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A RESPONSABILIDADE SOCIAL COMO RESPONSABILIDADE DE TODOS

Mais do que um conceito, responsabilidade social deve ser uma prática constante no dia a dia das 
instituições particulares de educação superior brasileiras. Formar profissionais e cidadãos conscientes 
das suas atribuições para a construção de um país mais justo é nossa maior responsabilidade e, por isso, 
ações de responsabilidade social são tão importantes para nós.

Por meio do Instituto Ser Educacional, e com apoio das nossas instituições mantidas, realizamos projetos 
como o Circo Social, Mães Produtivas, Sorriso Especial, Praia Sem Barreiras, Bike sem Barreiras, Praia 
Limpa, etc. Além desses, temos ações contínuas como orientação jurídica; atendimento odontológico 
gratuito nas clínicas-escola; recolhimento de lixo eletrônico; campanhas de arrecadação de livros, 
alimentos, roupas e brinquedos; oficinas de atividades culturais; palestras e feiras de adoção de animais, 
que são desenvolvidas pelas instituições ao longo de todo ano.

Ter nossos estudantes atuando conosco como voluntários nessas ações traz benefícios incalculáveis, 
tanto para quem atua como voluntário quanto para quem usufrui das atividades promovidas pelas IES. 
Além contribuir para o desenvolvimento de uma consciência social individual, estamos contribuindo 
para o processo de transformação do Brasil em uma nação menos desigual e mais tolerante, inclusiva e 
sustentável.

Um abraço.
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REVISTA SER

Olá leitores,

Chegamos a mais uma edição da Revista Ser. Desta vez, trouxemos para o debate novos temas 

ligados à saúde, meio ambiente, economia educação e tantos outros.

Para começar, devemos esclarecer que a tecnologia associada ao uso da internet tem estimulado 

bastante o desenvolvimento intelectual das pessoas e, se olharmos por esse lado, isto traz um 

grande benefício. Temos uma nova sociedade em formação, composta pela geração Z, e que desde 

pequenos já são familiarizados com a tecnologia.

Podemos então afirmar que esta é uma geração evoluída, madura e com objetivos bem definidos? 

Não. O mundo dos que integram a Geração Z é tecnológico e virtual e, por vezes, os jovens que a 

integram não conseguem distinguir a diferença entre o real e o virtual, o que acaba prejudicando 

o desenvolvimento de habilidades como o relacionamento interpessoal e a capacidade de ser um 

ouvinte.

O acesso à internet em grande escala também tem corroborado para um sério problema chamado 

de Fake News. Nos últimos anos, esse tema tem ganhado muito destaque por causa da quantidade 

de informações inverídicas que têm circulado nas redes sociais, no aplicativo WhatsApp e em 

alguns veículos de comunicação. Para se ter uma ideia, segundo Relatórios da Segurança Digital, 

produzido pelo laboratório de segurança da PSafe no Brasil, há uma estimativa que as Fake News 

tiveram aproximadamente 10 milhões de acessos em 2018, sendo 4,4 milhões entre julho e setembro.

Os números expressivos não chamam atenção apenas pelo curto prazo, afinal, o impacto que isso 

tem causado gera um problema preocupante, já que as notícias falsas são repassadas rapidamente 

e muitas delas podem interferir na vida das pessoas, uma vez que possuem as linhas de difamação, 

ódio, bizarrices, entre outros. 

Esta nova edição da Revista Ser também passeia por temas como o desenvolvimento de projetos 

de inclusão para os deficientes – como o Praia Sem Barreiras, que traz uma experiência única de 

possibilidade de banho de mar; Educação financeira para os filhos – falando da importância de 

educar, desde pequenos, as crianças sobre os controles de gastos; Empoderamento feminino, um 

tema tão debatido, tanto na mídia quanto nas rodas de conversas; entre outros.

As hortas suspensas e sua proposta funcional também estão presentes nesta edição, afinal, 

adotar práticas ecologicamente corretas também inclui alternativas viáveis e diversas. Ou seja, a 

alimentação é um forte canal para desempenharmos hábitos saudáveis e conscientes. Alimentos 

naturais e orgânicos funcionam como válvulas propulsoras de um forte sistema que envolve a 

preservação do ar, do solo, da água e, sobretudo, da saúde.

 

Esperamos que esta nova edição seja uma leitura agradável para todos, com temas relevantes, que 

foram tratados com uma linguagem fácil e apoiados nos esclarecimentos de fontes conceituadas 

do mercado. A Revista Ser é pensada para todos vocês.

Desejo uma ótima leitura.

editorial

AVANÇOS TECNOLÓGICOS E ALGUMAS CONSEQUÊNCIAS. 

Fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional.

Janguiê Diniz
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O grupo Ser Educacional está entre os vencedores 
do Prêmio Experiência do Cliente 2018, promovido 
pela Tracksale. Em sua quinta edição, a premiação 
homenageia profissionais e empresas que se 
comprometem com a Gestão da Experiência do 
Cliente no Brasil. A cerimônia de entrega aconteceu 
em dezembro, em São Paulo.  A conquista foi na 
categoria Profissional, ficando em destaque no 
conceito de proporcionar Customer Experience (CX) 
com o case “Eu Sou a Melhor Experiência do Aluno”.

Em 2019, o Ser Educacional com a oferta de mais de 
100 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação. 
O projeto Capacita, em vigor há 11 anos, integra o 
calendário de Responsabilidade Social do grupo e 
visa oferecer qualificação rápida e gratuita para a 
população. A ação favorece, além do indivíduo, a 
economia e o crescimento local de uma forma geral. A 
ação é promovida duas vezes por ano - janeiro e julho - 
na maioria das unidades do grupo espalhadas pelo País 
e atrai pessoas que estão em busca de uma qualificação 
profissional de qualidade totalmente direcionada para 
o mercado de trabalho, além de enriquecer o currículo.

O grupo Ser Educacional através do Núcleo de 
Responsabilidade Social, iniciou mais uma edição da 
campanha Trote Legal, evento semestral destinado 
aos estudantes que estão ingressando na Instituição 
de Ensino Superior (IES). Neste ano, o trote solidário 
vai arrecadar leite para doar a instituições carentes. 
O objetivo da ação é promover, por meio de 
doações, benefícios para toda comunidade, 
além de levar responsabilidade e autonomia 
para todos os alunos, favorecendo diretamente 
o desenvolvimento das inteligências 
interpessoais e intrapessoais, que são essenciais 
na formação de cidadãos conscientes.

A UNAMA - Centro Universitário da Amazônia firmou 
uma parceria com a Superintendência do Sistema 
Penitenciário do Pará (Susipe) e abraçou vários 
projetos realizados dentro do Centro de Recuperação 
Agrícola Sílvio Hall de Moura. Dentre eles, se destaca o 
Projeto Arranjo Produtivo Local de Plantas Medicinais 
e Fitoterápicos (APL Fito), que é patrocinado 
pelo Ministério da Saúde através da Secretaria 
Municipal de Saúde (Semsa) e pela Prefeitura 
de Santarém. O objetivo do projeto é facilitar o 
acesso a medicamentos fitoterápicos de qualidade 
e assistência farmacêutica municipal aos pacientes 
atendidos pelos Sistema Único de Saúde (SUS).

As Instituições mantidas pelo Grupo Ser Educacional, 
que participaram do Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (ENADE) em 2017, atingiram o Índice 
Geral de Cursos (IGC) satisfatório. O resultado foi 
divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) em 
dezembro. A avaliação ainda apontou que 96% dos 
cursos ofertados pelas marcas do Grupo obtiveram 
um índice três ou superior no Conceito Preliminar 
de Curso (CPC). O IGC avalia, periodicamente, a 
qualidade das Instituições de Ensino Superior do Brasil. 

PRÊMIO   EXPERIÊNCIA   DO   CLIENTE ÍNDICE   GERAL   DE   CURSOS

PROJETO   CAPACITA

TROTE    LEGALBELÉM - PA

 Vagas são distribuídas em aproximadamente 1.800 cursos.
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O curso de Marketing da Universidade UNIVERITAS/
UNG assinou o acordo de cooperação técnica (Plano 
de Marketing Turístico Estratégico e Operacional do 
Município). O plano contém um conjunto de ações 
coordenadas de marketing, com objetivos precisos, e 
que contribuirão para o processo de desenvolvimento 
turístico do município. Na opinião do diretor de 
Turismo de Guarulhos, Ricardo Balcone, o acordo tem 
como objetivo elaborar um estudo local minucioso 
e propiciar à gestão pública a promoção de ações 
para ampliar o número de visitas e parcerias no 
projeto “Turismo Corporativo”, além de aumentar 
o número de diárias de um mesmo hóspede nos 
hotéis e a maior presença da população local nos 
atrativos turísticos da cidade, entre outras iniciativas. 

A UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de 
Nassau participou de um encontro com a primeira-
dama Michelle Bolsonaro, a ministra da Mulher da 
Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves e o 
ministro da Cidadania, Osmar Terra, para debater 
ações que possam melhorar a qualidade de vida de 
pessoas com deficiência (PCD). Durante o evento, o 
governo anunciou a criação da Coordenação Nacional 
dos Raros, com o objetivo de elaborar políticas de 
assistência para quem sofre de síndromes raras. 
Na ocasião, a UNINASSAU foi representada pelo 
coordenador de Responsabilidade Social da Instituição, 
Sergio Murilo, que destacou a importância de trabalhos 
ligados as relações humanas e assistenciais realizados 
pelo Centro Universitário, como o Circo Social.

O aluno do 5º semestre do curso de Educação Física 
da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de 
Nassau, em Salvador, Marcos Paulo de Souza, é 
destaque em corridas na capital baiana. Só neste 
ano, o atleta já participou de duas corridas: Desafio 
da Sereia – que ficou em primeiro lugar - e o Desafio 
das Dunas - no qual conquistou a terceira posição. 
Esta última é uma prova com um alto grau de 
dificuldade, já que são 7 km percorridos nas dunas do 
Parque Ecológico do Abaeté, ou seja, “pé na areia”.

Pernambuco foi destaque nos Jogos Universitários 
Brasileiros (JUBs), a maior competição universitária 
da América Latina, que ocorreram em Maringá, 
no Paraná. A equipe de futsal masculino 
tornou-se tetracampeã do torneio, garantindo 
participação no Pan-Americano de Futsal 2019. 
Destaque também para o ouro triplo do 
atletismo - um para o masculino, um para 
o feminino e um especial para Leonardo 
Amâncio, atleta paralímpico da UNINASSAU.

Diversos atletas da Universidade UNIVERITAS/UNG 
representaram a instituição no 82º Jogos Abertos 
do Interior. O evento foi realizado na cidade de 
São Carlos, São Paulo, e rendeu medalhas para os 
atletas da Universidade. As equipes de voleibol 
masculino e handebol masculino conquistaram o 1ª 
lugar e o handebol feminino o 2º lugar. No boxe, os 
esportistas conseguiram medalhas de prata e bronze. 
Já no atletismo, as medalhas de ouro ficaram por 
conta do lançamento de dardo e salto com vara.

MARKETING E    TURISMO

JOGOS UNIVERSITÁRIOS

DESTAQUE EM CORRIDAS

82º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR

SÍNDROMES RARAS

 Vagas são distribuídas em aproximadamente 1.800 cursos.

turismo
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INOVAÇÃO NAS EMPRESAS 
E SUA IMPORTÂNCIA A
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O 
que vem à sua mente quando você pensa em 
inovação? A grande maioria das pessoas irá 
pensar em mudanças. O conceito de inovação 

é bem variado e depende da sua aplicação. Mas, 
se pudermos definir de uma forma sucinta e clara, 
inovar é explorar, e fazer dar certo, novas ideias.

Inovar é essencial para gerar vantagens competitivas 
e para a sustentabilidade das empresas. A inovação 
é capaz de agregar valor aos produtos de uma 
empresa diferenciando-a das outras existentes 
no mercado. Entretanto, quando relacionamos 
inovação às empresas, a inovação precisa ser 
uma cultura que começa com processos claros, 
ferramentas eficientes e um time multidisciplinar.

Também é importante dizer que a criatividade faz 
parte do processo de inovação dentro das empresas, 
porém, é preciso começar esclarecendo que inovação 
e criatividade não são a mesma coisa. Criatividade 
é pensar coisas novas, e apenas pensar. Inovação é 
fazer coisas novas, é ação. Inovar é a implementar 
algo completamente novo ou significativamente 
melhorado, seja um produto, serviço, processo 
de trabalho, ou prática de relacionamento 
entre pessoas, grupos ou organizações.

Existem inúmeros motivos que fazem as empresas 
inovadoras sejam tão bem-sucedidas. Basta 

pensarmos o que a Amazon, Google, Netflix têm 
em comum: elas são as que mais ouvem as opiniões 
dos seus clientes e, através disso, direcionam seus 
planos de mudança. O nível de satisfação dos 
clientes com as empresas inovadoras é muito alto.

Inovar implica relacionar várias coisas, entre elas 
a criatividade e a disciplina. Isso fará com que 
as organizações se transformem em fábricas de 
ideias. Mister se faz entender que o mundo e a 
sociedade têm mudado muito rápido e acompanhar 
essa evolução não é apenas desejável, mas uma 
questão de sobrevivência para os negócios.

A criatividade é uma habilidade natural do ser 
humano. Quando crianças, todos somos criativos, 
curiosos e exploradores. Porém, ainda na infância, 
somos treinados para deixar de lado nossa 
criatividade e intuição, nos enquadrando em uma 
visão rotineira e convencional das coisas. Mas, sob 
o ponto de vista de alguns escritores e cientistas 
para sermos criativos é necessário “desaprender” 
grande parte do condicionamento imposto 
sobre nós desde nosso nascimento e reaprender 
tudo e o que é exigido pela nova sociedade.

Para ter inovação bem-sucedida precisamos unir 
criatividade e disciplina. Criatividade é essencial, 
porém na etapa de planejamento. Já a disciplina é 
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necessária em todo o processo e deve ser reforçada 
rotineiramente. Para entender, basta pensar em 
quantos incidentes ocorrem nas empresas ao 
colocar um projeto em prática, apenas porque as 
pessoas deixam para usar a criatividade no momento 
da execução de um determinado procedimento.

A inovação como resultado da combinação entre 
criatividade e disciplina é um modelo de negócio de 
longo prazo, que se torna duradouro e sustentável. 
Não se trata apenas de gerar novos produtos e/ou 
negócios, mas sim de uma nova cultura de base. 
A inovação tem como foco principal satisfazer 
clientes, combinando a visão, estratégias, princípios, 
processos, tecnologias, disciplina, atributos e 
principalmente pessoas. Enganam-se aqueles 
que pensam que a inovação fracassa por falta de 
criatividade. Inovação fracassa por falta de disciplina.

Entretanto, criatividade e inovação são conceitos 
completamente ligados. Apenas a criatividade não é 
suficiente para gerar um diferencial competitivo para 
as empresas. Ser criativo pode até trazer visibilidade, 
gerar bons resultados, mas nunca terá o mesmo 
impacto de ser inovador. Empresas inovadoras de 
verdade têm essa característica como premissa e 
criam uma cultura de inovação interna. Isso estimula 
os funcionários a pensarem diferente, propor novos 
processos e produtos e, eventualmente, pode levar 
ao surgimento de ofertas não existentes no mercado, 

Janguiê Diniz
Mestre e Doutor em Direito 

 Fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional

ou que tenham, de fato, diferenciais em relação à 
concorrência. Muitas empresas, no entanto, parecem 
ainda não ter entendido o real valor do estímulo à 
inovação como forma de alavancar um negócio.

Vivemos na era da Geração Z, ou Centennials. São 
os chamados nativos digitais, que já nasceram 
em um mundo tecnológico. Eles exigem cada vez 
mais ofertas personalizadas e criativas, que lhes 
surpreendam e deem liberdade de escolha para tudo. 
Se antes o consumidor devia se adaptar ao que era 
oferecido pelas marcas, hoje a situação se inverteu: 
as empresas precisam oferecer o que o público 
quer comprar. Nessa realidade, é imprescindível 
estar atento ao mercado e mesmo se antecipar às 
tendências. Daí a importância de investimentos 
cada vez mais fortes em inovação e criatividade.

Como empreendedores e gestores, precisamos 
entender que a inovação não pode ser tratada 
como algo acidental, mas sim como o resultado de 
princípios e práticas que suportam a combinação 
de tecnologia e criatividade para satisfazer as 
necessidades dos clientes. A concorrência de mercado 
já não respeita as fronteiras físicas e uma inovação 
disruptiva pode acontecer a qualquer momento, 
mudando toda a história de um empreendimento. 
Cabe a cada um decidir se quer ser o pioneiro ou 
apenas espectador de um mundo em constante 
transformação.
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No auge da crise econômica, mercado pet seguiu
caminho inverso no faturamento

CRISE? QUE CRISE?
N

E
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Paulo Feijó

E
ntre os anos de 2014 e 2017, o Brasil viveu 
o auge da sua crise financeira. A inflação 
disparou, o desemprego seguiu o mesmo 

caminho e muitos investidores correram do 
mercado brasileiro, dificultando ainda mais a 
tentativa do país de se reerguer. A economia 
nacional chegou a retrair em 3,8% só no ano 
de 2015 e o governo viu mais de 14 milhões 
de pessoas ficarem desempregadas em 2017.

A retração econômica e as dificuldades financeiras 
atingiram quase todos os setores. Quase todos, 
porque um setor em especial seguiu no contra fluxo 
e apresentou crescimento no auge da crise. Trata-
se do mercado de produtos e serviços voltados 
para os pets que, enquanto todos sofriam com a 
recessão, conseguiu aumentar o faturamento anual.

A explicação para que o setor conseguisse 
passar quase ileso pela crise pode vir de 
diversos fatores favoráveis. Há muito tempo, 
os animais de estimação passaram a ser vistos 
pelas pessoas como membros da família e, para 
fazê-los felizes, os donos estão sempre em 

busca produtos diferenciados, rações de boa 
qualidade e de serviços para agradar os bichinhos.

“Hoje às pessoas estão comprando e adotando 
muito mais pets e alguns estão optando por ter pets 
ao invés de filhos humanos, com isso, a procura por 
serviços e produtos de qualidade vem aumentando 
cada dia mais”, destaca a professora de Medicina 
Veterinária da UNINASSAU – Centro Universitário 
Maurício de Nassau Recife, Milena Branco.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), no Brasil, a população de 
pets ultrapassa a marca de 132,4 milhões de 
bichinhos. Deste total, 52 milhões são cães e 22 
milhões são gatos. Além dos caninos e felinos, 
ainda há as aves, peixes, répteis, anfíbios, entre 
outros. Todos estes acabam por contribuir para 
o crescimento nas vendas de produtos pets.

