber possíveis horas extras se 
o limite máximo de horas trabalhadas diária e sema-
nalmente, não forem respeitadas. Antes da Reforma 
Trabalhista o Poder Judiciário pautava pelo controle 
de jornada nessa modalidade de trabalho, conferindo 
aos teletrabalhadores horas extras, se o limite contra-
tual ou legal não fosse respeitado pelo empregador.

Para não dar margens às fraudes, o legislador dispõe 
que este tipo de prestação de serviço, deverá cons-
tar expressamente do contrato de trabalho. Logo, 
não há a possibilidade de contratação de teletraba-
lhador de forma verbal ou tácita. Ainda, é permitida 
a alteração contratual, de forma escrita, com a anu-
ência das partes, do regime presencial para o regime 
de teletrabalho. O contrário do regime de teletraba-
lho para o regime presencial poderá ocorrer de forma 
unilateral pelo empregador, também de forma escrita, 
desde que se respeite um prazo mínimo de 15 dias.

Mas afinal, o que mudou?

Banco de Horas:

Prestação de Serviço:

Férias:

Contrato de Trabalho:
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Na Universidade UNIVERITAS/UNG, você conta com um corpo docente formado
por profissionais que atuam no mercado e que levam cases reais para as aulas.
Se o mercado já está dentro da sala de aula, você já está dentro do mercado.

Aproveite esta 
oportunidade

para ficar ainda 
mais preparado.
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Guarulhos Centro • Bonsucesso • Itaquá 

VOCÊ PREPARADO PARA VENCER.

• GESTÃO DE PESSOAS
• GESTÃO HOSPITALAR E SISTEMAS DE SAÚDE
• GESTÃO EMPRESARIAL
• AUDITORIA E CONTROLADORIA
     ENTRE OUTROS

MBA  em:

CURSOS  PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA

NOVAS TURMAS

NOVAS TURMAS

NOVAS TURMAS

NOVAS TURMAS

A primeira Universidade de Guarulhos

Contribuição Sindical:

Terceirização:

O tema contribuição sindical é um dos temas de maior 
impacto da Reforma Trabalhista. Muito se questio-
na sobre a constitucionalidade dos dispositivos da 
CLT alterados pela Reforma Trabalhista que tornou 

Por fim, a lei da “terceirização” - prestação de ser-
viços terceirizados, também sofreu alteração. O art. 
4º-A da referida lei, dava margem para interpretações 
diversas, em especial no que tangem à possibilidade 
de contratação de serviços terceirizados relaciona-
dos à atividade-fim do contratante. A Reforma Tra-
balhista pacificou a questão, dispondo que é possível 
a contratação de empresa de prestação de serviços 
para execução de quaisquer atividades da empresa 
contratante, inclusive de sua atividade principal (ati-
vidade-fim). E também, impedindo recontratações de 
empregados pelo mesmo empregador por meio de 
empresas de prestação de serviços de forma terceiri-
zada, pelo período mínimo de 18 meses. Esse prazo di-
ficulta possíveis manobras para que o empregador en-
cerre a relação de emprego com os seus empregados 
e os recontrate por meio de empresas terceirizadas.

Nesse passo, a Reforma Trabalhista, ainda que penden-
te de possíveis modificações é um marco no Direito do 
Trabalho. “Justa” para alguns, nem tanto para outros. 
Entretanto, de todas as interpretações juridicamente 
possíveis à Reforma Trabalhista, a busca dos valores 
Constitucionais se mostra a mais razoável. Os operado-
res do Direito deverão amadurecer todas essas inova-
ções, dentre outras inseridas no contexto da Reforma 
Trabalhista.

tipo de atividade do empregado e do empregador, ex-
ceto para os aeronautas, regidos por legislação própria.

O legislador, por cautela, prevê que o contrato de 
trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito. 
Além das cláusulas ordinárias que poderão constar 
nesse contrato de trabalho especial, deverá constar, 
obrigatoriamente, o valor da hora de trabalho. O prin-
cípio da isonomia salarial, também, deverá ser res-
peitado, ou seja, a hora de trabalho não poderá ser 
inferior ao valor da hora de trabalho dos demais em-
pregados que laboram no mesmo estabelecimento.

Nos casos de suspensão do contrato, algo previsto no 
ato da contratação, o período em que o empregado 
estiver aguardando o chamado do próximo período 
de sua prestação de serviço não será considerado 
tempo à disposição do empregador, ao passo que po-
derá trabalhar para outras empresas (empregadores).

A Reforma Trabalhista, oportunamente, trouxe uma 
nova forma de extinção contratual. Trata-se da ex-
tinção contratual por mútuo acordo entre as partes, 
ou seja, patrão e empregado. Nesse caso, a novida-
de se encontra no valor das verbas rescisórias, que 
serão a metade, referente ao aviso prévio e à multa 
do FGTS. As demais parcelas devem ser recebidas na 
sua integralidade. No que tange à metade do aviso 
prévio, aplica-se apenas para o aviso prévio indeniza-
do (não trabalhado), mas se for trabalhado, o paga-
mento deverá ser integral. Já o saque do FGTS está

limitado a 80% dos valores depositados pelo 
empregador. Nessa nova modalidade de ex-
tinção contratual, o empregado não tem di-
reito ao benefício do seguro-desemprego.

esta obrigação em faculdade. Há uma forte tendên-
cia de se dizer que o assento do tema está contido 
na Constituição Federal, e, por isso, o legislador não 
poderia ter alterado a obrigatoriedade do paga-
mento dessa contribuição. A Constituição Federal 
não aponta a obrigatoriedade do pagamento da re-
ferida contribuição. Assim, o legislador apenas mo-
dificou a obrigação de tal pagamento pela opção 
de fazê-lo ou não. Neste caso, as contribuições que 
custeiam os sindicatos só poderão ocorrer se hou-
ver prévia e expressa autorização dos empregados.
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Na Universidade UNIVERITAS/UNG, você conta com um corpo docente formado
por profissionais que atuam no mercado e que levam cases reais para as aulas.
Se o mercado já está dentro da sala de aula, você já está dentro do mercado.

Aproveite esta 
oportunidade

para ficar ainda 
mais preparado.
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Guarulhos Centro • Bonsucesso • Itaquá 

VOCÊ PREPARADO PARA VENCER.

• GESTÃO DE PESSOAS
• GESTÃO HOSPITALAR E SISTEMAS DE SAÚDE
• GESTÃO EMPRESARIAL
• AUDITORIA E CONTROLADORIA
     ENTRE OUTROS

MBA  em:

CURSOS  PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA

NOVAS TURMAS

NOVAS TURMAS

NOVAS TURMAS

NOVAS TURMAS

A primeira Universidade de Guarulhos
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Embora o diagnóstico do médico alemão tenha 
contribuído totalmente para se chegar ao entendi-
mento que se tem hoje da doença, as linhas de es-
tudo desenvolvidas até hoje não conseguem es-
clarecer todos os pontos de dúvida da doença.