O amor das famílias pelos seus animais de estimação 
também causa um fenômeno que impacta 
diretamente no aumento no número de gastos com o 
setor pet. Monica destaca que, no fim das contas, se 
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precisar escolher entre ajudar o pet e comprar algo 
para casa, o animalzinho sempre terá prioridade. 
“A grande maioria tem condições de agradar 
seu filho de quatro patas sem necessariamente 
economizar em casa, mas quando a questão é 
uma necessidade relacionada com saúde, muitos 
tendem a dar prioridade ao seu pet”, ressalta.

Anos atrás, as vendas de produtos para animais 
eram feitas em lojas com especialidades distintas. 
As “casas de rações” eram responsáveis por vender 
alimentos para os pets, enquanto as clínicas 
veterinárias ficavam responsáveis por serviços e 
medicamentos. No entanto, o crescimento deste 
mercado fez com que algumas lojas passassem 
a unir todos os serviços em um só lugar.
O crescimento do número de pet shops fez com 
que os donos de animais encontrassem tanto 
veterinários, banhos e todas, quanto alimentos, 
medicamentos e produtos em uma única loja. 
2017 é considerado por especialistas um ano de 
profissionalização do mercado pet no Brasil. 
Diversas lojas especializadas abriram as portas e 
as grandes redes de pet shops, como a Petland, 
Cobasi, Mundo Pet, entre outras. Os investimentos 
em lojas mais modernas e com, cada vez mais, 
serviços diferenciados fez com que os consumidores 
passassem a frequentar mais estes espaços.
A maior procura por lugares como estes e também 
por produtos diferenciados para animais de 
estimação fez com que o faturamento do setor pet 
ultrapassasse a marca de R$ 32 bilhões em 2017, 
segundo o Instituto Pet Brasil. Em comparação com 
o ano de 2016, o setor apresentou um crescimento 
de quase 6%. A maior fatia deste faturamento 
está no varejo especializado (pet shop), que 
alcançou o faturamento de R$ 26,61 bilhões. Os 

O crescimento do mercado pet no 
Brasil

dados de 2018 ainda não foram divulgados, mas 
a expectativa é de que as vendas apresentem 
mais um crescimento igual ou superior ao de 2017. 
Apesar da evolução considerável no faturamento 
deste mercado, houve uma redução no número de 
lojas únicas no país. Em 2015, havia 33.818 lojas, 
enquanto 2017 encerrou com 30.450 lojas abertas. 
“Em uma análise superficial, esse dado pode parecer 
negativo, mas não é. Na verdade, se compararmos 
com o constante crescimento do setor, percebemos 
que os empresários estão expandindo os negócios. 
Já são mais de 200 pequenas redes em todo o 
país”, afirma Nelo Marraccini, vice-presidente 
de Comércio e Serviços do Instituto Pet Brasil.

Já é visível o crescimento das pequenas e médias 
redes de pet shops no país, como disse Maraccini. 
No entanto, quando se fala em quantitativo, as 
pequenas lojas de bairro continuam no topo. 
Atualmente, das 30.450 lojas abertas no Brasil, 
24.211 são pequenas e 5.941 são de médio porte. 

Para o Instituto, o mercado pet tem se dividido 
em seis seguimentos, que alavancam o seu 
crescimento. São eles os alimentos (Food), 
equipamentos e acessórios (Care), produtos 
veterinários (Prod Vet), serviços veterinários (Serv 
Vet), as vendas de animais de estimação e os 
serviços gerais. Nestes, a venda de rações e petiscos 
continuam sendo destaque de vendas, responsável 
por 43,86% do faturamento anual do setor.

Logo atrás dos alimentos estão as vendas de animais 
em lojas, que se destacou com 14,17% do total de 
faturamento, seguido pelos produtos veterinários, 
com 17,72%, e serviços veterinários, com 12,76%. 
Os dados mostram que os serviços básicos para 
os animais de estimação ainda estão em destaque 
de faturamento, mas também revelam que há uma 
maior procura por “mimos” para os bichinhos, isso 
porque o seguimento de equipamentos e acessórios 
também se destacou com quase 10% das vendas.

A análise dos dados também revela um aumento da 
profissionalização do mercado. Hoje, as redes de pet 
shop já tomam conta do setor, sendo responsável 
por 80,9% das vendas. Por outro lado, as lojas online 
ainda não alavancaram entre os consumidores, 
ficando apenas com 2,7% do faturamento anual.

Buscando entender os motivos pelo qual as 
grandes redes estão em crescimento exponencial, 
conversamos com Rodrigo Albuquerque, CEO 
da PetLand Brasil, uma das maiores redes de 
pet shops do mundo. Inspirada na filosofia de 
entretenimento americana, a rede foi fundada em 
1967, com a ideia de potencializar a interatividade 
entre humano e animal. Hoje, a marca está presente 
em 19 países e, aqui no Brasil, conta com 100 lojas 
espalhadas por 16 estados. Confira a entrevista:
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Revista Ser - Pensando desta forma, qual o 
diferencial da Petland para continuar crescendo 
a cada ano no mercado?

Rodrigo Albuquerque - A Petland foi inspirada 
na filosofia de entretenimento da Disneyland, ou 
seja, proporcionar uma experiência efetiva para o 
tutor e o seu animal de estimação.  E trouxemos ao 
mercado brasileiro esse conceito único no mercado 
pet. Os pilares de sucesso da marca, presente 
em 19 países, são sustentados pela “Experiência 
de Compra”, com espaços de socialização que 
permitem aos clientes interagir com os animais; 
a “Transmissão de Informação”; “Política de 
Preço Justo”; e “Responsabilidade Social”, por 
meio de campanhas de adoção de cães e gatos.
Um dos nossos diferenciais são os ambientes 
de socialização que permitem aos visitantes 
interagir com os pets (áreas esterilizadas 
para pessoas e animais brincarem). Nossos 
colaboradores são dedicados a combinar o animal 
de estimação certo com a família certa, para 
satisfazer as necessidades de ambos por meio 
das quatro necessidades básicas – ambiente, 
comportamento, manutenção e nutrição. Por isso, 
a marca é líder no mundo em adoção e filhotes.
A base de treinamento e apoio aos franqueados e 
colaboradores é formada em uma das oito unidades 
da Universidade Petland (presencial e online). 
Dessa forma, a transmissão de informação é 
contínua e não simplesmente no início da operação.
 

SER -  O Brasil ainda passa por uma crise financeira 
que afetou todos os setores do mercado. No 
entanto, o setor pet manteve-se em crescimento 
e empresas como a Petland foram no caminho 
contrário e, ao invés de fechar lojas, expandiu a 
sua rede. De fato, a crise não existiu para o setor 
pet? Qual foi a estratégia adotada pela empresa 
para evitar perdas em um momento delicado para 
a economia?

RA - O Brasil é o terceiro maior mercado do mundo 
em faturamento, possui a segunda maior população 
de cães e gatos do planeta, além de crescer, em 
média, 7% ao ano. Também possui o título de país 
que mais forma médicos veterinários no mundo.
Esses indicadores confirmam que vale a pena 
empreender no país, principalmente pela 
fragmentação quase que completa do mercado, 
uma vez que se tem mais de 40.000 lojas, sendo 
que 95% dos proprietários possuem apenas 1 ou 
2 unidades. Além disso, praticamente 50% desses 
donos de lojas são veterinários e não varejistas. 
Essa análise permite concluir que o mercado é 
extremamente carente no que diz respeito à gestão 
e treinamento, abrindo uma ótima oportunidade 
para que possamos fazer parte do processo 
de consolidação do setor mercado brasileiro.
 
SER - Atualmente, o que os clientes mais procuram 
na loja? Quais os serviços mais procurados?

RA - Muitas vezes, o cliente entra na loja apenas 
para comprar a ração do seu pet. Mas, na prática, 
ele quer também a conveniência de encontrar, no 
mesmo local, acessórios, medicamentos e outros 
produtos diferenciados, a exemplo, da linha de 
comida natural. Por isso, nossos colaboradores têm 
um atendimento diferenciado, quando abordam 
os clientes para entender as necessidades 
básicas do animal. Os serviços de banho e tosa 
continuam gerando boa demanda em toda a rede 
de lojas da Petland e, da mesma forma, temos 
diversificado a linha de produtos de higiene.
Também temos os produtos de marca própria 
Pet Choice, que oferecem qualidade, preço 
competitivo e apresentam um design moderno 
e divertido. Atualmente, são vendidos areia 
para gato, tapete higiênico, snacks e caminhas. 
Todos os produtos vendidos da Pet Choice 
têm um percentual revertido à Aila (Aliança 
Internacional do Animal), ONG que atua em prol 
dos animais há 19 anos, e a primeira a apoiar o 
trabalho da Petland no país. Outras categorias 
de produtos como brinquedos e acessórios serão 
incorporados ao portfólio ao longo de 2019.
 
SER - Hoje, o Brasil tem uma das cinco maiores 
populações de pet do mundo. Na sua opinião, 
porque as pessoas, mesmo com toda dificuldade 
financeira, continuam buscando ter um animal de 
estimação? Como a Petland tenta aproveitar esse 
comportamento das pessoas para transformá-las 
em clientes?

RA - Os animais de estimação estão ocupando 
cada vez mais o espaço no ambiente familiar. 
Por isso, não é exagero afirmar que eles são 
tratados como “filhos”!  Não importa a classe 
social ou a idade, o que as pessoas buscam é ter 
a companhia de cães, gatos, pássaros entre outras 

“A Petland foi inspirada na filosofia de entretenimento da 

Disneyland”, destaca o CEO da Petland Brasil, Rodrigo Al-

buquerque.
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espécies. A troca de energia é sempre muito boa. 
Nosso diferencial está em combinar o animal 
de estimação certo com a família certa, 
para satisfazer as necessidades de ambos 
por meio das quatro necessidades básicas.
 
SER - Qual a sua expectativa para o futuro do 
mercado pet?

RA - São as mais promissoras. É um 
mercado em constante evolução, que abre 
oportunidades para quem deseja empreender 
em toda a cadeia produtiva do mercado pet.
Em meados de 2018, lançamos a rede de clínicas 
veterinárias Dra. Mei, franquia do Grupo Brasil 

Pet, no qual está a Petland. Até o momento, já 
atingimos 15 unidades. O modelo de negócios 
valoriza a Medicina Veterinária preventiva de 
forma democrática e com preço acessível a toda 
população.  Os serviços oferecidos trazem como 
diferenciais competitivos o agendamento para 
todos os procedimentos, o que reduz o tempo de 
espera, além de melhorar a experiência do cliente. 
Além disso, o uso da tecnologia nos prontuários 
100% digitais permiteM unificar as informações 
e melhora a qualidade nos processos. As 
operações podem ser dentro de unidades Petland 
e também de forma independente. Em 2019, 
mais 20 unidades Dra. Mei devem ser abertas, 
e a estimava é chegar a 250 clínicas até 2022.

Participação de cada segmento em 2017Faturamento total do setor pet 2016-2017
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O empoderamento da mulher ainda é um fenômeno recente. Em passos 
curtos, mas firmes, estão a caminho da tão desejada igualdade de gênero.

ELAS POR ELAS

Gabriella Moura

A 
partir do século 21, passamos a ouvir 
com grande frequência a expressão 
empoderamento feminino. Afinal, o que é 

empoderar uma mulher, ou até mesmo o ato de se 
empoderar? O empoderamento feminino nasce com a 
ideia de obtenção e ampliação de poder das mulheres, 
ou seja, igualdade de gênero. Empoderar-se é preciso!

Paulo Freire foi o primeiro a traduzir o termo para o 
português e para ele empoderamento é a “capacidade 
do indivíduo realizar, por si mesmo, as mudanças 
necessárias para evoluir e se fortalecer”. O grande 
“grito” das mulheres foi quando começaram a realizar 
POR SI MESMO o que desejavam, quando a diferença 
entre ser mulher e ser homem não teve mais sentido.

A advogada e professora da UNINASSAU Petrolina, 
Ariana Andrade, membro da Rede de Enfrentamento 
à Violência contra a Mulher, afirma a ideia legal 
de igualdade entre gênero. “Mulher e homem, 
na constituição, têm o direito de igualdade de 
oportunidades, de espaços de poder, mas ainda 
os traços machistas e patriarcais não permitiram 
atingir essa igualdade tão sonhada”, pontua

Perceber a mulher em um lugar fora da cozinha 
ainda causa “pavor” em muitos ambientes familiares, 
profissionais e sociais. Quando a mulher passou a se 
enxergar como um ser pensante, detentor de vontades 
e escolhas e dono de sua própria história, os dados 
de participação feminina em diferentes contextos 
passaram a crescer, mesmo que em passos lentos.

No comando de empresas, permanecem como minoria. 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), divulgado em 2018, a presença das 
mulheres em cargos de liderança no Brasil é de apenas 
37,8% nas empresas do setor público e privado. O 
IBGE ainda traz outra realidade: a de que as mulheres 
trabalham três horas a mais que os homens, e, assim 
mesmo, a remuneração salarial ainda é inferior.

Anna Cristina de Araujo, 34 anos, paraibana, 
administradora, professora e diretora há 3 anos 
de uma Instituição de Ensino Superior. Anna 
faz parte da pequena parcela de mulheres que 
ocupam cargos de direção e gerência no país.

Elas na liderança

Faça da inovação o caminho para sua profissão.
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EMPODERAR

Conceder ou conseguir poder; obter mais poder; 

tornar-se ainda mais poderoso. [Figurado] Passar a ter 

domínio sobre sua própria vida; dar ou atribuir poder a.

Classe gramatical: verbo pronominal e verbo transitivo 

direto. 

Tipo do verbo empoderar: regular

Separação silábica: em-po-de-rar
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Edilma Dantas de Moura, 53 anos, cearense, 
assistente social e mãe. Aos 50 anos, realizou o 
sonho de menina, ter o Ensino Superior completo. O 
compromisso de cuidar dos três filhos e acompanhar 
a entrada de cada um na universidade adiou o sonho.

Os espaços estão sendo ocupados, mas elas 
ainda não chegaram lá. “Estamos na era do 
empoderamento. As mulheres estão começando 
a ter ciência do poder que têm enquanto cidadã, 
enquanto pessoa. Mesmo que timidamente, estamos 
ocupando os espaços. Não chegamos ao ideal, 
mas caminha-se para isso e o empoderamento é o 
principal recurso”, acrescenta a professora Ariana.

No cenário político brasileiro, há uma ascendência 
no número de mulheres nas Casas Legislativas. 
Hoje, 15% estão no Parlamento. Índice baixo que 
deixa o Brasil na posição 156º de uma lista de 190 
países. Os dados são da União Interparlamentar. 
“Hoje, em Petrolina, vemos um maior número de 
mulheres, comparando a outras legislações. Mas, 
ainda há muito o que se conquistar”, informa Ariana.

A força na disseminação do empoderamento 
feminino ganha reforços governamentais e não 
governamentais, a exemplo da ONU Mulheres, que, 
em parceria com o Pacto Global criou os Princípios 
do Empoderamento das Mulheres. O documento traz 
valores e práticas alinhados à equidade de gênero 
e empoderamento feminino no mundo empresarial.

2018 trouxe uma realidade bastante positiva para as 
mulheres. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgou 
que, nesse ano, 76% das redações que tiraram nota 
máxima na prova foram escritas por mulheres.

Mariana Oliveira, 19 anos, piauiense, é uma das 
mulheres que tiraram nota 1000 na redação do 
Enem. A jovem acredita que a luta pelos direitos das 
mulheres e pela igualdade de gênero vêm avançando, 
mas a herança de uma sociedade machista se 
coloca com um obstáculo para um avanço maior.

“Minha ideia era ainda muito machista. Para 
mim, eu precisava cuidar do lar, dos filhos, 
encaminhá-los na vida para aí pensar em 
meus sonhos particulares. Conhecer o mundo 
acadêmico me fez ser outra mulher, com visões 
amplas, igualitárias e empoderadas”, frisa Edilma.  

“É muito gratificante ver o empoderamento 

feminino como pauta, ganhando mais visibilidade, 

e melhor ainda é notar que isso se reflete em nós, 

mulheres, atingindo cada vez mais posições de 

destaque, como o caso das notas 1000 no Enem. 

É bom fazer parte do grupo de mulheres que 

enfrentam os obstáculos e investem na educação”, 

enfatiza a estudante, que pretende cursar Medicina.

Elas na universidade

Elas no topo do ranking

“Mesmo com toda essa evolução, ainda 
existe preconceito, principalmente, dos 
colaboradores homens com uma gestora. É 
difícil a sociedade reconhecer a mulher em 
um cargo de destaque, de comando, mas 
estamos no caminho certo”, conta Anna.

57,2% representa a presença de mulheres no Ensino 
Superior. O dado é do Censo da Educação Superior 
de 2016. A pesquisa ainda destaca que, nas áreas 
de saúde, educação, serviços, direito, ciências 
sociais, humanidade, artes, negócios e bem-estar, as 
mulheres lideram. Outra realidade interessante que
demostra o ato de tomar poder para si é o ingresso 
de mulheres com mais de 40 anos na universidade.

No mundo, 18% da população acredita que as mulheres são 

inferiores aos homens; 41% das brasileiras sentem medo de 

se expressar e de lutar por seus direitos. (Fonte: Instituto 

Ipsos 2017)

Anna Cristina

Mariana Oliveira

Edilma Dantas

REVISTA SER16



5. Apoiar empreendedorismo de mulheres e 
promover políticas de empoderamento das mulheres 
através das cadeias de suprimentos e marketing; 

6. Promover a igualdade de gênero através de 
iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social; 

7. Medir, documentar e publicar os progressos 
da empresa na promoção da igualdade de 
gênero

(Fonte: ONU Mulheres)

1. Estabelecer liderança corporativa sensível 
à igualdade de gênero, no mais alto nível;

2. Tratar todas as mulheres e homens de forma 
justa no trabalho, respeitando e apoiando 
os direitos humanos e a não-discriminação;

 3. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas 
as mulheres e homens que trabalham na empresa; 

4. Promover educação, capacitação e 
desenvolvimento profissional para as mulheres; 

Conheça os sete Princípios do Empoderamento da Mulheres:

Não confunda!

Enquete

FEMINISMO EMPODERAMENTO FEMININO

É um movimento político 
e ideológico que prega a 
equidade social, trabalhista, 
sexual, entre outros.

O que você já deixou de fazer por ser mulher?

- Estar em locais majoritariamente masculinos por imaginar o que as pessoas iriam pensar 
sobre mim!

(Fernanda Liberal, 25 anos, mãe, casada e universitária)

- Já deixei de vestir a roupa que eu queria por medo de assédio.

(Carol Andrade, 17 anos, estudante)

- Muitas vezes não saí de casa à noite com medo de assédio, estupro.

(Marília Dantas, 24 anos, engenheira florestal)

- Já deixei de jogar bola com os amigos na adolescência porque associavam a prática à 
orientação sexual. Sofri muito.