Doença ainda desafia a ciência quanto a cura e aos possíveis 
modelos de prevenção

SERÁ QUE UM DIA CONSEGUIREMOS 

Mirella Ribeiro

ESQUECER O ALZHEIMER?

Uma das doenças mais complexas do século atual 
e um tanto misteriosa, traz consigo um grande dile-
ma: apesar dos avanços da ciência e da tecnologia, 
será que um dia a Doença de Alzheimer terá cura?

Embora a linha de origem seja um pouco desconhecida 
para a medicina, sobretudo nas questões que incluem o 
tratamento e uma possível cura, o Alzheimer é inevitavel-
mente recorrente na vida das pessoas, seja pela interfe-
rência direta de um diagnóstico pessoal ou mesmo por 
conhecer alguém que esteja lidando com a patologia.

A doença foi descrita pela primeira vez em 1906 pelo 
psiquiatra e neuropatologista alemão Alois Alzheimer 
– razão do nome - quando ao fazer uma autópsia em 
um cérebro morto, descobriu várias lesões que ne-
nhuma pessoa havia visto antes. Tratava-se de pro-
blemas nos neurônios (células cerebrais) atrofiados 
em vários lugares e cheio de placas e fibras retorci-
das. Na prática isso representa demência e esqueci-
mento com o passar do tempo, já que o Alzheimer 
é uma doença degenerativa, cuja as células do cé-
rebro se deterioram de forma lenta e progressiva.
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ESQUECER O ALZHEIMER?

Apesar de ser uma doença conhecida e estudada 
desde o início do século XX, só nestes últimos trinta 
anos é que o avanço de um conjunto de condições 
tecnológicas propícias ao seu estudo como a micros-
copia eletrônica mais avançada, os estudos do geno-
ma humano e os exames de neuroimagem funcional, 
aliados às pesquisas desenvolvidas em medicamentos 
de efeitos específicos ao sistema nervoso central, é 
que foi possível conhecer de maneira mais profunda 
como a Doença de Alzheimer se desenvolve e como 
ela compromete o funcionamento cerebral para de-
senvolver seus sintomas.  “Hoje, diagnosticamos a D. 
de Alzheimer com mais propriedade e mais frequên-
cia, valendo ressaltar que o crescente envelhecimen-
to populacional, tornando as pessoas mais idosas e, 
em consequência, mais suscetíveis a doenças dege-
nerativas, também exerce efeito determinante para 
este resultado. A primeira geração de medicamen-
tos específica para tratamento das falhas cognitivas 
na doença de Alzheimer surgiu de forma progressiva 
nestes últimos vinte e cinco anos, mas produziram 
resultados muito limitados numa mudança de visão 
acerca dos prejuízos da doença e de suas possibilida-
des terapêuticas. Isso causa uma impressão, a priori 
desestimulante”, explica o psiquiatra e professor da 
Faculdade de Medicina da UNINASSAU, Paulo Tavares.

Mas não há razões para pânico. O Alzheimer ainda não 
tem cura, mas os medicamentos e as atitudes de es-
timulação ajudam a fazer com que a doença evolua 
mais devagar. Por isso, o quanto antes a doença for 

• Dificuldades na fala;

• Esquecer fatos que aconteceram recentemente;

• Dificuldade em se situar no tempo (saber em qual 
data ou hora estamos)

• Perder-se em lugares conhecidos ou até familia-
res;

• Dificuldades em tomar decisões ou ter iniciativa 
própria;

• Abatimento e tristeza sem motivo aparente;

• Mudanças repentinas de humor;

• Ficar com raiva ou agressivo por razões aparente-
mente simples;

• Depressão e perda de interesse por atividades que 
gosta;

• Dificuldades de raciocínio.

SINTOMAS INICIAIS
identificada, melhor. Se o tratamento for feito bem 
antes, possibilitando que a equipe médica desenvol-
va o tratamento de maneira eficiente, as chances de 
adiamento dos sintomas. “Muitos pesquisadores fa-
lam de uma “mudança de jogo”, uma vez que os es-
tudos começam tanto a elucidar questões cruciais na 
compreensão dos processos bioquímicos que produ-
zem as lesões celulares da doença, quanto na manei-
ra como se faz possível agir para proteger o cérebro 
deste processo de degeneração ou como revertê-lo. 
Uma nova geração de medicamentos capazes, não 
apenas de recuperar as capacidades cognitivas, mas 
de prevenir o acúmulo de substância amilóide e seu 
efeito tóxico sobre os neurônios, têm se mostra-
do bastante promissoras”, complementa o Dr. Paulo.

Ainda não é possível identificar precocemente se a 
pessoa terá a doença no futuro, mas outros estudos 
têm conduzido a possibilidades de detecção pre-
coce da doença. Há evidências que apontam para o 
desenvolvimento de métodos capazes de identificar 
substâncias marcadoras, tanto no sangue como a pes-
quisa de traços genéticos que podem indicar elevada 
predisposição ao desenvolvimento futuro da doença. 
“Todavia, mesmo que isso se confirme no futuro, não 
se trata de uma condenação antecipada. O desenvol-
vimento da doença de Alzheimer não é determinado 
por apenas uma causa (como a genética), mas pela 
combinação de várias outras, como os hábitos de vida 
(bons ou não para a saúde física e mental), a alimen-
tação, a maneira como se lida com o estresse, etc. Não 
há um consenso e, tampouco, uma certeza que pos-
sa evitar a chegada da doença, mas é possível pensar 
sim em uma prevenção. Considerando a doença como 
efeito de fatores diversos, a melhor forma de preven-
ção é cuidar de nossa saúde, desde a infância até a 
velhice, com visitas regulares ao seu médico, também 
sempre optando por hábitos alimentares saudáveis, 
fugindo do sedentarismo, do uso do cigarro e de be-
bidas. Passando ainda pelo estímulo a atividades que 
estimulem a memória e o raciocínio como maneiras 
de “exercitar” a mente e, finalmente pelo cuidado a 
saúde mental do indivíduo”, aconselha, por fim, o 
especialista.
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AFETIVIDADE NA RELAÇÃO 
PROFESSOR - ALUNOA
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É                    
difícil dizer se o que exerceu mais influência 
sobre nós e teve importância maior foi a nos-
sa preocupação pelas ciências que nos eram 

ensinadas ou pela personalidade de nossos mestres.
É verdade , no mínimo, que esta segunda preocupação 
constituía uma corrente oculta e constante em todos 
nós e, para muitos, os caminhos das ciências passavam
apenas através de nossos professores.”

(Freud, 1974)

“Psique e mundo se encontram e nascem um com o 
outro , um pelo outro”.

Piera Aulagnier

“A pessoa que desempenha o papel do educa-
dor ,como que diante de um espelho, reflete sobre 
suas próprias ‘feridas’ e as de seus semelhantes.”

Angélica Sátiro

Quando nos remetemos a relação Professor – Aluno, 
estamos tratando do processo de aprendizagem que 
está explícito/implícito nessa relação. O aprender é um 
processo subjetivo, que não se constrói por imposição 
e sim por um processo contínuo de reconhecer o outro.

A autora nos remete ao “emaranhamento” entre o 
psiquismo e o social, enquanto formação e/ou estru-
turação, designando mundo como o espaço fora da 
psique. A psicanálise nos mostra o trajeto percorrido 
até o alcance deste espaço, iniciado desde o primei-
ro tempo, no espaço corporal, até a remodelagem a 
partir do sentido simbólico, ou seja, do significado, do 
dar um sentido ao mundo. Para que esta atividade psí-
quica seja possível, se faz necessária a inserção, num 
esquema relacional preestabelecido, a apropriação de 
um “material exógeno”, propiciando a internalização.
O processo de interiorização se dá a partir da re-

Um jogo identificatório é iniciado aí, onde o objeto de 
desejo é o saber do outro. A identificação é o desejo 
inconsciente de um sujeito de apropriar-se dos senti-
mentos e fantasias inconscientes do outro. Segundo 
Laplanche, “É um processo psicológico pelo qual um 
sujeito assimila um aspecto, uma propriedade, um atri-
buto do outro e se transforma, total ou parcialmente, 
segundo o modelo desse outro. A personalidade cons-
titui-se e diferencia-se por uma série de identificações”.

O professor mobiliza, no aluno, o desejo de sa-
ber que resulta numa identificação do aluno 
com ele. Trata-se aí da relação professor-aluno.

A transmissão vai além das questões dos sabe-
res, para Giust- Despairies, “ela diz respeito efeti-

“ gulação externa, social, interpsicológica, na qual a 
linguagem é instrumento fundamental para a regu-
lação interiorizada, individual, interpsicológica dos 
processos cognitivos numa linguagem que é interna.

É a palavra que humaniza o homem, mas não a 
palavra na comunicação simples, mas na dire-
ção do Outro, que não só compreende mas au-
tentica e autoriza o sujeito na sua palavra. É atra-
vés da palavra do Outro que se constitui o sujeito
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vamente à elaboração das próprias identidades, o 
que, hoje, provém da diversidade de experiências e 
de situações nas quais os indivíduos se encontram.”

Segundo Freud, “A transmissão só ocorre mediada 
pela transferência”. Essa transferência se dá por meio 
de uma relação de busca, da apreensão do ser , na 
relação professor- aluno. O momento transferencial 
propicia a conexão entre o sujeito que fala e o saber.

Para Kupfer, a transferência ocorre quando “o desejo 
de saber do aluno se aferra a um elemento particular 
que é a pessoa do professor”. Em conseqüência dessa 
transferência, a pessoa de que ela é objeto fica carrega-
da de poder sobre o indivíduo que transfere, passando 
assim, a fazer parte do cenário interior do indivíduo. A 
autora assinala : “Isso significa que o analista ou o pro-
fessor, colhidos pela transferência, não são exteriores 
ao inconsciente do sujeito, mas o que quer que digam 
será escutado a partir desse lugar em que estão coloca-
dos. Sua fala deixa de ser objetiva , mas é escutada por

meio dessa especial posição que ocupa no in-
consciente do sujeito... O desejo transfe-
re sentido e poder à figura do professor”.

Simone Bérgamo
Pedagoga, Doutoranda em Administração, Mestre em Psicologia Social e da 
Personalidade, Especialista em Educação, Educação e Construtivismo, Psicossociologia 

do Educador (Psicanálise na Educação)

“Sou o intervalo entre o meu desejo e
aquilo que os desejos dos outros fizeram de mim.”

Fernando Pessoa

“Não há educação sem amor. O amor implica luta 
contra o egoísmo. Quem não é capaz de amar os 
seres inacabados não pode educar. Não há educa-
ção imposta, como não há amor imposto. Quem não 
ama não compreende o próximo, não o respeita.
Não há educação do medo. Nada se pode 
temer da educação quando se ama.”.

A intervenção do professor tem um papel central no 
aluno. Vamos nos remeter ao conceito de mediação, 
pressuposto vygotskiano –“a relação do homem com 
o mundo não é uma relação direta, mas uma relação 
mediada, sendo os sistemas simbólicos os elemen-
tos intermediários entre o sujeito e o mundo”- fun-
damental para entendermos o desenvolvimento só-
cio-histórico do funcionamento psicológico. Isto é, 
primeiro o indivíduo realiza ações externas, que serão 
interpretadas pelas pessoas, ao seu redor, de acor-
do com os significados culturalmente estabelecidos.

A partir da interpretação é que será possível para o indi-
víduo atribuir significados às suas próprias ações e de-
senvolver processos psicológicos internos que podem 
ser interpretados por ele próprio a partir dos mecanis-
mos estabelecidos pelo grupo cultural e compreendidos 
por meio de códigos compartilhados pelos membros 
desse grupo. Para Vygotsky, é nesse sistema dinâmico 
de significados que o afetivo e o intelectual se unem.

O que percebemos é que existe uma preocupação: de-
finir por ensinar conteúdos, ou ensinar a se relacionar 

com outros, teorias cognitivas e construtivistas frag-
mentam o ato pedagógico em parte cognitiva e afetiva.

Para construir significados envolvemos razão e 
emoção, o professor e o aluno, seres comple-
xos, lidam com esses sentimentos na relação. E 
buscam no sentimento de Amor, condição ne-
cessária para uma aprendizagem significativa.

Saltini (1997) ressalta, no seu livro Afetividade e In-
teligência, as pesquisas de Freud e de outros ana-
listas da mente humana que descobriram a ver-
dade do enunciado de Spinoza. Segundo eles, o 
conhecimento só produz mudança na medida em 
que também é conhecimento afetivo. Salienta tam-
bém que o pensamento presente entre os profis-
sionais é que as dificuldades da educação só se re-
solveriam com melhoria na infra-estrutura e nos

materiais pedagógicos. Enquanto o ser humano per-
manecer na atitude de observador científico “alhe-
ado”, tomando-se a si mesmo como objeto de sua 
investigação, só estará em contato com o seu inte-
rior pelo “pensar”. Dessa forma não experimentará 
a realidade mais ampla e mais profunda que exis-
te dentro de si mesmo. O redescobri do ser humano 
que somos não é um ato intelectual, uma experiên-
cia afetiva expressa em palavras. Ao descobrir o ho-
mem que sou terei descoberto o outro como ele é.

O tema aqui abordado sucinta questões que devem 
ser vistas na sua complexidade, pois estamos falan-
do de afetividade, sentimento que envolve o outro e 
que é ponto fundamental na relação Professor - Aluno.

Paulo Freire ressalta:

O amor transcende as Ciências, está presente ilu-
minando os caminhos de quem se utiliza dele. 
Quando se ama, se respeita podendo propiciar as-
sim um mundo de possibilidades ao outro e não de 
projeções.
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A lista de equipamentos eletrônicos que podem ser 
reaproveitados é extensa e inclui, entre muitos outros 
itens, celulares, câmeras fotográficas, pilhas, baterias, 
notebooks e televisores. Sendo assim, o que é possível 
fazer com esses aparelhos quando eles já não tiverem 
mais utilidade, sem prejudicar o meio ambiente?