( Natália Souza, 31 anos, enfermeira)

É a consciência coletiva 
expressada por meio de de 
ações que fortalecem a mulher, 
desenvolvendo a equidade 
de gênero. Ou seja, é uma 
consequência do feminismo

Anna Cristina

Mariana Oliveira
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O ideal é aprimorar os conhecimentos financeiros da criança, de acordo 
com sua idade e necessidade

EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA OS FILHOS.
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COMO INTRODUZIR?

A
s contas de uma família nem sempre são 
comentadas com os filhos. As despesas com 
água, luz, aluguel, gastos com passeios, pet shop, 

entre outros, entram na lista de responsabilidade dos 
pais, e as crianças e adolescentes, na maioria das vezes 
não sabem o valor que é para custear essas obrigações.

Na opinião de Carlos Darienzo, economista, educador 
financeiro e professor do curso de Administração 
da Universidade UNIVERITAS/UNG, “a educação 
financeira pode ser definida por sua importância ao 
inserir, gradativamente, a criança nas relações sociais 
mais complexas que constituirão seu futuro”, disse.

Já para Micheli Mendes Alfieri, psicóloga clínica, o 
ideal é falar com os filhos o quanto antes, geralmente 
a partir dos dois anos, pois é uma fase onde ele 
começa a esboçar desejos de compra, utilizando 
a famosa fala “eu quero”. “O ideal é aprimorar os 
conhecimentos financeiros da criança, de acordo com 
sua idade e necessidade, sem ser muito rígido e nem 
muito flexível, tentando deixar essa questão prática, 
facilitando o aprendizado e, com isso, despertar o 
interesse da criança, buscando sempre um equilíbrio de 
inserir esse conhecimento no cotidiano dela”, explica.

Ainda sobre educação financeira para os filhos, o 
educador financeiro Carlos Darienzo e a psicóloga 
Micheli Mendes Alfieri, sinalizam como os pais devem se 
comportar, e introduzir os filhos com as contas da casa. 

Revista Ser: A educação financeira infantil é 
fundamental? Por quê?

Educador financeiro: É essencial hoje, muito mais que 
em um passado recente. Essa essencialidade passa 
pela construção de uma relação correta entre criança 
e dinheiro, que se faz necessária em seu processo 
de desenvolvimento, pois a preparará para exercer 
plenamente sua cidadania. Nesse sentido, a educação 
financeira é indispensável à criança que, se não 
for devidamente orientada, sobretudo pela família, 
enfrentará dificuldades econômicas e financeiras em 
sua vida adulta, não apenas nas relações de consumo 
mais imediatas, mas na construção de seu patrimônio. 
Portanto, a educação financeira não é um imperativo 
imediato de relação de consumo a ser apreendida 
pela criança, mas constitui-se elemento fundamental 
que fará diferença até mesmo no bom desempenho 
da economia brasileira, pois os gastos familiares são 
elementos indispensáveis na constituição do Produto 
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respeitando-se a velocidade de aprendizado da 
criança. A mesada deve ser acompanhada, por parte 
dos responsáveis, do estabelecimento de metas de 
comportamento e atividades executadas ao mês. 
A mesada não deve ser instituída sem critérios de 
comprometimento da criança em seu processo de 
aprendizado, inclusive nas relações de consumo. 

Revista Ser: A educação financeira também serve 
para consumo consciente?

Educador financeiro: É preciso desenvolver nos 
filhos o significado de consumo consciente, respeito 
ao meio ambiente e que o dinheiro é um recurso 
que deve ser bem administrado. É uma ótima 
oportunidade para que a criança e adolescente 
compreenda que não somente o dinheiro deve 
ser administrado com base em critérios racionais, 
mas os produtos e serviços comprados, também. 

Revista Ser: Qual a diferença entre o ‘querer’ e o 
‘precisar’ na educação financeira?

Educador financeiro: Tal dilema é de difícil 
compreensão até para adultos, quanto mais para 
crianças. Essa questão pode ser respondida ao 
se ensinar aos filhos que as relações de consumo 
estão baseadas em escolhas, ou seja, se comprar Y 
provavelmente não conseguirá comprar X com a mesma 
quantidade de dinheiro, terá que poupar ou ganhar 
mais. Existe aqui outra relação, dinheiro versus tempo.

Interno Bruto (PIB), tanto melhor para o país se forem 
feitos com correção. 

Revista Ser: A criança precisa saber sobre as finanças 
da família para entender como poupar?

Educador financeiro: Sim! Contudo, esse saber 
pode ser melhor apreendido no início da segunda 
infância, por volta dos sete anos de idade. A educação 
financeira pressupõe o entendimento de relações 
de consumo, isso envolve a percepção de que 
para consumir é preciso ter havido uma poupança 
financeira. Poupança e consumo são elementos de 
difícil compreensão até para indivíduos adultos, pois 
envolve a elaboração de um orçamento familiar que 
deve discriminar receitas e despesas e que essa relação 
deve produzir (se possível) um superávit, ou seja, 
receita maior que despesa, que se constitui poupança. 
Essa poupança financiará um consumo consciente, 
que não comprometerá as finanças da família, e 
esse processo deverá ser instrutivo para a criança.

Revista Ser: É interessante que a criança tenha um 
cofrinho desde cedo? Por quê?

Educador financeiro: Sim. Ao ter um cofrinho a 
criança pode aprender a poupar ludicamente, como 
se fosse um jogo. Os pais podem estipular que 
para cada quantia recebida, a criança deve deixar a 
metade no cofrinho e que no final do mês ou ano, 
ela poderá utilizar o dinheiro poupado para comprar 
o que bem entender, desde que o preço do produto 
o permita, sendo assim, a criança passará a entender 
que os produtos e serviços possuem preços, não 
basta poupar, é preciso poupar na medida exata.

Revista Ser: Quais são as formar de ensinar a criança 
sobre educação financeira?

Educador financeiro: Não se deve esquecer que 
o ensino de finanças às crianças é antes de tudo 
um processo, logo, deve-se lembrar de que o 
universo infantil é caracterizado por interações de 
experiências lúdicas. A melhor forma de apresentar o 
mundo financeiro à criança é fazê-la acompanhar os 
responsáveis por sua educação aos centros de comércio 
mais populares e às compras diárias, quando possível. 
Ao se fazer isso, é recomendável que deixe a criança 
pagar por alguns produtos, para que ela perceba a 
relação de troca entre produtos, serviços e moeda. 

Revista Ser: A mesada pode fazer parte da educação 
financeira? Por quê?

Educador financeiro: É recomendável que os 
responsáveis utilizem-se da mesada para iniciar a 
criança no mundo das finanças, mas não devem 
esquecer que este é um assunto árido, de difícil 
compreensão até para adultos, sendo assim, esta 
inserção deve ser conduzida gradativamente, 
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CONFIRA CINCO DICAS DE COMO AS 
CRIANÇAS PODEM POUPAR:

•	 Compreenda com a ajuda dos seus 
responsáveis que a quantidade de dinheiro 
é limitada em relação aos seus desejos;

•	 Você pode realizar atividades domésticas;

•	 Entenda que o consumo de bens e 
serviços deve ser moderado;

•	 Você pode e deve ter objetivos 
financeiros, quanto quero poupar?

•	 De todo dinheiro recebido, poupe a 
metade.

DICAS PARA OS PAIS CONDUZIREM 
A EDUCAÇÃO FINANCEIRA DENTRO 

DE CASA:

•	 Mesada(vai aprender a valorizar e controlar 
seus gastos);

•	 Estimular o hábito de poupar (cofrinho);

•	 Jogos de tabuleiro (jogo da vida/ banco 
imobiliário);

•	 Não discutir na frente dos filhos sobre 
dinheiro (trazer esse contexto como algo 
natural e não como um problema);

•	 Incluir a criança e o adolescente em 
pequenas decisões financeiras (ex: no 
supermercado dar um valor, e ele decidir 
o que levar, com aquele dinheiro e sem 
ultrapassar).

Educação financeira na visão da 
psicóloga Micheli Mendes Alfieri:

Revista Ser: Como são as crianças que os pais não 
colocam limites financeiros?

Psicóloga: São crianças intolerantes, com dificuldade 
em lidar com a frustação/falta. Devido ao acesso a 
tudo o que o dinheiro pode comprar e ao vivenciar 
algo diferente dessa realidade sofrem, pois não estão 
acostumados com o “não”, regra limite. Muitas das vezes, 
já iniciam uma vida de verdadeira desorganização, dede 
muito cedo, esse conteúdo acaba comprometendo 
sua organização como pessoa, junto a uma sociedade. 
Chegam a acreditar que tudo tem preço e não valor.

Revista Ser: O que isso pode acarretar no futuro?

Psicóloga: A vida financeira está totalmente 
atrelada a todas as outras áreas da vida, portanto 
uma criança sem limites financeiros tende a ser 
um adulto comprometido não somente em sua 
vida financeira, mas também psíquica. Onde viverá 
uma vida bastante conflituosa e de estresse. E 
essa questão também é de grande influência para 
construção do caráter/personalidade da criança.

Revista Ser: Qual a importância da educação 
financeira na infância?

Psicóloga: O indivíduo, quando educado 
financeiramente desde a infância, vai se socializando 
com esse universo e na vida adulta terá mais facilidade 
em conduzir suas finanças, tendo uma autonomia 
responsável. Serão adultos preparados a lidar com a 
cultura de marketing de uma sociedade extremamente 
consumista, fazendo deles consumidores conscientes.
elementos indispensáveis na constituição do Produto.

Revista Ser: A educação financeira em crianças é 
opcional ou um fator importante na educação? Por 
quê?

Psicóloga: Na nossa sociedade, infelizmente não se 
tem a cultura inserida para todos, nem no âmbito 
familiar e tampouco no educacional. E esse é um 
fator de muita importância, pois a falta dele ou 
insuficiência pode acarretar prejuízos na qualidade de 
vida, demandando sérios conflitos, não somente nas 
áreas financeiras, mas em todos os aspectos da vida.

Revista Ser: Como ensinar os filhos a lidar com o 
dinheiro facilmente?

Psicóloga: Introduzir a questão financeira, o quanto 
antes na vida dos filhos, de uma forma leve e necessária, 
associada ao cotidiano, de forma que se torne 
compreensível com cada faixa etária, trazendo para o 
universo delas o valor do dinheiro, conceitos das decisões 
sobre ele e entender as consequências da forma a qual 
ele foi empregado. Outra questão importante é os pais 
mostrarem para eles a diferença de querer/precisar, 
evitando a construção de um adulto consumista.

Revista Ser: Os pais são espelhos para os filhos? 
Por quê?

Psicóloga: Sim, a referência da criança sempre 
serão os pais, que reproduz tudo aquilo que 
vivencia. Por isso, os tutores devem servir como 
orientadores e fomentadores da consciência 
econômica, fazendo da educação financeira, uma 
forma de capacitar os filhos e fazer o melhor uso do 
dinheiro.
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Sugestão de livros sobre educação 
financeira:

As sementes da riqueza
Autores: Angélica Rodrigues Santos e Rogério 
Olegário do Carmo
Ilustrações: Diego Sauaia
Editora: Humanidades

O pé de meia mágico – Educação financeira
Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: Cibele Santos
Editora: Fundamentos

Meu primeiro livro de finanças pessoais
Autora: Tatiane Leiser
Ilustrações: Marianna Piacesi
Editora: Lendico 

Como se fosse dinheiro
Autora: Ruth Rocha
Ilustrações: Mariana Massarani
Editora: Salamandra

Dinheiro compra tudo? – Educação financeira para 
crianças
Autora: Cássia D’Aquino
Ilustrações: Caio Cradoso, Tatiana Paiva, Thiago Cruz
Editora: Moderna

Almanaque Maluquinho – Pra que dinheiro?
Autor e Ilustrador: Ziraldo
Editora: Globo

Filhos inteligentes enriquecem sozinhos 
Como preparar seus filhos para lidar com o dinheiro
Autor: Gustavo Cerbasi
Editora: Gente

Como falar de dinheiro com seu filho
Autora: Cássia D’Aquino
Editora: Saraiva

Zequinha e a porquinha Poupança
Autor: Alvaro Modernell
Editora: Mais Ativos

Crise Financeira na Floresta
Autor: Ana Paula Hornos
Editora: Scortecci

Ganhei um dinheirinho – O que posso fazer com ele?
Autor: Cássia D’Aquino
Editora: Moderna

O menino, o dinheiro e a formigarra
Autor: Reinaldo Domingos
Editora: DSOP
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Uma pausa nas atividades tensas no dia a dia ajuda a controlar o
estresse e evita problemas psicológicos e físicos no futuro

ESTRESSE É COISA SÉRIA
S

A
Ú

D
E

Alessandra Fonseca

A 
vida moderna nos trouxe muitas facilidades, 
porém estamos cada vez mais frenéticos 
e presos ao imediatismo das informações, 

em uma rotina baseada no agora. O estresse está 
presente nesse contexto. O trabalho, as cobranças 
pessoais, a convivência familiar e até a prática de 
um exercício físico pode gerar o estado de agitação 
emocional. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), o estresse atinge 90% da população 
mundial. Só no Brasil, 70% sofre com esse mal, sendo 
que 30% chegam a ter níveis elevados de estresse. 
Especialistas indicam as melhores alternativas para 
aliviar a tensão, mas a maior recomendação ao 
perceber algo de errado é procurar ajuda profissional.

Popularmente o estresse é conhecido pelo fator 
negativo, mas na verdade ele é manifestado em 
qualquer atividade anormal que provoque desequilíbrio 
no corpo como um jogo de futebol ou um reencontro 
entre amigos distantes. O alerta surge quando as 
há mudanças comportamentais e de humor, que já 
devem ser consideradas como sinais de manifestação 
do estresse ruim. A terapeuta ocupacional das Clínicas 
Integradas da UNAMA, Karoline Rodrigues, informa 
que as dores de cabeça e dores musculares são 
acentuadas pelo estresse e devem ter uma atenção 
especial. “A terapia ocupacional vai auxiliar no 
controle do estresse por meio de técnicas específicas 
de alongamentos, meditação, respiração, além de 

orientar e adaptar a rotina ocupacional do indivíduo, 
para a adoção de melhores hábitos de vida e prevenção 
de situações estressoras. A gente entente que o 
cotidiano do indivíduo pode interferir na vivência do 
estresse. A exemplo, o cotidiano laboral, atualmente 
muito relacionadas com o estresse crônico”, afirmou.

Os indivíduos com estresse crônico costumam 
procurar ajuda médica quando já apresentam sintomas 
ou sinais de adoecimento físico. Mesmo com todos os 
indicativos de estresse alto, a terapeuta ocupacional 
também da UNAMA Gabriela Alvares, afirma que os 
tratamentos são essenciais para amenizar o estado 
mental e físico. “A maioria das pessoas percebe 
que está deixando de fazer as atividades diárias e o 
estresse é o responsável por acentuar os sintomas. 
O médico é o profissional responsável por encaminhar 
o paciente ao nosso atendimento especializado 
e aqui iniciamos as atividades para tratamento, 
que varia de acordo com cada caso”, explicou.

Mudanças no sono, muito ou pouco apetite, dores na 
região do trapézio, dores de cabeça recorrentes e até 
interferências no ciclo menstrual, no caso das mulheres, 
são alguns dos sintomas que necessitam de atenção 
especial. “O que vem sendo apontado pelos estudos, é 
que esse quadro é manifestado com maior frequência 
ao longo da vida adulta, justamente por envolver 
responsabilidades na área financeira, social e pessoal. 
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Entretanto, a incidência da vivência de situações 
de estresse na população idosa vem aumentando, 
em decorrência das doenças crônicas comuns ao 
envelhecimento, gerando uma grande tensão e medo 
no enfrentamento do processo de adoecer”, afirmou 
Karoline. Porém, todas as faixas etárias podem 
apresentar o problema. “Por exemplo, você não imagina 
que um jovem que estejam ingressando em uma 
universidade esteja estressado. Isso causa inúmeras 
doenças, às vezes até depressão e ansiedade, por conta 
de uma pressão social de que é preciso ser o melhor 
sempre ou que você tem que dar conta de tudo. Se 
você não consegue lidar com determinadas situações 
de forma adequada e ter um momento de pausa nas 
atividades do dia, isso pode afetar qualquer um de nós 
a qualquer momento de nossa vida”, falou Gabriela.

E é exatamente essa pausa que o jornalista Victor 
Furtado aplica em seu dia a dia, quando se sente 
sobrecarregado ou percebe que está começando 
a ficar estressado. Tomar um copo de água, escutar 
uma música ou conversar com alguém são pausas 
estratégicas, que podem levar só cinco minutos, mas 
que fazem toda a diferença ao lidar com a rotina 
do trabalho, atitudes que antes ele não fazia. “Eu 
me dedicava demais ao meu trabalho e eu sempre 
tive uma característica de ser perfeccionista e de 
me cobrar demais. Então, quando eu me proponho 
a fazer algo acabo me desgastando muito. Isso se 
reflete muito no trabalho. Sempre acho que poderia 
ter feito mais, pensado mais, trabalhado mais, o 
tempo todo. Ia pra casa, mas eu não parava. Ficava 
preocupado com os resultados que iam ocorrer 
no dia seguinte. Nesse período eu já comecei a 
perceber que estava com comportamentos muito 
estranhos, como por exemplo as alterações no sono. 
Eu dormia e não conseguia eliminar nunca o cansaço. 
Às vezes eu me pegava dormindo por 12 horas, até 
15 horas seguidas. A minha concentração não 
estava tão boa, comecei a cometer erros no 
trabalho e isso ia somando em uma bola de neve 
gigante. Eu sentia irritação por qualquer coisa, 
até mesmo com as minhas atividades preferidas. 
O cansaço constante e agressividade me fizeram 
acreditar que eu estava precisando de ajuda. 
Foi quando eu procurei um psicólogo em 2017. 
Após quatro sessões, fui diagnosticado com 
transtorno de ansiedade com fobia social”, falou.

As terapeutas ocupacionais Karoline Ribeiro e Gabriela 

Alvares atendem paciente na clínica especializada na 

UNAMA

Mesmo com o tratamento, Victor não estava 
melhorando. Com o passar do tempo, após consultar 
um segundo psicólogo, foi detectado o Transtorno de 
Burnout, uma síndrome que surge por consequência 
do acúmulo excessivo de estresse em profissões que 
exigem muita responsabilidade, e que provoca a 
sensação de que trabalhar é em um sacrifício, envolve 
nervosismo, sofrimento psicológico e problemas
físicos, como dor de barriga, cansaço excessivo ou 
tonturas, por exemplo. “Continuei a terapia tratando 
os sintomas, mas como estavam todos muito 
acumulados, eu passei por alguns períodos de crise. 
Eu chorava muito porque estava desesperado 
por ter que ir trabalhar. Eu ia triste, irritado, tudo 
por causa do estresse, ansiedade e também 
por conta da carga excessiva de trabalho. 
Depois de um tempo precisei passar por

um tratamento psiquiátrico durante oito meses. 
A partir das sessões, foi detectado que eu estava 
desenvolvendo um transtorno bipolar, explicando a 
extrema irritabilidade ou irritação profunda, de modo 
que eu não estava conseguindo lidar com situações 
tão simples como ir em uma reunião familiar ou 
encontrar amigos, porque sempre achava que estava 
perdendo tempo indo encontrar essas pessoas 
quando, na verdade, eu achava que poderia descansar. 
No final das contas eu não estava fazendo nada além de 
ir para o trabalho e voltar para casa. Com isso, precisei 
usar medicações para tratar tanto a questão maníaca 
quanto a depressiva do transtorno bipolar”, contou.