O professor do curso de Sistemas de Informação da 
Faculdade UNINASSAU Parnaíba, Henrique Fonte-
nele, explica que há duas possibilidades. “Antes de 
descartar por completo, é interessante tentar fazer o 
conserto do produto, que é o processo mais comum. 
Caso isso não seja possível, de fato, a outra opção se-
ria enviar os aparelhos para os centros de reciclagem 
apropriados, pois estamos lidando com materiais dife-
rentes, que contêm componentes tóxicos e exigem um 
cuidado especial nesse sentido”, detalha.

Apesar de existir a Política Nacional de Resíduos Só-
lidos (PNRS) no Brasil, a população ainda não possui 
o hábito do descarte consciente e grande parte dos 
equipamentos, a priori inutilizados, não é reciclada e 

Brasil é o segundo maior produtor de e-lixo nas Américas e apesar da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos ainda não despertou para necessidade 

de reciclagem desse tipo de rejeito

DESCARTE CORRETO DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS 

Ariana Catunda

ESBARRA NA FALTA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
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velocidade com que os aparelhos tecnológi-
cos se renovam é inversamente proporcional 
ao tempo que eles levam para se deteriorarem. 

Esses equipamentos, que são extremamente úteis 
para melhorar o desempenho das atividades do nosso 
dia a dia, podem ter um prazo incalculável para se de-
comporem e, com isso, causam impactos desastrosos 
na natureza.

Em 2016, o Brasil gerou, sozinho, cerca de 1,5 milhão 
de toneladas de rejeitos eletrônicos e passou a ocu-
par o segundo lugar na produção de e-lixo nas Amé-
ricas, atrás apenas do Estados Unidos (EUA) -  que 
produziram 6,3 milhões de toneladas. Esse dado faz 
parte do relatório internacional Global E-waste Moni-
tor 2017, desenvolvido pela Universidade das Nações 
Unidas (UNU) em parceria com a União Internacional 
das Telecomunicações (UIT) e a International Solid 
Waste Association (ISWA, em português, Associação 
Internacional de Resíduos Sólidos), que no Brasil é re-
presentada pela Associação Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe).
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acaba em lixões a céu aberto, contaminando o meio 
ambiente. “É preciso fazer com que as pessoas en-
tendam a importância de separar o lixo doméstico do 
eletrônico, que tem elementos químicos prejudiciais 
como manganês, mercúrio e zinco, que acarretam pro-
blemas para a saúde”, explica Fontenele.

A PNRS inclui a Lei de Resíduo Eletrônico – também 
pouco disseminada –, que obriga varejistas de apare-
lhos eletrônicos domésticos a receberem de volta e 
darem a destinação correta e sustentável aos utensí-
lios que já não têm mais vida útil. Esse processo tam-
bém é conhecido como logística reversa e gera uma 
cadeia de responsabilidade, que inclui desde o cliente, 
que usou o produto, até os fabricantes, revendedores, 
importadores, prefeituras e órgãos públicos. No en-
tanto, por ser um processo complexo e que exige mão 
de obra especializada, a reciclagem de produtos ele-
trônicos ainda é feita em pequena escala.

Identificado esse problema, surge outro impasse: a 
escassez de locais para o descarte correto desses re-
jeitos. Os centros de reciclagem que recebem e-lixo 
estão concentrados, em sua maioria, na Região Sudes-
te. Neste quesito, a UNINASSAU Parnaíba se destaca. 
Desde 2016, a Instituição de Ensino Superior (IES) de-
senvolve o projeto REpilhe, que possui nove pontos de 
coleta espalhados pelo município piauiense e que já 
recolheu mais de 200kg de insumos eletrônicos para 
serem enviados a empresas que fazem o manuseio 
adequado desse tipo de material.

O feito rendeu à iniciativa dois certificados de prote-
ção ambiental, concedidos pela empresa GM&C So-
luções em Logística Reversa e Reciclagem Ltda. “No 
primeiro ano, foram arrecadados 54kg e, no segundo, 
mais de 150kg. Esse aumento considerável na coleta 
mostra a consciência dos parnaibanos em deixar o 
nosso ambiente mais sustentável e mais limpo, pro-
porcionando, assim, uma prevenção da contaminação 

do solo e do lençol freático por lixo tóxico. Estamos 
felizes com a adesão ao REpilhe pela sociedade, in-
clusive os feedbacks têm sido muito positivos em fun-
ção da importância do projeto e do pioneirismo que o 
mesmo representa em nosso cenário regional”, vibra 
o professor Henrique, que também é coordenador do 
projeto.

O projeto da UNINASSAU é pioneiro no estado do 
Piauí, porque além do recolhimento dos materiais ofe-
rece palestras de conscientização em escolas, órgãos 
públicos e diversos locais em que são convidados. 
“Tudo isso é para estimular as pessoas a terem, cada 
vez mais, preocupação em separar esse tipo de lixo e 
proteger o nosso meio ambiente. É interessante frisar, 
também, que o projeto sobrevive das parcerias com 
as empresas que permitem a instalação das caixas de 
coleta e, muitas vezes as patrocinam. Estamos sempre 
em busca de mais parceiros para ampliar a atuação 
das nossas atividades”, finaliza Fontenele.

BOX: Confira alguns sites que mostram opções para 
fazer o descarte correto de lixo eletrônico:

DESCARTE CORRETO DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS 

• www.descartecerto.com.br
• 
• www.elixo.org.br
• 
• www.emausrecife.org
• 
• www.lixoeletronicobelem.wordpress.com
• 
• www.coletaseletiva.salvador.ba.gov.br

CONFIRA ALGUNS SITES QUE MOSTRAM 
OPÇÕES PARA FAZER O DESCARTE 

CORRETO DE LIXO ELETRÔNICO:
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A IMPERATIVA MOTIVAÇÃO PARA A MUDANÇA DO SISTEMA EDUCACIONAL 
BRASILEIRO E SEUS IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS. 
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s índices educacionais brasileiros estão posi-
cionados entre os piores do mundo. No mais 
importante e utilizado ranking mundial da 

Educação o país se encontra na sexuagésima posição, 
atrás de países como a Albania, Costa Rica e outros. 
O país tem feito relevantes investimentos que são, por 
força da lei, determinados através de percentual míni-
mo obrigatório para gastos envolvendo a pasta em re-
lação às receitas da União, Estados e Municípios. Mas 
será que o problema da Educação Brasileira reside no 
montante investido ou gasto? Será que o fato de ter-
mos gasto 130% (Sistema SIGA Brasil/IBGE) a mais com 
Educação entre os anos de 2004 a 2014 e, mesmo as-
sim, termos caído de 53° para 60° no ranking mais im-
portante do mundo em Educação não é sintomático?