A coordenadora do curso de psicologia da UNAMA, 
professora Gabriela Nascimento, explica que o 
estresse se torna algo prejudicial quando há eventos 
aversivos, avaliados como desagradáveis pelo 
organismo, e também quando se torna constante. 
A falta de habilidade em manipular os elementos 
de estresse pode gerar a doença. De acordo com a 
professora, o tratamento varia em cada caso. “Nem 
todas as situações são estressoras de forma igual. 
É necessário analisar cada caso. Isso vai depender 
muito do tipo de relação que a pessoa está tendo e 
no contexto no qual ela está inserida. Não existe uma 
causa específica, tanto é que existem pessoas de 
desempenham atividades extremamente exaustivas e 
não adoecem, assim como existem casos que pessoas 
não se adaptam ao seu contexto laboral”, explicou.

A Clínica de Psicologia da Universidade recebe 
diariamente casos como o de Victor, que se divide em 
dois tipos: o plantão psicológico, no qual o indivíduo 
solicita o atendimento e imediatamente é assistido 
para casos de sofrimento intenso; e a psicoterapia, 
onde o indivíduo preenche uma ficha de cadastro para 
a realização de sessões. O tratamento psicoterápico 
funciona como um fortalecimento de algumas 
habilidades e também outras alternativas para driblar 
a rotina pesada do indivíduo. “Nesse tratamento, a 
pessoa vai buscar um autoconhecimento no que diz 
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A Clínica de Psicologia da UNAMA recebe diariamente casos 

de estresse, diz a professora Gabriela Nascimento

Foi após o tratamento especializado que Victor 
retomou à sua rotina de atividades e hoje tem uma 
nova vida. “Comecei a ter até uma relação sadia 
com o meu trabalho depois do tratamento. Estou há 
quatro meses sem tomar remédios e faço questão de 
ter as caixas até hoje, que estão ainda lacrados, para 
justamente eu me lembrar que passei por um momento 
péssimo que causava uns efeitos colaterais que me 
fazia mal, mas me ajudaram a me recuperar. Eu acho 
que, aos primeiros sintomas de estresse, as pessoas 
precisam procurar ajuda o mais rápido possível. 
Porque eu só consegui perceber o quanto eu estava 
mal e precisando de ajuda quando eu comecei a parar 
para analisar os meus comportamentos. Eu estava tão 
cansado a ponto de não conseguir sequer refletir como 
eu estava, o que eu estava fazendo, como eu estava 
fazendo e como tudo aquilo estava me prejudicando, 
não só na minha casa, mas com os meus amigos, na 
família, dentro do meu próprio trabalho, e sempre era 
algo mais prejudicial que a outra. Hoje eu me sinto 
muito bem e uma coisa é certa, depois que a gente 
passa por essas coisas é que a gente percebe que não 
se trata, mesmo, de frescura ou chamar a atenção. 
Por isso, é necessário procurar ajuda”, declarou.

A meditação é uma boa 

ferramenta de combate 

ao estresse. 

Você pode respirar 

fundo e colocar as mãos 

na região do colo e na 

barriga. Repita isso até 

o momento em que se 

sentir melhor.

O alongamento é uma 

ótima maneira de aliviar o 

estresse. 

Estique os braços e olhe 

para o teto, com o corpo 

direcionado para baixo. 

O ideal é fazer esse 

movimento logo quando 

acordar.

Os ombros e pescoço são 

regiões que sofrem com 

tensões musculares por 

conta do estresse. 

Segure a cabeça, um lado 

de cada vez, para relaxar.

respeito a inserção do indivíduo em um contexto 
estressor. Além disso, promove o autoconhecimento 
também na insatisfação ou satisfação em desempenhar 
tarefas, por isso, o tempo de tratamento pode ser longo 
para uns e curto para outros”, afirmou. A professora 
explica que na psicologia existem ferramentas que 
permitem avaliar a intensidade de alguns sintomas 
apresentados. A primeira fase é de alerta. Nessa 
etapa, o indivíduo consegue identificar o que faz ficar 
estressado, mas em geral ainda tenta reagir, não se 
encontrando totalmente adoecido. A segunda fase é 
de resistência, onde o elemento estressor é recorrente 
e a pessoa começa a sentir a agressividade dos 
elementos, se sentindo cansado, tentando manter o 
equilíbrio em um ambiente extremamente custoso. 
A terceira etapa é de exaustão e esgotamento, um 
estado de esforço grande para manter a homeostase 
(equilíbrio), apresentando algum quadro de 
psicopatologia, como a depressão e a ansiedade.

Confira alguns exercícios indicado por 
especialistas para aliviar a tensão para 
fazer em casa.

Sinais de alerta do estresse

•	 Aprimeira fase: Alerta.
Nessa etapa, o indivíduo consegue identificar 
o que faz ficar estressado, mas em geral ainda 
tenta reagir, não se encontrando totalmente 
adoecido.

•	 A segunda fase: Resistência.
O elemento estressor é recorrente e a pessoa 
começa a sentir a agressividade dos elementos, 
se sentindo cansado, tentando manter o 
equilíbrio em um ambiente extremamente 
custoso.

•	 A terceira etapa: Exaustão e esgotamento.
Um estado de esforço grande para manter a 
homeostase (equilíbrio), apresentando algum 
quadro de psicopatologia, como a depressão 
e a ansiedade
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Ser socialmente responsável virou sinônimo de inovação. 

DA PORTA PARA DENTRO: 
A IMPORTÂNCIA DOS PROJETOS DE INCLUSÃO

Juliane Menezes

P
rojeto de inclusão não é um assunto novo para as 
instituições de ensino superior. Grande parte das 
instituições que conhecemos já possui algum tipo 

de ação de responsabilidade, e algumas até dedicam 
áreas inteiras só para isso. No entanto, ainda há as que 
não trabalham o tema de forma consistente ou que 
só o abordam da porta para fora. Os projetos que são 
mais lembrados pela gente costumam ser os que são 
voltados para o meio ambiente ou para a comunidade 
– que são dois importantes stakeholders externos.

Mas, muitas vezes, esquecemos que a responsabilidade 
social tem que começar dentro de casa. Os 
projetos voltados para o público interno são tão 
importantes quanto os externos e têm a capacidade 
de influenciar diretamente nos resultados deles.

Os projetos de inclusão têm sido identificados como 
a chave para derrubar as barreiras da inclusão. O que 
significa isso para nós? Como podemos construí-los? 
O que os indivíduos, as famílias, os professores e as 
comunidades precisam para serem bem sucedidos?

Quando se trata de um projeto de inclusão devem-
se incluir todos os participantes do processo: família, 
comunidade e a instituição. Na instituição, a inclusão 
vai além de meramente matricular e fazer frequentar 
um aluno com deficiência e deixá-lo apenas aos 

cuidados de uma professora. Para descobrir como 
a inclusão de verdade deve ser implementada, 
conversamos com a psicopedagoga e educadora 
especial, Maria do Socorro Leite. Acompanhe. 

Em sua opinião, o que deve ser feito para que 
a inclusão de verdade seja garantida para a 
aprendizagem da diversidade de alunos com 
deficiência ou com dificuldades de aprendizagem? 

Maria do Socorro: Inclusão necessita de capacitação, 
conhecimento, treinamento, aceitação, diálogo e, acima 
de tudo, amar o que se faz, ou então é apenas uma 
colocação. A inclusão envolve troca de saberes entre 
instituição, família e demais profissionais envolvidos 
como terapeutas e médicos. O processo de inclusão 
envolve o todo. Quando falamos de inclusão precisamos 
incluir as pessoas com deficiência, com dificuldade 
de aprendizagem ou com necessidades específicas, 
mas também necessitamos incluir os funcionários, 
incluir os demais alunos, pais e demais responsáveis.

Como uma instituição deve fazer o projeto 
pedagógico inclusivo? 

Maria do Socorro: Um projeto pedagógico inclusivo é 
aquele que respeita todas as diferenças e diversidades 
e se adapta conforme as necessidades surjam ao 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
E

 S
O

C
IA

L

REVISTA SER26



longo do período. Para um projeto funcionar é preciso,
diálogo, planejamento, ação e feedback em curtos 
períodos, diante das demandas apresentadas. 
Assim torna-se mais fácil as mudanças e ações 
ao perceber que o projeto não está atendendo 
de forma eficaz a todos e todas as demandas.

O diálogo entre todos diminui o preconceito, a 
discriminação e o bullying, traz informações e 
entendimento diante de comportamentos tão 
complexos e difíceis característicos em algumas 
deficiências. O diálogo e a orientação ajudam a 
família a sentir-se acolhida, faz os demais envolvidos 
assumir responsabilidades e, de forma natural, todos 
participam verdadeiramente do processo de inclusão.

Para fazer a inclusão de verdade e garantir a 
aprendizagem de todos os alunos na instituição 
de ensino superior é preciso fortalecer a formação 
dos professores e criar uma boa rede de apoio 
entre alunos, docentes, gestores escolares, 
famílias e profissionais de saúde que atendem aos 
alunos com Necessidades Educacionais Especiais. 

O esforço pela inclusão social e escolar de pessoas 
com necessidades especiais no Brasil é a resposta para 
uma situação que perpetuava a segregação dessas 
pessoas e cerceava o seu pleno desenvolvimento. Até 
o início do século 21, o sistema educacional brasileiro 
abrigava dois tipos de serviços: as instituições 
regulares e as instituições de ensino especial - ou 
o aluno frequentava uma, ou a outra. Na última 
década, nosso sistema modificou-se com a proposta 
inclusiva e um único tipo de instituição foi adotado: 
a regular, que acolhe todos os alunos, apresenta 
meios e recursos adequados e oferece apoio àqueles 
que encontram barreiras para a aprendizagem.

“Além de ser um direito, os projetos inclusivos são 
uma resposta inteligente às demandas do mundo 
contemporâneo. Incentivando uma pedagogia não 
homogeneizadora e desenvolvendo competências 
interpessoais. A sala de aula deveria espelhar a 
diversidade humana, não escondê-la. Claro que isso 
gera novas tensões e conflitos, mas também estimula as 
habilidades morais para a convivência democrática. O 
resultado final, desfocado pela miopia de alguns, é uma 
Educação melhor para todos” afirma Andre Menezes, 
Coordenador do curso de Pedagogia da Uninassau Natal.

Um importante destaque é o número de crescente 
do acesso de pessoas com deficiência ao ensino 
superior no país, dados do Inep apontam que de 
2008 e 2018 as matrículas aumentaram 518,66%. 

Diogo Pereira, de 27 anos faz parte dessa estatística, 
portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
acaba de concluir seu curso. Diogão, como é 
chamado carinhosamente por familiares, concluiu em 
fevereiro de 2019 seu curso de EDUCAÇÃO FISICA 

pela UNINASSAU - Centro Universitário Mauricio
de Nassau, na Cidade de Natal. De acordo com Cássia 
Pereira, mãe do aluno a instituição tem um papel 
muito importante no desenvolvimento do estudante. 
“Desde que o Diogo iniciou a vida acadêmica na 
UNINASSAU tivemos todo o apoio da Instituição, 
tanto por parte dos professores quanto dos alunos 
que o tratam com todo carinho e respeito”, pontuou.

Ainda de acordo com a mãe do aluno, a cada semestre 
Diogo demonstrava mais autonomia e independência 
durante as atividades realizadas na Faculdade. “Junto 
com a equipe do NAE, que nos dá apoio dentro e 
fora da Faculdade, observamos a evolução do Diogo, 
que a cada semestre apresentava melhoras perante 
suas limitações. Nosso objetivo foi fazer com que ele 
se sinta parte do mundo que o cerca”, completou.

Diogo escolheu fazer o Trabalho de Graduação 
sobre artes marciais. Segundo ele, o tema sempre 
lhe chamou a atenção. “Escolher o tema não foi tão 
difícil, ainda mais por ser algo de que eu gosto muito. 
Adquiri muito conhecimento ao longo da produção”, 
explica. Socializar-se no ensino superior exigiu 
comprometimento da instituição. “Não poderia estar 
mais feliz. Tive ótimos professores e os colegas também 
sempre me apoiaram. É um momento da minha vida 
que vou lembrar para sempre”, conta o estudante.

O coordenador do curso de Educação Física, 
professor Pedro Agrícola explica que ter alunos 
como Diogo ajuda a instituição a reforça a questão 
do respeito. “Formamos um autista. Isso mostra que 
não tem diferença entre alunos, quando há respeito, 
dedicação e profissionalismo. Para nós, é uma grande 
vitória. Para eles, ela é muito maior ainda”, ressalta.

O autista, em geral, apresenta comprometimentos 
em três importantes domínios do desenvolvimento 

Após receber o diploma no último dia 5 de Fevereiro, Diogo já 

pensa em seu próximo passo dentro do mercado de trabalho 
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humano: a comunicação, a socialização e a 
imaginação. Para o professor, outras características 
de Diogo prevaleceram no desenvolvimento do 
trabalho. “Ele é muito responsável, dedicado 
e profissional. Isso facilitou muito o processo 
de orientação. A sensação de ver o trabalho 
finalizado é emocionante”, conta Pedro Agrícola. 

Após essa conquista, Diogo já pensa em alçar vôos 
mais altos. Uma pós-graduação esta em seus planos, 
e em breve começará a dar aulas em uma academia 
de ginástica da cidade com o auxilio do seu sobrinho.

A estudante Ana Patrícia Cavalcante de Castro, que 
cursa Direito na UNINASSAU Natal, comemorou a 
aprovação no processo seletivo de estágio em 2018. 
Com o incentivo do Núcleo de Apoio ao Educando 
(NAE), a vaga na consultoria jurídica do Banco Mundial 
foi pleiteada por mais de 100 candidatos e contou com 
um rigoroso processo seletivo, dividido em três fases. 

De acordo com a discente, que já teve a experiência 
de estagiar em órgãos do poder judiciário, esta nova 
oportunidade esta sendo desafiadora, pois é a primeira 
vez que o Banco Mundial abriu vaga de estágio na 
consultoria jurídica. “Eu sou a primeira estagiária 
do setor, o nível de conhecimentos dos servidores
é altíssimo. Para mim está sendo enriquecedor 
o aprendizado diário, sou grata aos professores 
que acompanharam todo o certame e a equipe 
do NAE pelo apoio e incentivo”, pontuou.

O núcleo de apoio ao ensino (NAE) tem como finalidade 
efetivar ações de apoio ao corpo discente e docente 
da Instituição, promovendo integração no espaço 
acadêmico como mecanismo de desenvolvimento 
pessoal e profissional, proporcionando satisfação 
e interação com toda conjuntura acadêmica, além 
de mediar conflitos de relação com o professor, 
com o aluno, e dificuldades de aprendizagem.

Um simples banho de mar pode transformar vidas. 
É assim, que o projeto NATAL PRAIA INCLUSIVA 
vem mudando os finais de semana de pessoas com 
deficiência. O projeto é uma realização da UNINASSAU 
NATAL em parceria da organização da Sociedade 
Amigos do Deficiente Físico do Rio Grande do Norte 
(Sadef-RN), o objetivo de proporcionar momentos de 
lazer para pessoas com deficiência e baixa mobilidade.

O projeto foi lançado em março de 2017 através 
de uma atividade piloto na quais pessoas com 
deficiência utilizaram cadeiras anfíbias com o auxílio 
dos estudantes dos cursos de Saúde da Faculdade, 
permitindo assim um banho de mar assistido. Agora, 
o projeto já conta com uma estrutura maior. Além das 
cadeiras especiais, eles podem praticar esportes como 
surfe, caiaque, stand up, e vôlei de praia e futebol 
adaptados. Em quase um ano e nove meses de existência 
do projeto, já atingimos a marca de mil mergulhos.

As histórias testemunhadas por Antonio Galdino, do 
setor de responsabilidade social da Uninassau, são de 
emocionar. “Aqui nos recebemos pessoas que nunca 
entraram no mar. Outro dia atendemos um senhor que 
há mais de 20 anos não entrava no mar. Tem gente que 
chora se emociona e nos emociona; quando estão aqui, 
deixam as dificuldades por um momento. Não tem 
idade para participar, basta querer”, explica Galdino.

Fábio Henz, de 32 anos, precisa de cadeira de 
rodas para se locomover, por ter nascido com 
mielomeningocele (malformação congênita que 
causa o fechamento incompleto do tudo neural 
que expõe a medula). Administrador de empresas, 
Fábio já viajou o mundo e afirma que o projeto 
ajuda a tornar a praia um local de inserção, fazendo 
com que o deficiente se sinta parte de um todo. 

Projeto Natal praia inclusiva

A participação é gratuita, e o projeto acontece aos sábados e domingos 
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Look 4

Você sabia?

Que o padrão da inclusão não se restringe 
ao aluno com deficiência ou aquelas com 
necessidades educacionais especiais, mas 
atinge todo aluno, em sua diversidade de 
habilidades e dificuldades. A diversidade 
humana requer intervenções educacionais 
individualizadas.

O projeto conta com uma equipe de 12 pessoas, 
formadas por alunos da UNINASSAU dos cursos de 
Enfermagem, Fisioterapia, Serviço Social e Educação 
Física que dão suporte ao acolhimento – por fim de 
semana são recebidas em média 40 a 50 pessoas.

A participação é gratuita, e o projeto acontece 
aos sábados e domingos das 8h ao 12h (meio 
dia). “Só chegar e dizer que quer participar. 
Independente da maré baixa ou alta da para entrar 
tranquilamente nesse trecho de praia”, afirma Antônio
Galdino.

Falso:

Não, ao contrário. Hoje, sabe-se que todos aprendem de forma diferente e que uma atenção individual do 
professor a determinado estudante não prejudica o grupo. Daí a necessidade de atender às necessidades 
de todos, contemplar as diversas habilidades e não valorizar a homogeneidade e a competição.

Entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), também chamada de Estatuto da Pessoa 
com Deficiência (Lei 13.146/2015), que afirmou a autonomia e a capacidade desses cidadãos 
para exercerem atos da vida civil em condições de igualdade com as demais pessoas.