A grande maioria dos países membros da OCDE têm 
feito mudanças constantes em seus modelos de en-
sino, são notórias as que países como a Finlândia e 
a Coréia do Sul fizeram em seus modelos e, por con-
seguinte, seus efeitos e impactos Econômicos e So-
ciais. O exemplo da Coréia é, sem dúvida alguma, o 
mais relevante para avaliar a situação Brasileira. Em 
1960 a renda per capita da Coréia era a metade da 
brasileira, em 1970 já era 80% e nos dias atuais, con-
forme dados do FMI, já é 3,12 vezes maior. A grande 
questão é que a Coréia do Sul tem um gasto com 
Educação em relação ao PIB que é inferior ao brasi-

leiro, enquanto gastamos 6% do PIB com a pasta, os 
asiáticos gastam 4,1% e outros países com coloca-
ção melhor que a brasileira também gastam menos, 
como é o caso de Japão (3,5%), França (4,8%) e Es-
panha (3,7%) (Education at a Glance 2015, OCDE). 

Motivadores para uma mudança estrutural no Sistema 
Educacional brasileiro não faltam, mas se fôssemos 
focar em algo diferente da procura pela eficiência de 
nossos investimentos - coisa que é legítima e que de-
veríamos fazer ontem - poderíamos fazê-lo com base 
na estrutura social do país e também nos índices de 
natalidade que vêm despencando ao longo do tem-
po. Porém seria mais interessante observar as deman-
das novas que o mundo vem experimentando, tais 
como a colaboração econômica, a digitalização em 
massa ou mesmo as necessidades de habilidades ma-
temáticas e sociais pungentes. Se falar de eficiência 
no uso do dinheiro público é palavrão no país, pelo 
menos eficiência na relação Ensino-Aprendizagem é
fundamental.  

Avaliando as métricas e materiais da OCDE para a 
composição do PISA - Programme for International 
Student Assessment- é possível perceber a preocupa-
ção de alinhar a eficiência dos gastos públicos com 
Educação, sobretudo junto aos índices Educacionais 
dos Ensino Fundamental e Médio de todos os paí-
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ses. Nesse aspecto é que aparece a grande dispari-
dade brasileira, quando seus gastos com educação 
apontam para uma preocupação exarcebada com o 
Ensino Superior. No Estudo feito para o Senado Fe-
deral, os gastos brasileiros com Educação Superior 
representam 24% do total (FIES + FEDERAIS) gasto 
na pasta. Outro fator de preocupação é que enquan-
to os gastos com o funcionamento da Instituições de 
Ensino Superior tiveram aumento de 245% no perío-
do 2004 - 2014, as despesas com Funcionamento e 
Investimentos da Educação básica reajustaram 191%.

Essa disparidade dos gastos do governo em relação 
a duas fases completamente diferentes da Educação 
demonstra exatamente o erro brasileiro ao investir em 
Educação Superior em detrimento da Educação Básica.

Com essa característica de gastos em Educação o 
país, apesar de dedicar 6% do seu PIB a pasta, possui 
um dos professores mais mal remunerados do mundo 
na Educação Básica (US$ 10.200,00 anuais) apesar do 
mesmo ter uma das maiores cargas horárias entre os 
países membros da OCDE (25,2 horas semanais) e se 
dedicar à fase mais importante da Educação de acor-
do com estudos como os da Universidade de Harvard 
que apontam as primeiras fases da infância e adoles-
cência como cruciais. Além disso, surpreende os gas-
tos do governo com o Ensino Superior, pois o mesmo 
tem 75% de suas matrículas na iniciativa privada, o 
que demonstra claramente que o país poderia expan-
dir essa participação e dedicar-se à Educação Básica.

Com todo esse panorama, o brasileiro já apren-
deu o que fazer a respeito da educação do seu fi-
lho. Conforme mostram os números abaixo, a todo 
movimento de incremento no seu salário nomi-
nal médio os pais brasileiros retiram os seus filhos 
da Escola Pública e os transferem para uma esco-
la privada. Esse movimento se dá em razão da dife-
rença de resultados que ambas possuem no PISA. 
Enquanto as escolas públicas brasileiras possuem ín-
dices africanos as privadas atingem índices europeus.

Nessa pespectiva, a hipótese de que somente pela 
questão de incremento na eficiência dos gastos pú-
blicos uma mudança estrutural na Educação brasilei-
ra já se torna fundamental e, para isso, a inovação e 
renovação dos atuais níveis pelos quais o estudante 
precisa passar é ordem primária para a mudança do 
atual aspecto geral da Educação em nosso país. Adi-
cionalmente, o uso de ferramentas de gestão de recur-
sos, colaboração entre docentes e discentes, controle 
e planejamento de aulas, além de gerar melhoria in-
cremental no processo de Ensino Aprendizagem, tam-

bém concorrerão para a redução de custos e, por con-
seguinte, otimização dos gastos do governo na pasta.

Com base nesses dados, percebe-se claramente a tero-
ria de Schumpeter de que a “Destruição Criativa” pode 
vir a ser uma das mais importantes formas de inovação. 
A mesma se dá quando empreendedores se integram 
a um setor e acabam lançando novas empresas que 
desafiam a estabilidade daquele mercado e, por con-
seguinte, mudam a estrutura do mesmo. O que ocorre 
no setor educacional é examente isso, o lançamento de 
novas tecnologias de Ensino à Distância, Aplicativos e 
demais estruturas de Ensino Aprendizagem, tornaram 
professores, estudantes e até profissionais mais inte-
grados e, por conseguinte mais exigentes em relação 
às demandas do serviço que é provido pelo Estado. 
O setor público, por sua vez, corrobora com o que diz 
Murray N. Rothbard em Man, Economy and State with 
Power Of Market, quando afirma que o “aumento de 
investimento aumenta a estrutura de produção”, mas 
se isso é feito pelo Estado não só acaba em desper-
dício como em frustração de quem utiliza a estrutura.

O Estado brasileiro precisa redimensionar o investi-
mento e sua atuação em Educação, focando nos níveis 
mais importantes e permitindo que a iniciativa privada 
se encarregue de cuidar daqueles níveis onde o dis-
pêndio é maior e o alcance para a sociedade é menor. 
A introdução de novas tecnologias é imperativa, mas, 
como afirma Rothbard, “o Estado é incapaz de ser o 
protagonista da mudança de mercado, pois não está su-
jeito à dinâmica que este possui”. Essa é motivação im-
perativa para mudar a estrutura Educacional brasileira.

Assim sendo, o país só experimentará uma mudança 
educacional profunda no dia que incorporar, definiti-
vamente, os serviços de Educação Superior e técni-
co profissionalizante que provê através do Estado à 
iniciativa privada. Caso isso não ocorra, incorreremos 
em mais desperdícios de dinheiro público, maior tribu-
tação pelo Estado e resultados ainda mais medíocres 
onde precisamos focar, ou seja, Educação de Base. 
Se transferirmos para a iniciativa privada os serviços 
acima mencionados, certamente teremos uma melho-
ria nos custos marginais do setor, melhoria nas tec-
nologias de impulso ao Ensino-Aprendizagem e, por 
consequência, melhoria nos nossos índices internacio-
nais. Isso tudo gerará menor disparidade social, me-
nor tributação e real igualdade de oportunidade para 
todos.