O projeto Natal Praia Inclusiva conta com uma equipe de 12 Fábio Henz, de 32 anos, precisa da cadeira de rodas para se 

locomoverpessoas, formadas por alunos da UNINASSAU NATAL

Verdadeiro ou Falso

Alunos com deficiência atrapalham a qualidade de ensino em uma turma?

Fique por dentro
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M
ais do que um esporte, um estilo de vida. É 
nisso que parece ter se tornado o crossfit, 
modalidade de treinamento físico que mistura 

diversos tipos de exercícios em um treino de alta 
intensidade e vem ganhando cada vez mais adeptos no 
mundo inteiro. Mais do que adeptos, a prática conquista 
verdadeiros seguidores, fãs. O esquema de treino foi 
adotado, inclusive, pelas Forças Armadas americanas. 
Baseado em exercícios funcionais, o crossfit é uma 
modalidade acessível a qualquer pessoa e que traz 
benefícios, além de físicos, psicológicos importantes.

O crossfit surgiu em 1999, a partir de uma constatação 
do norte-americano Greg Glassman, preparador 
físico e ex-ginasta. Ele percebeu que seus alunos 
estavam desmotivados com os tradicionais e 
repetitivos treinos de academia, com rotinas 
definidas e sempre os mesmos exercícios. Decidiu, 
então, criar sua própria metodologia. Juntou 
exercícios funcionais com levantamento de peso e 
movimentos da ginástica olímpica e criou o crossfit, 
patenteando o método com a empresa CrossFit Inc.

O primeiro box (como são chamadas as academias 
da modalidade) de crossfit foi inaugurado em 
2005, na Califórnia. Desde então, a CrossFit Inc. é 
responsável por licenciar todos os boxes a serem 
abertos no mundo. Não é um modelo de franquia: 

a empresa certifica o box a partir da presença 
de coaches (os treinadores) capacitados e do 
licenciamento do uso da marca. A CrossFit Inc. tem 
uma metodologia oficial de treino que é repassada 
para todos os boxes, mas cada um atua de acordo 
com suas particularidades. Cada sessão é dividida 
em quatro partes (confira o box na página ao lado).

Prática trabalha não só o corpo, mas aspectos psicológicos 
importantes; treino em grupo ajuda na socialização e no combate de 

doenças como a depressão

MUITO ALÉM DA ESTÉTICA,

Thomaz Vieira
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CROSSFIT TRAZ QUALIDADE DE VIDA

Os três pilares do crossfit

1 - Movimentos funcionais, ou seja, aqueles 
que normalmente realizamos no dia a dia. 
Empurrar, puxar, pular, correr, subir e descer 
escadas. Movimentos para os quais nossos 
ossos e músculos foram concebidos.

2 - Variação constante: o treino de um dia, em 
tese, nunca se repetirá. O fator de variação 
explora melhor os grupos motores e as 
capacidades corporais do praticante.

3 - Intensidade, que, além de gerar melhores 
resultados, insere o fator de desafio no treino.
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Engana-se quem pensa que o crossfit só tem como 
resultado uma barriga tanquinho e braços musculosos. 
A modalidade promete, também, qualidade de vida 
e oportunidades de socialização, sendo importante 
no combate de diversas doenças. Greg Glassman 
disse certa vez que “cada box de crossfit é um barco 
salva-vidas em um tsunami de doenças crônicas”. 
“É a mais pura verdade”, corrobora o educador físico 
e coach de crossfit Yuri Vainer, da Vikings Crossfit, 
no Recife. Segundo ele, a prática ajuda a combater o 
sedentarismo, tão presente na sociedade moderna. 
“A ideia é fazer com que as pessoas saiam dos seus 
sofás, do comodismo, e se movimentem”, explica.

Segundo Vainer, muitos praticantes estão 
conseguindo, por exemplo, controlar problemas 
como hipertensão e hiperglicemia, ou mesmo a 
depressão. “Muitos costumes acabam mudando. O 
principal é fazer com que a pessoa tenha uma vida 
mais ativa, com mais qualidade de vida”, continua.

Um dos fatores psicológicos trabalhados pelo 
crossfit é a sociabilidade. Diferente das academias 
tradicionais, em que cada um realiza seu treino 
individualmente, as aulas de crossfit são sempre 
em grupo, com vários instrutores acompanhando a 
turma. Esse formato cria um senso de comunidade 
maior, o que aproxima os praticantes e faz 
com que um acabe sendo motivador do outro.

Teoricamente, não há contraindicações para a prática 
da atividade, que pode ser realizada desde a infância 
até a terceira idade. No entanto, o professor da 
Universidade UNIVERITAS/UNG Messias Rodrigues, 
doutor em Ciências da Motricidade, que é o estudo 
dos movimentos do corpo, ressalva que deve ser 
observada uma exigência mínima de preparo físico. “O 

Como é o treino

Saúde

Cuidados

1- Warm-up:

Aquecimento, essencial 
para minimizar o risco 

de lesões. 

 
2 – Técnica: 

Trabalha a execução 
de um movimento 

específico.  

 
3 - WOD (workout of the day) 

Treino do dia. Circuito de 
exercícios realizados pelos 

alunos 

 
4 - Cool down: 

Alongamento final. 

problema é o apelo dos resultados rápidos, que seduz 
os ansiosos por prometer resultados estéticos em curto 
espaço de tempo. Estas pessoas se esquecem de que 
o excesso de peso e a falta de um condicionamento 
físico adequado geralmente decorrem de anos de vida 
sedentária e requerem um planejamento adequado 
para serem corrigidos”, avalia. Ele considera o crossfit 
contraindicado para pessoas sedentárias e com baixo 
repertório motor, pois são grupos com mais propensão 
a lesões durante um exercício de maior impacto.

Segundo Yuri Vainer (de preto), prática ajuda a combater o 

sedentarismo e doenças crônicas.
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A questão é que, com os cuidados necessários, 
a modalidade pode ser praticada amplamente, 
conforme elucida o coach Yuri Vainer. “Já existem 
várias academias com atendimento exclusivo para 
crianças, a partir dos seis anos de idade, que ensinam 
movimentos básicos como saltos, agachamento e 
estrelinha. O fundamento é o mesmo, só muda a 
forma que vai ser aplicado. Tudo é feito de acordo 
com as limitações de cada aluno”, esclarece.

É justamente o cuidado com lesões que deve “frear” 
os mais apressadinhos. Para o professor Messias, 
é essencial ter acompanhamento profissional. “O 
principal é seguir exatamente o que foi prescrito 
pelo coach, evitar copiar treinos de colegas mais 
avançados ou executar exercícios vistos na internet 
etc.”, orienta. Yuri complementa: “O que temos que 
pensar é em como esses riscos podem ser evitados. 
É trabalhar bem a técnica, escutar o coach. Dou 
muito valor a saber o que os instrutores acham 
para fazer tudo com calma, evoluir com calma, para 
não pular etapas e acabar se machucando mais 
na frente. O coach que vai dizer como esses riscos 
podem ser evitados. É preciso escutá-lo e escutar 
o seu corpo, para adequar os exercícios”, pontua.

A alimentação também tem influência sobre o 
rendimento e o bem-estar do praticante. “O aluno 
deve evitar se alimentar próximo ao treino, comendo 
no mínimo uma hora antes, além de se hidratar bem. 
Também é importante buscar sempre orientação de 

O crossfit ainda é uma “moda” brasileira em crescimento. 
O primeiro box aberto aqui, o CrossFit Brasil, foi 
inaugurado em 2009, em São Paulo. Hoje, já são mais 
de mil espalhados pelo país, o que nos torna o segundo 
local com mais centros de treinamento no mundo, atrás 
apenas dos Estados Unidos, onde a modalidade surgiu.

Os especialistas avaliam que o crescimento é benéfico, 
tanto para a modalidade, quanto para os praticantes, 
por disseminar a cultura do crossfit, mas preveem 
um “inchaço”do mercado. “Creio que, a partir do 
momento que o mercado ficar saturado, alguns boxes 
podem fechar, mas os que mantiverem boa qualidade 
permanecerão”, pondera Vainer. “Esse crescimento 
excessivo pode ser um problema para a área fitness, 
devido à grande quantidade de boxes, o que não 
reflete necessariamente em uma qualidade adequada 
para atender os clientes”, acrescenta Rodrigues.

Mercado

um nutricionista para saber o que comer durante o dia, 
não somente no pré e no pós-treino”, cita Rodrigues.

O Brasil, pode-se dizer, sai na frente nas medidas 
de cuidado com o “crossfiteiro”. É que, aqui, todo 
coach de crossfit precisa ser formado em Educação 
Física para poder exercer a profissão. No exterior, 
nem todos os países têm essa premissa. Além disso, 
é exigência da CrossFit Inc. que o profissional realize 
o curso de capacitação Level 1 (são quatro, ao todo).
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Aos 28 anos, Fernando Fontelles decidiu largar uma 
carreira de 12 anos como analista de sistemas para 
se dedicar a uma nova paixão: a Educação Física. Era 
2016 e ele pretendia atuar com musculação. Logo na 
primeira semana do curso, no entanto, apaixonou-se 
pelo crossfit. Hoje, aos 31 anos, Fernando não se vê 
mais trabalhando em academias e já é sócio de um 
box de crossfit no Recife, o Vikings. A paixão, segundo 
ele, vai além dos exercícios físicos: pelo crossfit, 
ele consegue ajudar as pessoas a mudar de vida.

Fernando é concluinte do curso de Educação Física na 
UNINASSAU Recife e atua como estagiário no Vikings. 
Além disso, já possui certificação Nível 2 como coach. 
Ele conta que a dinâmica da modalidade foi o que o 
atraiu. “Eu queria muito uma profissão que eu pudesse 
“tocar” na vida das pessoas, e o esporte faz muito 
isso. Quando comecei a estudar Educação Física, me 
envolvi com o ‘cross’ e me encantou bastante a chance 
de poder motivar as pessoas, devolver movimento a 
elas. Por isso, continuo sempre estudando, obtendo 
novos conhecimentos”, conta. “A musculação te dá a 
oportunidade de mexer com a vida das pessoas, mas 
o crossfit permite mexer com a vida de várias pessoas 
ao mesmo tempo. Isso que me atrai”, completa.

E esse senso de comunidade, interação e motivação 
é comum aos praticantes. O nutricionista e professor 
universitário Sérgio Pimentel, de 43 anos, pratica 
crossfit há três anos e brinca ao comentar o “estigma” 
de que os crossfiteiros só falam de treino. “Não é 
estigma, é verdade!”, admite, rindo. Mas pondera: “O 
crossfit traz uma ‘cara de sala de aula’ para o esporte. 
Os aspectos de amizade, cumplicidade, ter sempre 
um incentivando o outro. Tem também o desafio 
pessoal: você está sempre querendo melhorar uma 
estatística, aumentar um peso. Na academia, você 

Prática que vai além do treino faz um treino mais individualizado, então tem que 
ter uma motivação muito mais interna. O crossfit alia 
a questão da comunidade à competitividade, dois 
elementos bem interessantes quando combinados”.

O coach Yuri Vainer revela que é muito comum 
surgirem amizades entre os praticantes. “Como os 
treinos são em turma, e turmas numerosas, os alunos 
costumam se ajudar e incentivar. Não é raro ver, ao 
fim de um circuito, alguém que ficou para trás e 
ainda está terminando os exercícios ser incentivado e 
apoiado pelos demais. Cada grito de ‘vai!’ é essencial 
para que aquela pessoa se motive ainda mais para 
concluir o treino. Tudo isso faz surgir laços fortes”,
finaliza.

Sérgio Pimentel trocou a academia pelo crossfit pela 

dinamicidade e socialização da modalidade

Fernando Fontelles: “O crossfit permite mexer com a vida de 

várias pessoas ao mesmo tempo”

Países com mais boxes de crossfit 
no mundo

Estados Unidos – 7400 

Brasil – 1149 

Itália – 662 

Austrália – 588 

Canadá – 588

Reino Unido – 572 

França – 481 

Espanha – 454 
 
Fonte: CrossFit Inc. (dados de 2018)
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Novas possibilidades de tirar as ideias do papel com o aporte de vários 
apoiadores

FINANCIAMENTO COLETIVO COMO 

Mirella Ribeiro

SOLUÇÃO PARA VIABILIZAR PROJETOS

Começar um projeto do zero não é uma tarefa fácil, nem 
tampouco simples. Agora, imagine ter a possibilidade 
de colocar em prática o seu sonho recebendo aporte 
financeiro de várias pessoas, inclusive, desconhecidas.

Pois bem, é disso que se trata o crowdfunding, 
também conhecido como financiamento coletivo. 
Ele nada mais é que um formato de arrecadar fundos 
para transformar uma ideia em realidade. Suas 
nuances passam por projetos de empreendedorismo, 
esportes, ONGs, músicas, filmes, aplicativos, 
causas sociais, obras literárias, entre outros.

Para que o crowdfunding seja viabilizado, inicialmente, 
uma campanha precisa ser montada, explicando todo 
o projeto, qual a viabilidade do negócio e, por fim, 
a indicação de qual produto será comercializado. 
A partir disso, será necessário estipular a meta de 
dinheiro que precisa ser alcançada e cadastrar a 
campanha em uma plataforma especializada em 
atrair as pessoas interessadas na sua ideia. Vale 
lembrar que as campanhas de crowdfunding são 

“tudo ou nada”, ou seja, se o empreendedor não 
atingir a meta, o dinheiro arrecadado será devolvido 
para quem o apoiou. Esse tipo de financiamento 
também requer uma recompensa por parte dos 
apoiadores, que pode variar entre copos, chaveiros, 
camisas, adesivos, ou até mesmo o produto final

- Descrição da ideia

- Produção de um vídeo

- Recompensas

- Cronograma de ação

- Plano de Marketing

- Valores solicitados e como serão utilizados.

ELEMENTOS DE UMA CAMPANHA
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No Brasil, existem várias plataformas que executam esse 
serviço, mas as mais conhecidas estão descritas abaixo:

1 – Kickante - é um dos maiores sites de crowdfunding 
do Brasil. A plataforma possui desde campanhas 
de grandes ONGs como Greenpeace e Médicos 
Sem Fronteiras, até projetos artísticos pessoais.

2 – Catarse - foi a primeira plataforma de financiamento 
coletivo do Brasil e já financiou mais de nove mil ideias, 
com um total de R$ 96 milhões de reais levantados 
desde 2011. Os projetos são oriundos de artistas, 
músicos, jornalistas, designers, pesquisadoras, gamers, 
cientistas, empreendedores, escritores e ativistas.

3 - Benfeitoria - é uma plataforma de mobilização 
de recursos para projetos de impacto cultural,
social, econômico e ambiental. Até o momento, já 
recebeu mais de 268 mil benfeitores, teve mais de dois 
mil projetos viabilizados e R$36 milhões arrecadados.

Sobre as famosas ‘vaquinhas’

A vaquinha, especificamente, parte da ideia de 
colaborar com a ideia, mas sem o compromisso 
de saber o resultado final da campanha ou sem 
receber recompensas. Ela consiste simplesmente 
na doação. Para exemplificar, isso acontece 
claramente com as campanhas de cunho social.

Exemplificando o Equity Crowdfunding

Essa modalidade difere do crowdfunding comum pelo 
simples fato de atrair investidores reais. Ao invés de 
recompensas, a ideia do equity crowdfunding é que o 
investidor faça um aporte na empresa e participe dos 
lucros no futuro. Esse formato conta, inclusive, com 
o aval da Comissão de Valores Mobiliários - (CVM), 
que é a autarquia reguladora do mercado financeiro. 

Caso de sucesso

Uma das campanhas de crowdfunding  mais bem-
sucedidas aconteceu em 2015 e arrematou mais 
de US$ 20 milhões. Trata-se do relógio Pebble 
Time, da empresa Pebble. O projeto foi lançado no 
Kickstarter e teve mais de 80 mil contribuidores.

O que mais surpreende é que, cerca de 30 minutos 
após o lançamento da campanha, foram arrecadados 
mais de US$ 1 milhão, e isso também fez com o 
que o projeto fosse o mais rápido a alcançar esta
cifra.

Sobre esta modalidade, o mestre em Administração e 
coordenador dos cursos de Administração e Ciências 
Contábeis da UNAMA – Universidade da Amazônia, 
Murilo Fonseca, alerta que é preciso ter tudo muito 
bem estabelecido para que não surjam surpresas 
desagradáveis. “Todo empreendedor que quer gerar 
novos negócios, sabe que existem riscos. Para tudo que 
for desenvolvido, o risco estará presente. Porém, basta 
analisar as ameaças e saber reagir aos imprevistos. O 
brasileiro tem muitas ideias e consegue ser inovador 
como ninguém. Quando essas ideias são casadas com 
recursos e investimentos, por meio de contratos sérios, 
com certeza elas apresentam ganhos substanciais, que 
vão auxiliar no aumento da economia do país”, explica.

Para se ter uma ideia, os financiamentos 
coletivos movimentam mais de US$ 65 bilhões 
na economia mundial anualmente, de acordo 
com dados do Crowdfunding PR, Social Media 
& Marketing Campaigns. 12 de fevereiro de 2014.

Portanto, se você deseja fazer com que sua 
ideia aconteça, ou que seus projetos tenham 
sustentabilidade, pesquise, estude, organize, planeje, 
e, por fim, faça com que suas ideias sejam vistas.
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FAKE NEWS
A VERDADE SOBREC
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Como a massificação das notícias falsas estão influenciando

a sociedade moderna

Rudá Braga



N
o mundo contemporâneo, os avanços 
tecnológicos permitem que a notícia chegue 
ao receptor de forma rápida e prática. Nossos 

antepassados se comunicavam por meio de pombos-
correios, telégrafos, cartas e livros, ou mesmo os 
jornais, entretanto, a notícia demorava dias e até 
mesmo meses para chegar ao destino. Hoje, com o 
advento dos computadores e smartphones, nunca foi 
tão fácil se atualizar. As redes sociais e aplicativos de 
mensagens instantâneas como WhatsApp e Telegram 
mudaram a forma como as pessoas se comunicam 
e também se informam. Além disso, mudaram as 
relações da sociedade com a informação, pois, hoje, o 
usuário também pode produzir o próprio conteúdo e 
publicar em redes que abrigam milhões de pessoas. A 
inclusão digital promove diversas discussões: algumas 
pessoas acreditam que a internet gerou novas 
profissões e democratizou o acesso ao conhecimento; 
no entanto, outros são mais pessimistas com o 
rumo que as coisas tomaram. Segundo palavras do 
falecido escritor e filósofo italiano Humberto Eco, 
responsável pelo best seller ‘O nome da rosa’, “ a 
internet deu voz aos imbecis”. Para ele, a falta de 
requisitos de conhecimento para produtores de 
conteúdo nas redes deu espaço para propagação da 
desinformação.  O tema é polêmico e gera discussão 
entre as mais diversas correntes de pensamento.