Leonardo Estevam Silva de Melo
Vice-reitor da UNINABUCO Recife 

Mestre em Inovação e Desenvolvimento Econômico e Empresarial pela Laureate
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O avanço tecnológico tem influenciado fortemente a escolha profissional e 
as novas tecnologias vão continuar mudando o cenário de trabalho

QUAL É A SUA?

Gabriella Moura.
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que você vai ser quando crescer? Essa per-
gunta ouvimos por muito tempo até in-
gressar na universidade. Na infância, so-

nha-se em ser médico, professor, atriz, cantor, 
jogador de futebol, piloto, entre outras possibilida-
des que enchem os olhos da criança. Quando cres-
ce, a lista de opções se estreita e os parâmetros 
passam a ser: afinidade e perspectivas de mercado.

Em meio a constantes mudanças tecnológicas e 
profissionais, encontrar uma profissão promissora 
e prazerosa é um desafio. Afinal, qual a minha pro-
fissão do futuro? O avanço tecnológico tem influen-
ciado fortemente essa escolha, segundo estudo 
realizado pela Universidade de Oxford, 47% dos em-
pregos atuais não vão existir daqui uns anos e 90% 
das profissões vão sofrer alguma transformação.

Médicos geriatras, engenheiros ambientais, engenhei-
ros sanitaristas, gestores comerciais, analistas financei-
ros, são algumas das profissões tradicionais que per-
manecem em alta no mundo tecnológico, e não fazem 
parte dos 47% dos empregos que vão deixar de existir.

O cientista da computação, Mestre em Administração e 
professor de Administração de Sistema de Informação 
da Faculdade UNINASSAU Petrolina, Cássio Francisco 
da Silva, ressalta que áreas tradicionais ainda são pro-
missoras, porém é necessário incorporar as novas tec-
nologias. “O profissional do futuro, de qualquer área que 
seja, deverá ter a capacidade de adquirir novas habili-
dades, especialmente as relacionadas ao uso de novas 
tecnologias ou as informações geradas por estas, para 
que se mantenha empregável diante desse novo mun-
do de possibilidades que está diante de nós”, afirma.

Segundo dados da Fundação de Instituto de Ad-
ministração (FIA), as tendências do mercado de 
trabalho para o futuro estão concentradas princi-
palmente em três áreas: tecnologia, saúde e susten-
tabilidade. Os motivos apontados para a valoriza-
ção destas áreas são a grande demanda por serviço 
personalizado, a busca por qualidade de vida, es-
cassez do tempo e o envelhecimento populacional. 

O grande destaque é para a área de tecnologia. As 
novas tecnologias vão continuar mudando o cenário 

REVISTA SER56



QUAL É A SUA?

de trabalho. Enquanto, algumas profissões tendem a 
sumir, outras são criadas para e por causa da tecno-
logia. Especialista em Cloud Computing, Técnico de 
Drone, Curadoria de Conteúdo Digital, Técnico em 
Telemedicina, Engenheiro de Softwares, Designer de 
Games, Analista de Sistemas de Informação, Cientistas 
de Dados, são algumas das profissões ligadas à tec-
nologia e que tendem expandir os postos de trabalho.

O professor da UNINASSAU Petrolina, Cássio Fran-
cisco da Silva, ressalta a exatidão da tecnologia. 
“Os sistemas de informação surgem como pode-
rosas ferramentas para transformar dados, que até 
passam despercebidos aos sentidos humanos, em 
valiosas informações que serão utilizadas para au-
xiliar na tomada de decisão por parte gestores e 
especialistas nos mais diversos negócios”, afirma.

Definir a profissão não é tão fácil, ainda mais a profis-
são do futuro. As opções são diversas, mas separamos 
algumas profissões que estão em alta no mercado e 
prometem ganhar mais espaço nos próximos anos.

  TECNOLOGIA

Especialista em Cloud Computing 

Tecnologia da Informação é o curso que te dará o car-
go voltado a profissionais nessa área, responsáveis 
pelo gerenciamento da armazenagem de dados em 
nuvem.
 
Gestor de Big Data

Big Data significa conjunto de dados complexos, o 
objetivo desse profissional é analisar as informações 
e distribuí-las aos departamentos responsáveis. For-
mação: Matemática, Estatística ou Tecnologia da Infor-
mação.

Controlador de tráfego de drones 

Empresas de tecnologia já estão testando serviço de 
entrega com veículos aéreos não tripulados e a po-
pularidade de instituições que ensinam a pilotá-los só 
cresce.

  SUSTENTABILIDADE

Gerente de Resíduos 

O profissional será responsável por fazer o direciona-
mento correto para os resíduos e a transformação do 
lixo em fonte de renda e energia. Formação: Engenha-
ria Química, Engenharia Ambiental ou Biologia.

Gerente de Eco-Relações 

Profissional que irá se comunicar e trabalhar com 
consumidores, grupos ambientais e agências gover-
namentais para desenvolver e maximizar programas 
ecológicos. Formação ligada às seguintes áreas: am-
biental, ecologia, legislação ambiental, entre outras.

Engenheiro ambiental 

Entre os cargos mais importantes relacionados a pro-
jetos sustentáveis, o engenheiro ambiental realiza es-
tudos de impacto ambiental. Formação: Engenharia 
ambiental
 
         

  SAÚDE

Bioinformacionista 

Esse profissional da área de Genética ajudará a desen-
volver novos medicamentos. Formação: Farmácia, Me-
dicina ou Biotecnologia.

Técnico em Telemedicina 

Voltado para os Engenheiros da Computação, Analis-
tas de Sistemas e profissionais da Saúde, essa profis-
são é bem futurista. O profissional atuará em diversos 
lugares, permitindo o acesso dos pacientes a diag-
nósticos e tratamentos, mesmo estando distantes das 
equipes médicas.

Médico Geriatra

Profissionais responsáveis pelo atendimento médico a 
pacientes da terceira idade serão cada vem mais valo-
rizados devido ao aumento da expectativa de vida da 
população. Formação: Medicina 



UNINASSAU  É ÚNICA  EM  PE  A  RECEBER  NOTA  MÁXIMA 
NO RECREDENCIAMENTO DE CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MEC
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eafirmando a competência e o comprometimen-
to com a educação para a formação de profis-
sionais capacitados para o mercado de trabalho, 

a UNINASSAU recebeu a nota máxima concedida pelo 
Ministério da Educação (MEC) no recredenciamento de 
Centro Universitário, sendo o único da iniciativa privada 
do estado de Pernambuco a obter nota global 5.  A ava-
liação serve de parâmetro para que os futuros univer-
sitários possam escolher a instituição mais estruturada 
e qualificada na hora de ingressar na vida acadêmica.
O MEC visitou a Instituição no mês de junho, quan-
do uma comissão do órgão normativo de educação, 
após criteriosa análise, concedeu a nota global 5 re-
ferente aos processos institucionais e ao padrão de 
excelência dos serviços ofertados na Instituição de 
Ensino Superior (IES). Foram avaliados pontos como 
Política de Ensino, Pós-Graduação, Pesquisa e Ex-
tensão, Plano de Desenvolvimento Institucional, Res-
ponsabilidade Social, Corpo Docente e Infraestru-
tura. Significa dizer que a cidade do Recife tem um 
Centro Universitário Privado que é reconhecido entre 
os de mais elevados padrões de qualidade do Brasil. 