Independente do debate, o fato é que a população 
cada vez mais usa as redes para se informar sobre 
qualquer tipo de assunto. Os youtubers se tornaram 
referência em várias áreas de conhecimento, como 
política, sociologia, biologia, filosofia, entre outras.  
Segundo dados da Hello, agência de pesquisa de 
mercado e inteligência, sete em cada dez brasileiros 
usam as redes sociais para se informar. Para realizar 
o estudo, foram entrevistadas 1.410 pessoas na 
primeira quinzena de maio 2018.  Além de se 
informarem pelas redes sociais, os entrevistados as 
adotam para se comunicar com parentes e amigos: 
84% dos participantes informaram que optam por 
essas plataformas quando querem fazer contato. 

A pesquisa realizada pela Hello também revela que 
95% dos entrevistados utilizam os aplicativos no 
celular como o WhatsApp, uma das ferramentas 
mais importantes nesse cenário. Os dados da 
pesquisa mostram com clareza que a sociedade 

está se informando sobre os acontecimentos do 
mundo pelas redes sociais e aplicativos e, além disso, 
repassam as informações para terceiros, em geral 
amigos e familiares. Mas o que aconteceu com a mídia 
tradicional? Segundo a jornalista e repórter do Diario 
de Pernambuco, Aline Souza, os grandes veículos de 
comunicação estão sofrendo um desprestígio perante 
a sociedade. “A população se tornou cética com as 
informações vinculadas na grande mídia, muito disso 
por conta da polarização política e ideológica que se 
instalou em diversas partes do mundo, além da culpa 
de grande parte da imprensa, que claramente defende 
interesses de um determinado grupo”, analisa.  

info 1

Enquanto isso, no grupo da família
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As principais características do Firehosing ou 
“mangueira de falsidades”, na tradução literal, são:

Firehosing: Fake News utilizada como 
propaganda política

Dentro da conjuntura atual, não demorou muito para os 
políticos e chefes de governo utilizarem as plataformas 
digitais para se comunicar com os eleitores. A relação 
ganhou um contorno diferente com a anexação da 
Crimeia pela Rússia em 2014. Durante o processo, 
a máquina de propaganda russa desenvolveu uma 
metodologia inovadora para moldar a primeira 
impressão do público sobre o tema. Chamada de 
Firehosing (mangueira de falsidades, tradução para o 
português) a tática consiste na utilização de uma grande 
quantidade de canais para disseminar mensagens 
de forma contínua, ininterrupta e repetitiva, além de 
não ter nenhum comprometimento com a realidade. 
A técnica se apoia em conceitos como influência e 
persuasão da psicologia experimental e social. Nas 
eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, 
o Firehosing foi utilizado em larga escala pelo então 
candidato Donald Trump, que utilizou a técnica em 
todo seu esplendor. O ministro da propaganda nazista, 
Joseph Goebbels, dizia que “uma mentira contada mil 
vezes torna-se verdade” e a frase parece ter servido 
de inspiração para o presidente estadunidense 
que, na corrida eleitoral, difundiu diversas 
inverdades contra a concorrente Hillary Clinton.  

Nas eleições brasileiras de 2018, a propagação de 
notícias falsas também foi massiva. Antes da corrida 
eleitoral, um estudo feito pelo aplicativo dfndr lab — 
laboratório de cibersegurança da Psafe apontou que 
4,4 milhões de notícias falsas foram compartilhadas 
pelos brasileiros nos meses de julho, agosto e setembro. 
O Sudeste concentra a maior parte dos casos (48,3%), 
seguido pelas regiões Nordeste (27,9%) e Sul (8,9%).

O estudo ainda revelou que notícias falsas envolvendo 
política foram responsáveis por 2,2 milhões de 
detecções no trimestre, o que representa 46,3% das 
detecções. Estima-se que, durante as eleições, esses 
números possam ter dobrado. O aplicativo ainda fez 
uma pesquisa com 35 mil pessoas de diversos estados 
do Brasil e concluiu que quase 65% dos entrevistados 
já receberam algum tipo de conteúdo falso pelo 
WhatsApp e Facebook Messenger. O sensacionalismo 
das mensagens seria o principal motivo para justificar o 
compartilhamento das notícias com amigos e familiares. 

Porém, engana-se quem pensa que as Fake News 
são utilizadas apenas no meio político. Celebridades 
como Antônio Fagundes, Celso Portiolli, Gretchen 
e o cantor Luciano, da dupla com Zezé Di Camargo, 
foram alguns dos nomes envolvidos em rumores.

Apesar das Fake News estarem presentes de várias 
formas dentro da sociedade, é importante não 
confundir a publicidade com notícias falsas. “Pessoas 
gostam de compartilhar aquilo que acreditam e têm 
alguma identificação. Existem algumas campanhas 

que pareceram espontâneas inicialmente, mas logo 
se soube que se tratavam de um case de marketing. 
Esse pode ser um recurso utilizado, desde que se 
mantenha claro quem é o anunciante e de que se 
trata de um anúncio publicitário. Aliás, é previsto no 
Conar – Código de Auto-regulamentação Publicitária 
– que toda forma de publicidade deve ser ostensiva 
(art. 9)”, explica a professora do curso de Publicidade 
e Propaganda da UNINASSAU – Centro Universitário 
Maurício de Nassau, no Recife, Mônica Tavares.

Ainda segundo a professora, as notícias falsas podem 
utilizar recursos da propaganda para convencer o 
público alvo, porém, diferente das peças publicitárias, 
elas não possuem origem clara e definida. “As Fake 
News não têm preocupação com a verdade em si e 
não possuem origem clara e definida, perdendo toda 
e qualquer assinatura que lhe forneça legitimidade. 
Fantasiadas de notícias, elas podem até utilizar alguns 
mecanismos típicos da publicidade, contudo, não 
podemos confundir os recursos alegóricos do texto 
publicitário com as técnicas obscuras das Fake News, 
que são um produto de um tempo em que as opiniões 
e crenças valem mais que fatos e evidências”, conclui.
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Inverdades históricas – como as Fake 
News se manifestaram ao longo da 
história

As Fake News voltadas para a política, são um 
fenômeno mais antigo do que parece. Em 1564, 
Felipe II era o monarca da nação mais poderosa do 
mundo. O império espanhol se estendia das Filipinas 
até a América do Sul e tinha atingido o ápice do 
seu esplendor. No entanto, o rei não ficou imune às 
notícias falsas. Passando de boca em boca, um boato 
que ele teria sido assassinado a tiros se espalhou 
rapidamente em uma parte do território espanhol. Para 
reverter a notícia inverídica, o soberano acionou toda 
a máquina burocrática dos correios e da transmissão 
de mensagens, além de enviar cartas para vários de 
seus diplomatas ordenando que eles neutralizassem 
os rumores, a fim de chegar o mais rápido possível 
às áreas que ele considerava convenientes 
e maiores danos à coroa.  Mesmo com toda 
mobilização, nunca se descobriu a origem do rumor.

Já nos séculos XX e XI, três grandes conflitos em que 
os Estados Unidos se envolveu começaram com fake 
news: a Guerra de Cuba (1898), com manipulação 
de jornais; a Guerra do Vietnã (1955-1975), com o 
incidente do golfo de Tonkin; e a invasão do Iraque 
em 2003, com o pretexto de armas de destruição 
em massa que, depois, se provaram inexistentes. No 
último caso, por exemplo, o governo estadunidense, 
não teve o apoio imediato da população: mesmo com 
a desculpa da guerra ao terror, após os eventos do 11 de 
setembro, as pessoas ainda não associavam o regime 
de Saddam Russein ao atentado das Torres Gêmeas, e 
foi necessário que uma ampla campanha, em parceria 
com os veículos de comunicação, convencesse 
os populares a apoiarem a invasão no Iraque. 

Veja outros boatos históricos que até os dias 
atuais ainda levantam dúvidas em muita gente:

No auge da Guerra Fria, os boatos eram um dos recursos 
utilizados pela União Soviética e Estados Unidos. Na 
tentativa de influenciar a opinião pública e aumentar as 
tensões sociais e políticas, o serviço secreto soviético 
inventou diversas histórias de escala mundial. Muitos 
seguem acreditando em coisas como a aids ter sido 
criada pelos EUA (o que causou mortes na África por 
rejeição ao tratamento), ou que a ida à lua foi uma farsa.

Em 30 setembro de 1937, a ameaça comunista foi 
utilizada pelo governo de Getúlio Vargas como forma 
de suspender os direitos constitucionais e garantir a 
permanência do presidente no poder. O boato, que deu 
origem ao Estado Novo, foi criado pelo ex-general do 
Exército Brasileiro, Olímpio Mourão, e noticiado em rede 
nacional durante o programa de rádio Hora do Brasil.

Não era divertido ser católico na Inglaterra do 
século 17, principalmente se você fosse acusado 
de uma conspiração para matar o rei. A chamada 
“Conspiração Papista” foi um boato criado por um 
protestante chamado Titus Oates que afirmava 
que os católicos pretendiam assassinar o rei Carlos 
II. Como resultado, 22 homens foram para a forca 
antes de a mentira de Oates ser desmascarada.

“Se eles não têm pão, que comam brioches!”. Essa frase 
foi um dos fatores que renderam a morte na guilhotina 
a Maria Antonieta durante os protestos que culminaram 
na Revolução Francesa. No entanto, a sentença nunca 
foi dita pela rainha, mas são palavras tiradas da obra 
“Confissões”, de Jean Jacques Rousseau. O boato 
ultrapassou a barreira do tempo e, até nos dias, 
atuais muita gente atribui a frase a Maria Antonieta.

1 - Guerra Fria

2 - Plano Cohen

3 - Católicos na forca

4 - Pães e Brioches
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destaque nos últimos anos, pois reflete exatamente o que 
se passa nos dias atuais: a preponderância das crenças 
e ideologias sobre a objetividade dos fatos. Em tempos 
de polarização, ou em situações extremas, a opinião 
pública pode se inclinar pelas convicções pessoais e 
apelos emocionais em detrimento dos fatos concretos.   

“O homo sapiens sempre se reuniu em grupo e uma 
das características evolutivas foi a capacidade de 
contar histórias. Ficcionar une as pessoas, cria ideia de 
identidade e comunidade, fortalece laços e mantém o 
grupo alerta contra ameaças externas”, afirma Mônica 
Tavares. A fala da professora serve para entendermos 
um pouco do conceito de pós-verdade, muito debatido 
nos tempos modernos. A propensão do ser humano 
a acreditar em histórias que reafirmam a sua visão e 
conceito sobre o mundo pode nos explicar como as 
notícias falsas têm sido preferidas no âmbito social.

No dizer do Oxford Dictionaries, o termo “pós-
verdade”, com a definição agora utilizada, data de 1992 
e foi da lavra do dramaturgo sérvio-americano Steve 
Tesich. A palavra tem sido empregada com alguma 
constância há cerca de uma década, mas, durante o 
ano de 2016, seu uso cresceu, deixou de ser periférico, 
ocupou posição central nos comentários políticos, 
ainda segundo o Oxford Dictionaries, com boatos 
despertando interesse idêntico ao das fontes de notícias 
idôneas. A pós-verdade tornou-se um fenômeno.

O medo do diferente também é um fator determinante 
para este tipo de comportamento, já que o homem 
possui um forte instinto de sobrevivência baseado 
nas relações com seus iguais.  “A mente humana 
evoluiu de forma a aumentar a cooperação entre as 
pessoas do mesmo grupo, já que a sobrevivência 
de nossos ancestrais dependia desses laços sociais, 
e rejeitar todo indivíduo forasteiro. Esse tipo de 
fenômeno é conhecido como etnocentrismo, 
caracterizado pelo favorecimento do próprio grupo 
e hostilidade em relação a grupos divergentes”, 
explica a professora do curso de Psicologia da 
UNINASSAU Natal, Ariela Moreira dos Santos.

A discriminação com grupos específicos já foi 
abordada por várias mídias diferentes. Fenômeno 
cultural desde a metade do século passado, as 
histórias em quadrinhos do Homem Aranha e dos 
X-Men podem nos explicar um pouco sobre a relação 
entre o medo do desconhecido e a pós-verdade. O 
super-herói, alter-ego de Peter Parker foi criado em 
1962 por Stan Lee e Steve Ditko com o objetivo de 
humanizar os personagens de histórias em quadrinhos. 
Diferente dos outros super-heróis, o Homem-Aranha 
tinha contas para pagar e problemas pessoais para 
resolver. O personagem sofria bullying na escola, 

A série de julgamentos das Bruxas de Salém, entre 
1692 e 1693, levou à execução de 20 pessoas – 
cinco outras morreriam aprisionadas. As prisões 
começaram depois da públicação do livro “Malleus 
Maleficarum”, que afirmava, entre outras coisas, 
que toda mulher tinha tendência a se tornar bruxa. 
Durante esse período, homens e mulheres foram 
torturados e queimados pelo tribunal da inquisição, 
em um dos momentos mais obscuros da história.

5 - Bruxas de Salém

A era da pós-verdade: a psicologia por 
trás das notícias falsas

Pós-verdade foi eleita, em 2016, a palavra do ano pelo 
conceituado Oxford Dictionaries. A expressão ganhou 

Fake News e pós-verdade no universo 
pop
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penava para pagar o aluguel e ainda se virava para 
salvar o mundo das mais diversas ameaças. No 
entanto, o “amigo da vizinhança”, como ele mesmo 
se auto-intitula, era constantemente perseguido pelo 
editor e dono do Clarín Diário, John Jonah Jameson. 
Após ter a mulher morta por um homem mascarado, 
Jameson passou a desprezar todos os homens que 
escondem a verdadeira identidade, ou seja, a maioria 
dos super-heróis pois, segundo ele, os mascarados 
só agem por motivos criminosos. A aversão ao 
personagem do Homem-Aranha leva o editor do jornal 
a divulgar fake news constantemente. Mesmo sendo 
salvo pelo super-herói, Jameson continua publicando 
matérias difamatórias contra o personagem.

Lançado em 1963, os X-Men seguem sendo um 
fenômeno geek, seja nos quadrinhos ou nos cinemas. 
O grupo de super-heróis criados por Stan Lee e Jack 
Kirby faz uma grande analogia à discriminação de 
determinados grupos na sociedade.  Chamados de 
mutantes, os personagens fazem parte de uma parcela 
da população que nasceu com poderes super-humanos, 
como resultado de um súbito salto evolucionário que 
geralmente se manifesta na puberdade. Por conta 
disso, sofrem com o preconceito dos homens comuns, 
que os consideram uma ameaça à sociedade. No caso 
dos mutantes, as inverdades contra todos os super-
humanos se apoiam na atitude de um grupo mutante 
liderado por Magneto, que combate o preconceito 

Fake news também são abordadas no universo geek

sofrido por eles com violência. Neste caso, os 
homens comuns utilizam a desculpa que todos os 
mutantes são malvados para justificar o preconceito 
e segregá-los. No primeiro filme da adaptação dos 
quadrinhos no cinema, as manifestações contra 
os super-humanos ganham contornos políticos 
quando um senador decide implementar uma lei 
para registrar os mutantes, algo muito parecido ao 
que foi feito com os judeus na Alemanha nazista.

Portanto, o conceito de pós-verdade e a disseminação 
de notícias falsas são abordados desde sempre 
em diversas mídias, sendo a discriminação e 
falta de conhecimento como principais forças 
propulsoras para perpetuação da prática. Durante 
a nossa história, todos os grupos marginalizados 
e vítimas de preconceito sofreram com fake news.

“A oposição e hostilidade a grupos diferentes está 
presente em diversas culturas e as divergências 
se iniciam na presença de marcadores sociais que 
denunciam a qual grupo você pertence. Pode ser a 
camisa de um time de futebol, uma posição política, 
ou um adesivo de carro com o símbolo de alguma 
igreja. A rejeição e hostilidade a grupos externos 
acaba por fortalecer a aliança e os laços das pessoas 
do mesmo grupo, que reforçam o comportamento uns 
dos outros, propagando ainda mais o comportamento 
de coalizão”, completa a professora Ariela.  

REVISTA SER 41



Implicações legais: como a lei brasileira 
lida com as Fake News

Tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado 
Federal, existem propostas de criminalização 
das notícias falsas. Os projetos buscam alterar 
legislações como o Código Penal e o Marco Civil 
da Internet como forma de punir os responsáveis 
pela disseminação das fake news. No entanto, as 
propostas dividem opiniões dentro do parlamento.

O principal ponto de desacordo entre os políticos 
diz respeito à criminalização de produtores e 
distribuidores do boato digital. Os defensores apontam 
a medida como eficiente para coibir a prática, com 
sanções proporcionais, para evitar a disseminação das 
notícias que têm potencial para destruir a reputação 
das pessoas, marcas e instituições. Inclusive, os 
parlamentares entendem que as fake news podem 
influenciar no processo eleitoral.  Já os críticos acreditam 
que a prisão é uma punição desproporcional para a 
prática e ainda apontam que não existe necessidade 
de tipificar a ação, pois a legislação brasileira já prevê 
os crimes contra a honra - calúnia, injúria e difamação.

Uma outra proposta tem como objetivo responsabilizar 
as plataformas, caso não removam o conteúdo 
falso. Essa medida é vista pelos defensores como a 
forma mais pragmática de se resolver a questão, já 
que a justiça muitas vezes é lenta para a resolução 
de problemas do tipo. Os segmentos contrários 
alertam para dois pontos distintos: a incapacidade 
de as plataformas definirem o que é verdade ou 
não, além do perigo de se abraçar uma cultura de 
censura, já que as mídias podem derrubar qualquer 
conteúdo que possa ser apontado como fake news.

Segundo o professor do curso de Direito da 
UNINABUCO - Centro Universitário Joaquim Nabuco, 
no Recife, Glebson Bezerra, as leis para coibir a 
disseminação das fake news não são implementadas 
por conta inercia dos políticos. “Para criar a tipificação 
deste tipo de prática, é necessário um longo caminho 
que deve passar pela Câmara e pelo Senado para ser 
aprovado, enfim, pela União. No entanto, as fake news 
não são pautas de interesse na atual conjuntura política. 
Além disso, a conduta ainda enfrenta uma grande 
divergência doutrinária no campo do Direito”, esclarece.

Ainda segundo ele, para resolver o dilema, o Poder 
Legislativo deveria escutar a população. “A gente 
aprende no Direito que a lei vai de escada, enquanto 
a sociedade vai de elevador. O Legislativo deveria 
despolitizar um pouco a aprovação das normas para 
atender a sociedade e os seus desejos. As normas 
devem ser feitas pensando na população”, completou. 
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1. Analise

Analise o conteúdo antes de compartilhá-lo e averigue se possui erros grosseiros de 
ortografia. Desconfie se houver muitas opiniões, títulos sensacionalistas e dados sem indicar 
a fonte

2. Pesquise

Antes de repassar a informação, é importante descobrir a fonte da notícia ou se ela foi 
divulgada em veículos de comunicação confiáveis. Às vezes, uma rápida pesquisa no Google 
pode ajudar a tirar a dúvida. No entanto, tome cuidado, pois o conteúdo pode não ser 100% 
falso, ou uma informação fora de contexto. 