Para Janguiê Diniz, reitor da UNINASSAU, a excelên-
cia da IES é fruto de um trabalho criterioso de toda 
comunidade acadêmica, complementado pela alta ca-
pacitação dos seus docentes, que contam com títulos 
de mestres, doutores e especialistas, além da tecno-
logia aplicada nas atividades práticas dos estudan-
tes.  “A busca por uma atuação regular e normativa 
do Centro Universitário Maurício de Nassau é funda-
mental para a formação dos profissionais que quere-
mos lançar no mercado. Enfrentamos desafios diários 
para elevar a qualidade, o padrão e as competências 
do ensino ofertado, investindo em alta tecnologia 
para educação e contratação de um corpo docente 
gabaritado. Assim, podemos oferecer o melhor Ensi-
no Superior do mercado e injetar na sociedade tra-
balhadores prontos para fazer a diferença”, ressalta. 

“A visão que um aluno tem sobre a instituição de en-
sino na qual estuda é importante, pois esse posiciona-
mento pode fortalecer o conceito do estabelecimento 
diante do Ministério da Educação.  É relevante saber 
que o ensino oferecido está no padrão de qualida-
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de exigido pelo MEC e que o estudante, por meio da 
relação ensino x aprendizagem, colaborou com essa 
avaliação. Isso demonstra a integração que os aca-
dêmicos possuem com a UNINASSAU e que contri-
buem para o crescimento e a melhoria da unidade”, 
disse Ligian Soares, estudante do curso de Jornalismo. 

A UNINASSAU faz parte do Ser Educacional, Grupo 
de Educação Superior Privada fundado em 2003. Com 
sede no Recife, é uma das maiores companhias deste 
segmento no Brasil. Em questões de infraestrutura, a 
UNINASSAU é uma Instituição que acompanha os avan-
ços do mercado e investe em tecnologias aplicadas à 
educação. Para reforçar o trabalho dos docentes e pôr 
em prática as relações de ensino x aprendizagem, os 
estudantes das áreas de Saúde, Exatas e Humanas con-
tam com ambientes como Salas de Metodologias Ati-
vas, Laboratórios de Saúde, Engenharia, Comunicação 
e Informática, Clínicas-Escolas de Odontologia, Psico-
logia e Fisioterapia e é a primeira e única  Instituição 
de Pernambuco a adquirir a Mesa Sectra, instrumento 
de aprendizagem com tecnologia de primeiro mun-
do voltada para os alunos da graduação de Medicina. 

“Ser avaliado com conceito máximo pelo Ministé-
rio da Educação, na renovação de credenciamento 
de Centro Universitário, é a confirmação oficial do 

quanto os gestores, docentes e técnicos administra-
tivos da UNINASSAU desprendem esforços incansá-
veis para oferecer a melhor qualidade de ensino su-
perior do estado. Hoje, temos orgulho de dizer aos 
nossos discentes que eles estão em uma das me-
lhores instituições privadas do País”, ressalta Ítalo 
Morais, coordenador da graduação de Fisioterapia. 

Jânyo Diniz, presidente do Ser Educacional, diz que 
a nota global 5 representa um reconhecimento para 
Educação Superior local. “Somos o único Centro Uni-
versitário privado a obter a nota máxima concedida 
pelo MEC no recredenciamento em Pernambuco. A 
avaliação dá ao estudante a certificação do ingresso 
em uma unidade que tem o mérito mais alto declarado 
pelo Ministério da Educação, já que o Brasil possui 202 
Centros Universitários e deste total, apenas 12 possuem 
nota global 5 no recredenciamento, ou seja, apenas 6% 
têm nota máxima. Esses números mostram que a UNI-
NASSAU está entre os melhores Centros Universitários 
do País. Com os dados, o Ser Educacional é o único gru-
po de capital aberto a possuir conceito máximo em re-
credenciamento do MEC em duas de suas instituições, 
UNINASSAU Recife e UNIVERITAS, no Rio de Janeiro”, 
comemora.

UNINASSAU  É ÚNICA  EM  PE  A  RECEBER  NOTA  MÁXIMA 
NO RECREDENCIAMENTO DE CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MEC
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O imaginário popular sobre histórias de terror colocam a capital 
pernambucana como a cidade mais mal-assombrada do Brasil

CONHEÇA AS HISTÓRIAS QUE FASCINAM OS MORADORES

Paulo Figueiredo
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s mistérios que se prendem à história do Re-
cife são incontáveis. Em 481 anos de vida, a 
cidade contabiliza inúmeros causos e len-

das que permeiam o imaginário da população. Não 
é difícil encontrar alguém pelas ruas da capital per-
nambucana que já tenha ouvido falar na Perna Ca-
beluda, no Papa Figo ou na Comadre Fulozinha.

Cada história tem sua origem e uma particularidade 
que faz com que até hoje muitas pessoas ainda passem 
a acreditar e sintam temor. A Perna Cabeluda, lenda ur-
bana mais famosa do Recife, surgiu durante uma brin-
cadeira em um programa de rádio local, na década de 
70. A trama original dava conta de um membro inferior 
peludo e de unhas grandes e sujas, que perseguia e es-
pancava os populares que percorriam as ruas da capi-
tal. O boato causou frenesi na população. A polícia era 
constantemente chamada às ruas para resolver os ca-
sos que envolviam aparições da famosa perna hirsuta.

Algumas lendas surgiram como forma de disciplinar as 
crianças. De tal forma, no início do século XX, surgiu 
a Cabra Cabriola, animal cuja aparência assemelhava-
se com a do próprio belzebu. Tinha chifres, pele esca-
mosa, dentes pontiagudos e soltava fogo pela boca. 

Originalmente, foi criado para assustar as crianças que 
não se comportavam, porém alcançou outro status e 
virou uma das assombrações mais temidas do Recife.

De acordo com o Mestre em História e professor do 
curso de Direito da UNINABUCO, Lenivaldo Caval-
cante, as histórias de terror se perpetuam passando 
de geração a geração. “Boa parte dos relatos pode 
ser visto como releituras de lendas mundiais, ou re-
gionais que passam de geração a geração, sendo 
usado inclusive de maneira didática como o famo-
so papa-figo, que perseguia a criança traquina. O 
fato é que hoje temos um imaginário próprio, quem 
vem sendo transmitido, construído, repensado, apro-
priado, mas que está presente em nossa cidade. 
Quem não conhece alguém que mora ou morava

na área rural e perdeu o último transporte e teve que 
caminhar até sua residência e, no caminho, teve en-
contro com um Lobisomem? Pois é, como não lem-
brar as “aparições” da Perna Cabeluda, que corria 
atrás dos desavisados que atravessavam o seu ca-
minho. Essa é talvez a mais autêntica assombração 
do Recife. Estes, e tantos outros casos que foram 
“testemunhados”, assombram ainda hoje”, comenta.

Os fantasmas do Teatro Santa Isabel (foto:  O Recife Assombrado)

RECIFE ASSOMBRADO:
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CONHEÇA AS HISTÓRIAS QUE FASCINAM OS MORADORES

Porém, o Recife não concentra apenas figuras es-
tarrecedoras. A capital pernambucana também dis-
ponibiliza diversos cenários aterrorizantes. O mais 
famoso é a Cruz do Patrão, monumento histórico, 
datado do século XXIII, que servia como baliza para 
navios no extinto istmo entre Recife e Olinda. A 
crença é que todo aquele que passa próximo ao lo-
cal consegue ouvir gemidos angustiosos, visualiza 
alma penadas e é perseguido por infernais espíritos.

Um dos pontos turísticos mais visitados do Recife 
também possui histórias macabras em sua origem. O 
Teatro de Santa Isabel, localizado no centro da cidade, 
é conhecido por ser palco de concertos e espetáculos 
grandiosos. Mas, por trás de uma fachada imponente 
e cheia de significados para a história de Pernambu-
co, o local esconde mistérios insondáveis. O escritor 
e sociólogo Gilberto Freyre descreve com clareza, em 
seu livro ‘Assombrações do Recife Velho’, alguns dos 
acontecimentos sobrenaturais que acontecem no lu-
gar: “O que se murmura entre os antigos empregados 
é que em noites burocraticamente silenciosas se ou-
vem, no ilustre recinto, ruídos e aplausos, palmas, gri-
tos de entusiasmo de uma multidão apenas psíquica. 
Mas sem que se possa precisar a que ou a quem são 
os seus aplausos de bocas e mãos que não aparecem.”

Especialistas no assunto, André Balaio e Roberto 
Beltrão, criaram em 2000 o site orecifeassombrado.
com. O portal tornou-se o primeiro endereço eletrô-
nico a receber o certificado de “Amigo que abraça 
as causas do Folclore e da Cultura Popular”, conce-
dido pela Fundação Joaquim Nabuco. De acordo 
com Balaio, a partir do conteúdo publicado no por-
tal foram propalados diversos livros, gerados álbuns 
de histórias em quadrinhos e montadas encenações 
teatrais a respeito desse universo místico pernambu-
cano. “Nossa missão é tirar das sombras seres estra-
nhos e aterradores, contar histórias medonhas vindas 
tanto dos mais remotos grotões do interior, quan-
to das esquinas silenciosas da metrópole”, pontuou.

A mística de cidade assombrada parece não inco-
modar os moradores locais, que brandam aos quatro 
cantos o sentimento de satisfação por tais ocorrên-
cias ocorrerem na região. Produções cinematográ-
ficas, espetáculos, galerias e até um roteiro progra-
mado pelos principais pontos macabros do Recife 
são constantemente produzidos como forma de ce-
lebrar a alcunha que a capital pernambucana ad-
quiriu ao longo de quase cinco séculos de vida.

“Hoje, em épocas de Annabelle, e revisitações de Drá-
cula no Cinema e tantas séries de terror em tablets 
e celulares os rituais e maldições ganham outros

contextos. Os gritos não são apenas de medo, Pazuzu 
e Belzebu concorrem com Ackles e Padalecki e sua 
legião de fãs do Supernatural. O Anti-Cristo do Apo-
calipse perde lugar para um sedutor Lúcifer, brilhan-
temente sarcástico. O sisudo exorcista Padre Merrin 
cede lugar à sensual Winona Earp e por aí vai. Mas 
o Recife mal assombrado resiste. Roteiros turísticos 
e Quadrinhos bem roteirizados reforçam a memó-
ria e tradição das histórias que povoam nossa capi-
tal. Vale a pena navegar pelo Capibaribe, andar pelas 
ruas e becos onde aparições foram relatadas e sentir 
um pouco do encanto que há tanto tempo permeia 
nosso imaginário”, destaca o professor Lenivaldo.

Mas, cuidado! Ao sair sozinho pelo Recife, mesmo 
que não acredite, não faz mal evitar passar por de-
terminados lugares, principalmente durante a ma-
drugada. Cuidado ao passar próximo a Cruz do Pa-
trão, ou quebrar o carro próximo ao Santa Isabel ou 
faltar gasolina perto da praça Chora Menino, não sa-
bemos quem – ou o que – irá aparecer para ajudar.

Roberto Beltrão e André Balaio (foto: O Recife Assombrado)

Visagem na Madrugada (foto: O Recife Assombrado)
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Papa-figo

Ninguém sabe a forma correta como essa lenda se 
apresentava. Muitos afirmam que se tratava de um 
idoso que possuía o Mal de Hansen, também conheci-
do como Lepra. Ele sequestrava e matava meninos e 
meninas mentirosos para chupar-lhes o sangue e co-
mer-lhes o fígado.

Praça Chora Menino

Uma dos mais famosos pontos de encontro do Recife, 
a Praça Chora Menino, localizado no bairro da Boa Vis-
ta, possui esse nome por conta dos constantes regis-
tros de lástimas ouvidos no local. Moradores afirmam 
que, em meados do século XIX, uma batalha foi pro-
tagonizada onde hoje é a praça. O resultado? Mais de 
300 mortos, entre eles, inúmeras crianças. 

Teatro de Santa Isabel

Um dos principais cartões postais do Recife, o impo-
nente Teatro foi construído no final do século 19. Mas, 
por trás da fachada monumental, o Santa Isabel pos-
sui incontáveis mistérios. Nos camarins, na platéia, nos 
corredores e camarotes, desfilam visagens e são ouvi-
dos sons arrepiantes que se confundem com as muitas 
lembranças assustadoras.

Cumade Fulozinha

Também conhecida como Mãe da Mata, a Cumade 
Fulozinha é uma personagem que surgiu na zona da 
mata de Pernambuco e logo se espalhou por toda a 
região. Segundo a lenda ela é o espírito de uma cabo-
cla de longos cabelos negros, que lhe cobrem todo o 
corpo. Ágil, vive na mata defendendo animais e plan-
tas contra as investidas dos destruidores da natureza.

Perna Cabeluda

Uma das lendas mais temidas do Recife, a Perna Ca-
beluda, causou pavor na população recifense durante 
a década de 70. O membro cabeludo era visto peram-
bulando pelas ruas da capital a espera de alguma ví-
tima. Inúmeros relatos foram registrados, a polícia era 
constantemente chamada, mas nunca foram capazes 
de prender a temida perna solitária.

Cabra Cabriola

A Cabra Cabriola era uma espécie de cabra com algum 
monstro jamais visto antes. Soltava fogo e fumaça pe-
los olhos, nariz e boca. Atacava quem andasse pelas 
ruas desertas nas noites de sexta. Mas, o pior era que 
a Cabriola entrava nas casas pelo telhado ou porta, à 
procura de crianças malcriadas e travessas e normal-
mente tinha êxito.

Perseguida pela Perna (Ilustração de Stuart Marcelo / O Recife Assombrado)
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