3. Denuncie

Nas mídias sociais, é possível classificar o conteúdo como “falso”. Denunciar conteúdos 
falsos vai ajudar a combater a disseminação do boato. Muitas agências especializadas em 
checagem de fatos possuem formulários de denúncia.

Não caia no conto do vigário. Para saber quais conteúdos são verdadeiros ou 
não, basta realizar três etapas simples: 
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TRANSFORME SEU FUTURO.

CONQUISTE
SUA VAGA NO MERCADO

E  M U I T O  M A I S

U N I D A D E S :  A N Á P O L I S ,  G O I Â N I A ,  R I O  D E  J A N E I R O ,  C U I A B Á ,  
C A M P O  G R A N D E ,  B E L O  H O R I Z O N T E ,  I T A Q U A Q U E C E T U B A ,  
G U A R U L H O S ,  S Ã O  P A U L O  E  P A L M A S .

* C O N S U L T E  A  D I S P O N I B I L I D A D E  D O S  C U R S O S  D E  A C O R D O  C O M  A  U N I D A D E  N O  S I T E .

T É C N I C O ,  G R A D U A Ç Ã O ,  P Ó S - G R A D U A Ç Ã O ,

C U R S O S  R E C O N H E C I D O S  P E L O  M E C

C O R P O  D O C E N T E  C O M P O S T O  P O R

E X C E L E N T E  I N F R A E S T R U T U R A  E  L O C A L I Z A Ç Ã O

C U R S O S * :  D I R E I T O ,  E N F E R M A G E M ,  G A S T R O N O M I A ,

M E D I C I N A  V E T E R I N Á R I A ,  O D O N T O L O G I A

M E S T R E S  E  D O U T O R E S

M E S T R A D O  E  D O U T O R A D O

NO MEC

NOTA MÁXIMA
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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)

A ÉTICA NO MUNDO DIGITAL
A

R
T

IG
O

H
oje, vivemos um momento de grande 
desenvolvimento tecnológico e digital e não 
podemos pensar no mundo sem internet e 

tudo o que ela nos oferece. Contudo, essa mudança 
de comportamento trouxe alguns desafios que 
estão diretamente ligados à ética na comunicação.

Há uma banalização do que é ético ou não nas redes 
sociais e isso se dá porque, nesse contexto, existe a 
possibilidade de anonimato por parte dos envolvidos. 
Essa invisibilidade, em muitas situações, permite que 
postagens feitas de modo impulsivo criem situações 
que refletirão negativamente na imagem que queremos 
transmitir nas redes sociais. Cada pessoa traz consigo 
aprendizagens e influências sociais que podem ser 
transmitidas e adotadas na sua relação com o outro. 
No caso da internet, lidamos com pensamentos 
que são externados e, caso ultrapassem os limites 
do bom senso e do respeito ao próximo, podem 
criar uma impressão errada sobre nós, impactando 
inclusive na nossa vida pessoal e profissional.

Pesquisas mostram que cresce, cada vez mais, a 
quantidade de crianças e adolescentes que utilizam a 
internet, e as instituições de ensino precisam desenvolver 
ações que fomentem a ética nas redes sociais 
utilizando-as de forma reflexiva, crítica e responsável.

As novas propostas pedagógicas utilizam a tecnologia 
como aliada às práticas da sala de aula e reforçam 

a necessidade de mudanças nas metodologias 
atendendo às transformações que ocorrem na 
atualidade. Precisamos, entretanto, criar situações 
que estabeleçam parâmetros para a sua utilização 
correta desses recursos que estão disponíveis na 
internet, de forma consciente e ética.  Tais conceitos 
formarão a conduta dos discentes nas redes sociais 
influenciando o seu comportamento nas postagens.

A função das instituições de ensino, dentro desse 
novo contexto, é criar espaços de discussão e reflexão 
que desenvolvam o senso crítico nos alunos. Faz-se 
necessário, entretanto, conscientizar e intensificar a 
participação dos pais nesse processo, principalmente 
quando nos referimos ao acompanhamento dos 
acessos de crianças e adolescentes a sites da internet. 
Vemos constantemente, nos noticiários, situações 
que poderiam ser facilmente evitadas se os pais 
fossem mais vigilantes e se aproximassem dos filhos, 
mantendo uma relação de respeito e confiança, criando 
momentos de conversa e discussão, no dia a dia, acerca 
da veracidade e qualidade de algumas informações,   
permitindo o uso das redes sociais de forma consciente.

A internet, além de ferramenta pedagógica, quando 
utilizada adequadamente, transforma as salas de 
aula, os motiva  na busca de novas aprendizagens, 
desenvolve seu potencial criativo, porém, precisa 
ser utilizada de maneira responsável e ética.   
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Produtores de conteúdo para internet priorizam paixão
pelo tema abordado

MONETIZAÇÃO EM SEGUNDO PLANO

Mario Victor Tavares

Whindersson Nunes, Felipe e Luccas Neto, Júlio 
Cocielo e Kéfera Buchmann. Provavelmente você já 
ouviu esses nomes. Eles figuram entre os maiores 
youtubers do Brasil, seus canais reúnem milhões de 
inscritos e as visualizações em seus vídeos atingem 
altos números pouco tempo depois de serem 
publicados, gerando um grande retorno financeiro.

Mas a realidade da plataforma vai muito além dos all 
stars das visualizações. Existem inúmeros canais na 
casa dos 100, 200 e 300 mil inscritos que acumulam 
poucas views em seus vídeos, mas que produzem 
conteúdos de muita qualidade praticamente sem 
ganhar nada através YouTube, tudo por paixão ao tema 
abordado e por transmitir o conhecimento a outros.

Normalmente, os assuntos desses canais 
não são aqueles que estão no gosto comum, 
tendem a ser temas segmentados, voltados 
para pequenos ou médios grupos. Assim, a 
procura por conteúdo desse tipo é pouca.

Aliado a esse fator, tem a política de divulgação 
dos vídeos. Muitas variáveis entram nessa conta, 
como, por exemplo, a relevância do canal. Acontece 
que esses critérios não são claros e ninguém sabe 
ao certo quais os parâmetros a plataforma usa 
para alavancar os vídeos. Com pouca procura e 
certa barreira do próprio YouTube, esses canais 
precisam ralar bem mais para conseguir crescer. 

Mas o tema aqui é outro. Queremos falar daqueles 
que, como dito, fazem por paixão ao tema ou por 
transmitir o conhecimento que tem a outros. É o 
caso de Vinícius Freitas, do canal Games Rules. 
Criado para contar as histórias completas das 
“sagas e franquias mais famosas do mundo dos 
games”, segundo descrição do próprio canal.

Vinícius é formado em Gestão e Análise 
Ambiental, é funcionário público, tem 30 anos e 
começou a produzir os vídeos para suprir uma 
necessidade que ele mesmo tinha. “Quando eu 
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MONETIZAÇÃO EM SEGUNDO PLANO

Criado no final de 2013, o Games Rules, canal de 
Vinícius, conta hoje com quase 89 mil inscritos 
e 7.464.746 visualizações totais (números em 
março). Apesar disso, seus vídeos ficam numa 
média entre 2 a 10 mil views, com alguns que 
fogem do padrão e chegam a 30 mil, 40 mil ou até 
mais. Seu vídeo com mais repercussão tem 771 mil 
visualizações, onde ele aborda uma teoria sobre 
o jogo “God of War”, que estava para ser lançado, 
gerando grande interesse do público na época.

Ao contrário do que acontece com os “figurões do 
Youtube”, canais com menos de 100mil seguidores, 
por exemplo, sofrem para conseguir as visualizações 
e algum rendimento. Isso acontece por causa da 
política de divulgação do novo vídeo publicado e 
de remuneração da plataforma. Além disso, eles 

Vinícius divide seu tempo livre para produção de conteúdo 

muito detalhado sobre games

não liberam a monetização dos vídeos de quem 
tem menos de 1.000 inscritos e/ou 4.000 horas de 
visualizações acumuladas nos últimos 12 meses.

Segundo a empresa, a intenção não é prejudicar 
os pequenos canais, mas poder selecionar melhor 
quem vai ou não receber pela produção. Porém, 
na prática, isso está atrapalhando o crescimento 
desses geradores de conteúdo. Não deixa de ser 
um balde de água fria em quem está começando ou 
pensa em começar a elaborar esse tipo de produto.

No final do ano passado, Vinícius chegou a postar 
um vídeo com o título “Vale a pena ter ou começar 
um canal no YouTube?”, onde ele fala sobre 
essa situação e das dificuldades que enfrenta na 
plataforma. “Ali eu dou uma desabafada sobre 
a situação do YouTube em si. Cheguei a parar a 
pouco tempo. Parei por dois meses e retomei as 
atividades no mês passado (em fevereiro de 2019).”

era mais novo e terminava um jogo, eu costumava 
ir atrás de alguma fonte que pudesse tirar 
dúvidas a respeito da história dele. Na época, 
a internet não era como hoje e dificilmente eu 
encontrava o que queria”, explicou. “Então, 
certo dia, eu tentei virar esse cara que poderia 
tirar as dúvidas de outros, pois imaginei que 
mais pessoas poderiam pensar como eu.”
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Quem também passou por um período de dar 
uma pausa no projeto por causa das dificuldades 
foi Raphão Martins, do podcast Zona FA. Ele criou 
um canal no YouTube para falar sobre a NFL (Liga 
de Futebol Americano – em inglês) e Futebol 
Americano nacional em fevereiro de 2014 e, apenas 
seis meses depois, parou por causa dos obstáculos.

No caso dele, o problema maior enfrentado foi com 
relação ao tempo demandado para produzir, gravar e 
editar tudo sozinho, ainda mais precisando conciliar o 
tempo com trabalho e formal e faculdade. Em 2016 ele se 
juntou ao Técnico em Comunicação Visual, Guilherme 
Dellacolletta, que se propôs a melhorar a identidade 
visual e migrar o programa para o formato de podcast.

“Decidimos reativar o projeto como podcast e 
confesso que foi a melhor decisão. Sou apaixonado 
pelo formato e devo muito ao Gui (Dellacolleta) 
por ter me apresentado a esse mundo”, afirmou 
Raphão. Hoje, apesar de algumas reconfigurações, 
a equipe conta com o Dellacolleta como editor, 
Martins na produção, Octavio Neto de host e Pedro 
Pinto e Guilherme Beltrão no time de analistas.

A forma de mensurar quantas pessoas acompanham 
os episódios é através dos “plays” (o equivalente às 
visualizações para o YouTube). O Zona FA, atualmente, 
alcança entre 800 e 1500 plays mensais nos mais 

ALERTA!

Podcast é como um programa de rádio transmitido 
apenas pela internet. Sua principal vantagem é o 
conteúdo sob demanda do ouvinte, pois ele escolhe 
o tema de seu interesse e pode ouvir diretamente 
pelo PC ou celular sem muitas dificuldades. 
Apesar de ser uma mídia de conteúdo que atinge 
diretamente o gosto de quem está ouvindo, o 
formato ainda não atingiu o grande público.

PODCAST

diversos agregadores (plataformas de reprodução 
de podcasts). “Tentamos aumentar o número de 
episódios por mês para aumentar o número total 
de plays mensais, sabendo que isso pode acarretar 
em gravações mais enxutas e de tempo mais curto.”

A quantidade de pessoas que se interessam 
por futebol americano no Brasil cresce cada 
vez mais, tanto pela badalada NFL, quanto pelo 
jogado aqui no país. Audiência nos jogos norte-
americanos transmitidos todas as segundas, 
quintas e domingos pela ESPN Brasil e o

fortalecimento do campeonato nacional, 
inclusive com o aumento dos patrocinadores 
e espectadores nos estádios para acompanhar 
as partidas, têm comprovado essa evolução.

Assim como muitos, eles não conseguem tirar toda 
a renda necessária só com o programa. Dentre os 
integrantes do grupo, apenas um é freelancer à procura 
de emprego, e os outros têm trabalho formal, o que 
dificulta a manutenção da regularidade e da qualidade 
dos episódios. “Por ser uma atividade secundária, 
com baixo retorno financeiro, por muitas vezes, 
ficamos esgotados com a luta da rotina e do trabalho 
que garante nossas contas”, explicou Raphão. Sobre 
o que ganham através do Zona FA, ele diz: “Não é 
uma grana que deixa a gente viver disso, mas sempre 
usamos essa renda pra melhorar nossa qualidade 
de áudio, investindo em novos equipamentos.”

“A gente tem um grupo ainda pequeno, mas muito 
fiel de assinantes. Dependemos muito do amor ao 
esporte e do nosso conteúdo, mas tenho certeza 
que encontramos uma equipe que confia muito 
no Zona FA e faz questão de produzir cada vez 
mais conteúdo sobre NFL e Futebol Americano. 
Tentamos mostrar os detalhes por trás do esporte 
com uma preocupação em estética e metodologia 
que diferenciam nosso podcast dos demais”, afirmou. 

Outro que produz um conteúdo detalhado e de um 
tema bem específico é Matheus Mendonça, dono 
do canal AllBlue no YouTube. Assim como Vinícius, 
do Games Rules, ele criou a página para saciar 
um desejo pessoal sobre o mangá “One Piece”. 

Pedro Pinto (à esquerda), Octavio Neto (centro) e Raphão 

Martins após participação em transmissão da NFL pelo canal 

Esporte Interativo.
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ALERTA!

Mangá é o nome dado a todas as histórias em 
quadrinho de origem japonesa. Apesar de as 
primeiras aparições datarem do século XI, foi 
a partir de 1814 que os quadrinhos japoneses 
passaram a ser chamados de “mangás”, depois da 
publicação de uma série de 15 volumes do pintor 
Katsushika Hokusai. No entanto, esse nome se 
consolidou no Japão pós-segunda guerra com as 
obras de Osamu Tezuka, como Astro Boy, de 1952.

MANGÁ
“Sempre quis conversar sobre One Piece e, para 
o meu azar, meus amigos próximos não liam 
mangás. Então comecei a gravar porque tinha 
a necessidade de me comunicar sobre a obra 
que mais gosto”, explicou. Sem planejamento, 
ele criou, fez o vídeo e publicou “só pela 
necessidade de expor as ideias”, completou.

Matheus é formado em Design e, apesar de 
ter algumas pessoas ajudando com identidade 
visual, artigos para o blog e análises de gráficos 
de desempenho, ele ainda grava e edita tudo 
sozinho. O AllBlue tem hoje, em março, 244.941 
inscritos e 45.093.807 visualizações totais e chega 
a ter de cinco a seis vídeos publicados por dia.

Mas ele consegue todo esse conteúdo por já conseguir 
se dedicar exclusivamente à página. “Os vídeos 
trazem um rendimento que faz ser possível pagar as 
contas. Os Padrinhos complementam bem também”, 
explicou. Padrinhos são pessoas que gostam do 
conteúdo produzido pelo canal e se comprometem 
a pagar um valor qualquer para manter o projeto 
ativo e receber alguns materiais exclusivos em troca.

Feliz com o que conseguiu até hoje e com o publico 
segmentado já alcançado, Matheus não descarta 
a possibilidade de abrir o leque dos temas para 
atingir um público maior, conseguir mais views 
e maior retorno financeiro. “O foco sempre será 
anime e mangá. Mas, claro que podemos cobrir 
outros temas, porém com menos peso, como já 
fazemos com filmes da Marvel ou DC, animações, 
etc. Se isso vai trazer milhões de seguidores eu não 
sei, mas pretendo continuar fazendo com paixão.”

Vinícius, Matheus e Raphão são só alguns 
exemplos de milhares de pessoas que 
produzem conteúdo de muita qualidade, com 
propriedade no que fala, mas sem ter um grande 
reconhecimento pelo excelente trabalho realizado.

A cada dia tem crescido o número de médicos, 
nutricionistas, professores e profissionais das mais 
variadas áreas que dão dicas e explicam assuntos 
do seu campo de domínio, muitas vezes com base 
em estudos científicos, pelo desejo de difundir 
o conhecimento. Claro, todos eles gostariam 
de receber algo em troca do material ofertado, 
principalmente por demandar um tempo grande 
de dedicação, dificuldade que envolve, inclusive, 
familiares. Mas continuam fazendo por amor.

“Preciso agradecer a esposa aqui em casa também, ela 
segura a onda. Até porquê demanda um compromisso 
coletivo para gravar. No início nossa periodicidade era 
horrível. Aí, de uns dois anos para cá, eu e Gui demos 
um gás na organização para melhorar isso. Mas é 
porque eu amo muito a parada mesmo. Exige muita 
dedicação”, afirma Raphão, do Podcast ZONA FA.

Se você tem vontade de começar algo do tipo e 
se sentiu desmotivado, Matheus, do AllBlue, tem 
um recado para você. “Sabe aquela frase ‘não 
sabia que era impossível, foi lá e fez’? É meio que 
isso. Na época (que criei o canal), já tínhamos 
criadores de conteúdo com esse tema, mas eu 
por não querer competir e só ‘desabafar’, fui com 
a cara e a coragem. Essa é a postura. E persistir! 
Acredito que cada um tem um jeito único de se 
expressar sobre qualquer tema e essa diversidade é 
o que torna o YouTube uma plataforma interessante.”

Matheus sempre participa de eventos como a Comic Con 

Experience, maior encontro do gênero no país
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Q
ue as tecnologias vivem num processo de 
evolução contínua não é novidade, mas 
a velocidade que tais tecnologias estão 

entrando no mercado tem desestabilizado alguns 
ambientes mais tradicionais, especialmente as 
corporações. Desde o surgimento da prensa, em 
meados de 1400, como equipamento tecnológico, 
as tecnologias para melhorar a performance das 
atividade ou tornar possível algo impensável 
dominaram os noticiários e, claro, o dia a dia da 
população.Se pensarmos, nos últimos 10 anos 
temos visto uma enxurrada de novas soluções 
tecnológicas que nos fazem pensar se não é hora 
de pôr o pé no freio. Esse sentimento se intensifica 
no mercado corporativo, especialmente por eles se 
sentirem ameaçados com o do que pode modificar 
drasticamente o comportamento de consumo nesses 
mercados.Como empreendedor atuei diretamente 
no mercado tradicional, especificamente o de 
transportes. Pode não parecer, mas a gestão de 
transporte de mercadorias não tem acompanhado 
as novas tecnologias. A dependência de papel é 
alta, o que inibe muitas tentativas de inovação. 

Quais tecnologias mais afetam nosso dia a dia?

Segundo dados da Forbes, algumas tecnologias 
são tidas como base para o surgimento de novos 
negócios e novas oportunidades para mudar as 
realidades atuais. Essas tecnologias tem um objetivo 
comum, suportar soluções que gerem interações 

humanas adequadas aos benefícios entregues pelas 
tecnologias. Inclusive nos ambientes corporativos. 

Essas tecnologias são:

Big Data Humanizado

Com o aumento da conectividade, cresce o volume 
de dados gerados. Uma vez que o armazenamento 
tende a zero cada dia mais, é possível trabalhar com 
grandes massas desses dados, fazendo inferências 
cada vez mais complexas. É possível utilizar 
tecnologias que melhorem o tratamento médico 
de pacientes num certo hospital, tecnologias que 
utilizam de grande volume de dados para criar um 
relacionamento empático com os humanos. Essa 
humanização das soluções baseadas em dados 
é o que tem tornado as inteligências artificiais 
cada vez mais eficientes, seja uma assiste pessoal 
instalada nos celulares, seja um supercomputador 
que apoia a tomada de decisão. Entregar resultados 
estatísticos é muito além do que já é possível ser 
feito numa combinação entre dados, aprendizagem 
de máquina e geração de novas inteligências.

Expansão e criação de universos digitais

Por mais diferente e engraçado que seja ver as 
pessoas se divertindo com óculos de realidade 
virtual (VR) ou usando apps de realidade aumentada 
(AR), essa tem sido uma das tecnologias mais 

NOVAS TECNOLOGIAS AMEAÇAM 
MERCADOS TRADICIONAIS?
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promissoras para os próximos anos, especialmente 
no viés de imersão em algum contexto. Um dos 
exemplos mais interessantes de aplicação de 
VR que vi foi uma startup de dois gregos que, 
através de um óculos VR, permitia técnicos de 
manutenção de navios dessem instruções às pessoas 
embarcadas no meio do oceano com objetivo de 
resolver problemas identificados em tempo real.

Tecnologias conectadas para melhorar o ambiente 
real

Bicicletas compartilhadas, com certeza você já 
viu alguma dessas pela rua. Itens compartilhados 
surgiram com tanta força que se tornou um marcado 
inteiro, mercado de economia compartilhada. 
Parte da essência da economia compartilhada 
está sustentada em uma das tecnologias de base 
mais interessantes, os processos do ambiente 
online para o offline. O exemplo das bicicletas 
torna esse entendimento mais fácil, os usuários 
dependem do ambiente digital para utilizar 
as bicicletas, obviamente no ambiente offline.

Startups como Airbnb, Uber, ZipCar, Peixe Urbano, 
são exemplos de tecnologias que entregam valor 
no online para experiências offline com um público 
de massa. Essa percepção de consumo pode e 
deve ser utilizada por mercados tradicionais, 
nesse caso conectado com outras tecnologias de 
suporte, de modo que o serviço ou o processo seja 
mais efetivo e empático com quem está envolvido.

Luiz Fernando Gomes
Diretor de Inovação e Novos Negócios do grupo Ser Educacional

Head do Overdrives

Como grandes empresas podem ser mais 
competitivas com tecnologia?

Um caminho sempre será assistir o que está 
acontecendo e torcer para que as novas 
soluções tecnológicas não ameacem a empresa 
ou criar novas estratégias, novas percepções 
e novos meios de entregar valor ao mercado.

As tecnologias não têm um propósito por si só, 
elas precisam de pessoas e visões de negócio que 
deem moral e ética a seus algoritmos e processos 
de trabalho. Empresas que atuam em mercados 
tradicionais — quaisquer que sejam — podem usar as 
inteligências acumuladas ao longo do tempo para 
projetar o futuro desses mercados, as tecnologias serão 
apenas o meio para alcançar eficiência nesse futuro.

As startups fornecem soluções aos mercados 
mais tradicionais precisam seguir caminhos que 
gerem algum tipo de maturidade. Afinal o mercado 
consumidor tem alto grau de exigência e medirá 
startups e grandes empresas da mesma forma, 
pela performance alcançada, pelos resultados 
gerados, pela segurança das informações.

Não haverá inovação no mercado tradicional 
sem pensar em amadurecimento, por isso os 
modelos que analisam o grau de transformação 
dos negócios são fundamentais para dar clareza 
sobre o momento da startup na sua jornada de 
evolução. 
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“
O veganismo é uma maneira de viver que exclui, 
na medida do possível e do praticável, todas 
as formas de exploração e de crueldade contra 

animais, seja na alimentação ou nos cosméticos, 
vestuário, entretenimento, testes em animais, caça, 
entre outras formas”. É assim que o instagrammer e 
voluntário da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) 
em Maceió, Flávio Marinho, define o veganismo.

Um dado do IBGE aponta para o alto consumo de 
recursos naturais no Brasil e a predileção do brasileiro 
por carne: atualmente, o país tem mais bois do que 
gente. Os números revelam que são 208,4 milhões 
de pessoas espalhadas em todos os estados, em 
áreas rurais e urbanas. Mas o número de bovinos é 
ainda mais impressionante, chegando a 218,2 milhões.

Para a coordenadora do curso de Nutrição da 
UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau 
Maceió, Alana Aquino, se por algum motivo todas as 
pessoas do mundo decidissem hoje tornar-se veganas, 
não seria possível, pois a produção de frutas, verduras 
e legumes não seria suficiente para atender a demanda 
da população. “Além disso, haveria um grande problema 
com o consumo elevado de agrotóxicos, visto que o 
número de vegetais orgânicos é ainda menor e têm 
o custo mais elevado”, diz a nutricionista enfatizado 
que muitas mudanças seriam necessárias para que 
essa possibilidade pudesse se tornar realidade.
Ainda de acordo com a coordenadora, as opiniões 
dos profissionais da nutrição sobre esse estilo de 
vida variam, mas existem estudos que mostram que 
é possível, sim, ter uma alimentação balanceada 
e que garanta qualidade de vida ao vegano. “Essa 
alimentação precisa ser bem pensada para que 
todos os nutrientes sejam inseridos, seja através 
de alimentos que vão substituir a proteína animal 
e os derivados lácteos, ou por suplementos. Mas, 
sem dúvida alguma, ao optar pelo veganismo, é 
imprescindível o acompanhamento com nutricionista 
para garantir qualidade de vida”, afirma Alana.

Flávio Marinho, no entanto, alerta que veganismo não 
é dieta. “Quando se trata de questões referentes aos 
animais e ao meio ambiente, a transformação tende 
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Militantes do movimento vegano lutam pela compreensão do
real significado da causa

A FALSA IDEIA DE QUE 
VEGANISMO É DIETA

Breno Leal

a ser nos valores e crenças. O termo vegano é muitas 
vezes utilizado pois a alimentação vegetariana pode ser 
ovolacto (inclui ovos e leite), porém, o mais adequado 
seria chamar de vegetariana a alimentação dos 
veganos, para que o veganismo não seja desviado de 
seu propósito em relação as questões animais e acabe 
virando modinha entre as pessoas”, esclarece Flávio.

Alinne Mirelle é empreendedora social da Eko Nativa, 
empresa de biocosméticos veganos, artesanais e 
sustentáveis. Ela conta que há cerca de um ano o 
entendimento sobre veganismo era mais complicado, 
pois as pessoas focavam mais na alimentação.

“Hoje, os veganos que conheço são mais conscientes 
e se preocupam com o todo. Também está havendo 
um mercado local que coloca à disposição desse 
público produtos veganos. Isso cria, automaticamente, 
uma consciência maior nas pessoas”, pontua Alinne.

A empreendedora enfatiza a importância do 
respeito ao animal que os adeptos do movimento 
carregam em si. “Os animais não devem ser 
aproveitados para benefício humano. Quando você 
passa a ter um contato maior com a natureza você 
desenvolve uma maior sensibilidade e passa a não 
ver o animal como um alimento e sim como um ser 
vivo que tem direto à vida e ao respeito”, opina.

De acordo com a professora de Marketing da 
UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau 
Maceió, Karina Siqueira, em vários países, incluindo 
o Brasil, começou a se fortalecer um movimento 
pela substituição dos cosméticos tradicionais por 
alternativas naturais, orgânicas e até veganas. “Acredito 
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que, sendo algo bem planejado e estruturado, o mercado 
consumidor está aberto aos novos empreendedores 
nesse seguimento crescente”, diz a professora.

Para Flávio Marinho, além da tomada de consciência 
que tem como foco as questões animais, estar vegano 
repercute em outras questões, “como a opressão, 
ecologia, economia e diversas outras áreas, fazendo 
com que repensemos ideias hegemônicas tradicionais 
e ganhemos um novo olhar, novos valores e atitudes 
referentes ao novo contexto que se forma”, explica.

A professora de Marketing Karina Siqueira enfatiza 
que a tendência é realmente muito forte, e por isso, 
vale observar, fazer uma persona do público-alvo, 
focar na dor do consumidor aliviá-la, resolvendo 
seu problema. “O investimento é alto, mas se o 
negócio for bem estruturado, o retorno também é. 
A Sociedade Brasileira de Vegetarianismo criou um 
selo para certificar os produtos veganos vendidos 
nos supermercados do País. De acordo com a 
SBV, o processo de certificação é rigoroso, mas é 
acessível a empresas de qualquer porte”, explica.

Para os veganos, é importante mostrar sua filosofia 
de vida às empresas, através de boicote a produtos 
e serviços obtidos com sofrimento de animais. Por 
este motivo, e levando em consideração o aumento 
no número de pessoas adeptas ao veganismo, 
grandes empresas de cosmético enxergaram uma 
oportunidade de mercado e passaram a lançar 
linhas de produtos identificados como livres 
de exploração e sofrimento animal, o que, para 
Flávio Marinho, não contribui para o movimento.

“Cosmético por si só não contribui para o veganismo. 
É necessário trabalhar na educação do povo para 
que despertem para as questões mais importantes. 
Quando se está veganizando, é mais fácil perceber 
essa adesão aos produtos. Para algumas vertentes, o 
uso de produtos com muita química, mesmo veganos, 
é outro assunto a se debater. Entre alguns assuntos 
que já circulam nesse sentido estão os produtos que 
possuem em sua formulação sulfatos, petrolatos 
e parabenos, este último, inclusive, com estudos 
demonstrando ser potencialmente cancerígeno. 
Tenho visto bastante produtos alternativos aos 
tradicionais em feiras colaborativas. Muitos 
biocosméticos com pouca química e mais produtos 
naturais comprovadamente não nocivos, e que não 
são testados em animais”, salienta o instagrammer.

Essa linha de pensamento é compartilhada pela 
empreendedora social Alinne Mirelle. “Esses dias, fui ao 
supermercado e vi um sabonete estampado “vegano”. 
Ao olhar os ingredientes, todos eram sintéticos. Se o 
veganismo é contra a crueldade animal, não adianta 
preocupar-se em não haver testes e maus tratos na 
produção se depois, quando for consumido, por 
não ser orgânico e sim sintético, vai poluir o meio 
ambiente e matar os peixinhos quando chegar ao 
mar. O vegano automaticamente deveria ter essa 
linha de pensamento de comprar produtos vegamos, 
mas também naturais, biodegradáveis”, conta Alinne.

Abolir do dia a dia todas as formas de exploração e de 
crueldade contra animais inclui mudanças no guarda-
roupas. Lã, Seda e Couro, por exemplo, são tecidos 
de origem animal. As opções são produtos sintéticos, 
como poliéster, elastano, nylon, lycra, entre outros, bem 
como os tecidos de fibra vegetal, como algodão e linho.

Alinne, além de vegana, tem uma preocupação com 
a preservação do meio ambiente e enxerga além. “As 
roupas veganas acho bem complicado. Podemos pensar 
em um algodão orgânico, mas a partir do momento 
que se pega uma roupa que passou um processo de 
tingimento, estamos prejudicando o meio ambiente. 
Infelizmente, nascemos poluindo, mas podemos 
diminuir os impactos”, diz a empreendedora social.

Um relato comum entre pessoas veganas é sobre 
as dificuldades de ser o único vegano na família 
ou no grupo de amigos. “É comum ser sabotado. 
Parece que as pessoas ao seu redor estão torcendo 
para ver seu deslize”, afirma a jornalista Gabriela 
Moreira, que está entrando para esse estilo de vida.

“Estar sozinho é um fator que faz com que as pressões 
sociais te puxem para retornar a consumir produtos 
de origem animal. Uma frase que uso bastante é 
“deixemos de ser ilhas para nos tornar arquipélagos”. 
Em coletivo conseguimos acomodar os novos valores, 
criar confiança e lidar com mais naturalidade com as 
adversidades do cotidiano. Se você deseja entrar para 
o veganismo, participe de feiras colaborativas, luais 
veganos, siga pessoas importantes da causa, conheça 
ONGs e coletivos das causas animais e procure por 
ajuda especializada referente a saúde”, orienta Flávio 
Marinho.
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ESQUECER O ALZHEIMER?

PROGRAME O DIA E A HORA DO SEU VESTIBULAR

vest ibular 2019
Chegou a sua vez de subir na vida.

4020.9734  |  uninabuco.edu.br

É feita de gente como você.

a uninabuco
E feita de gente que
acredita no sucesso.

TÉCNICO, GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

CURSOS RECONHECIDOS PELO MEC

CORPO DOCENTE COMPOSTO POR MESTRES

E DOUTORES

CURSOS *:  ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA,

FARMÁCIA, NUTRIÇÃO, ODONTOLOGIA

UNIDADES: PAULISTA, RECIFE E 
                      SÃO LOURENÇO DA MATA.

A UNINABUCO FAZ PARTE DO GRUPO SER EDUCACIONAL, 
UM DOS MAIORES E MELHORES GRUPOS DE EDUCAÇÃO DO BRASIL.

*CONSULTE A DISPONIBILIDADE DOS CURSOS 
  DE ACORDO COM A UNIDADE NO SITE.
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Especialistas indicam onde e como montar uma horta em pequenos
espaços e mostram como esse estilo de vida pode ser uma estimulação

terapêutica

HORTA SUSPENSA:

Rayanne Bulhões

PODER DE TRANSFORMAR CORPO E ALMA

P
or muito tempo, o homem, no auge do 
desenvolvimento urbano, virou as costas para 
a natureza. Algumas cidades tiveram perdas 

expressivas da cobertura vegetal e esse distanciamento, 
somado ao frenesi do dia a dia, fizeram com que 
esse homem mudasse seus hábitos, principalmente 
o alimentar. O cultivar a própria refeição - cultura 
milenar - deu espaço à comida industrializada, com 
excesso de conservantes e substâncias tóxicas.

Mas, aos poucos, o movimento por uma vida mais 
sustentável e saudável vem ganhando força e as 
hortas têm sido uma das principais responsáveis. A 
gastrônoma formada pela UNAMA – Universidade 
da Amazônia, Syrley Ribeiro, foi incentivada desde 
criança a ter esse contato com a terra. Além de dispor 
um espaço reservado dentro da residência, a horta 
suspensa faz parte também da composição das aulas 
em um centro gourmet onde ministra cursos. A ideia é 
que os alunos possam também, ao montar ou finalizar 
os pratos, ter essa interação com produtos naturais. 
“A minha mãe e a minha avó já tinham esse costume 
de plantar tudo em casa. Naquela época, não tinha 

vasos sofisticados, e a gente improvisava com latinhas 
furadas e garrafas plásticas. O propósito do espaço 
é exatamente fazer esse resgate”, conta, ao mostrar 
os mais de vinte tipos de ervas, entre convencionais 
e não convencionais (as PANCs, plantas nativas ou 
exóticas que por vezes são consideradas “mato”).

Esse tempero à mão, das ervas condimentares, realça 
um sabor fresco e acentuado no alimento e pode, 
após higienizado, ser consumido sem culpa. Livres 
de qualquer conservante, elas servem também até 
para saborizar águas, como é o caso do hortelã. “O 
cheiro verde (‘coentro’, como é conhecido em outros 
estados) não precisa de tanta luminosidade. Pode 
ficar, por exemplo, próximo à pia de lavar louça, numa 
janelinha. Ele tem uma boa adaptação”, ressalta Syrley. 

Já a engenheira florestal Edwanda Fontineli começou 
o contato aprofundado com as hortas em 2012, após 
integrar um projeto de inclusão em comunidades 
do interior do Pará. Edwanda percebeu que os 
agricultores tinham muitas dúvidas sobre o tema 
e resolveu ajudar. Os estudos viraram paixão e o 

O alecrim é uma espécie de fácil adaptação e pode ser usado para finalizar pratos ou compor saladas. 
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laboratório - para perceber as necessidades de cada 
espécie - foi a casa da própria família. E, para quem 
está planejando em montar uma horta, a primeira 
dica é estudar o tema. Para a engenheira, o essencial 
é se perguntar: Onde eu quero montar e o que eu 
pretendo plantar? “Essas são as duas perguntas 
que devem ser respondidas antes de começar. É 
importantíssimo conhecer a espécie e do que ela 
precisa antes de começar a fazer o cultivo. Vale 
também estudar o local e depois escolher a que 
melhor se adapta em seu espaço”, ressalta Edwanda, 
também graduanda de Ciências Biológicas da UNAMA.

Para algumas plantas, o cultivo pode ser feito de 
duas maneiras: por sementes, ou por propagação 
vegetativa. “As sementes mais comuns são 
encontradas em supermercados, casas de jardinagens, 
casas de sementes ou até mesmo em lojas virtuais. 
Devemos observar se as sementes estão saudáveis 
ou se a embalagem está de alguma forma violada. 
O fato pode acometer algum tipo de fungo, mofo 
ou até ter insetos”, alerta Edwanda. Outra dica é 
comprar sementes com selo de produto orgânico 
ou com indicativo de isenção de agrotóxico.

A salsa, o coentro, o tomate, a cebolinha, o manjericão, 
o alecrim e a couve são as plantas mais comuns e 
fáceis de se adaptarem em qualquer região. Outras 
condimentares como a alface, a chicória, a hortelã e 
o alecrim são boas de manejo, porém precisam de 
um espaço maior para o cultivo, já que a reprodução 
também é bem rápida. “Precisamos ter em mente 
que, se uma planta necessita de muito sol, então é 
provável que, em lugares com pouco sol, ela não terá 
o mesmo desenvolvimento que em um lugar com 
quantidade de sol maior. Outro ponto importante 
é a quantidade de água”, ressalta a engenheira, 
indicando borrifar uma vez ao dia, mas sem exagero.

As hortas suspensas podem ser feitas até dentro de 
casas e apartamentos, dispostas em sacada, cozinha ou 
lavanderia. O ideal é que sejam organizadas de forma 
fixa ou móvel, em vasos, canos ou até mesmo em potes 
de vidros que iam ser descartados. O armazenamento 
fica a critério do proprietário. Como sugestões, 
podem ser colocadas dentro de caixas, penduradas 
em ganchos, em pallets, mini escadas, entre outros. 
Segundo a arquiteta especialista em paisagismo 
formada pela UNAMA, Gisele Serejo, o que importa 
mesmo é a criatividade. “Não há desculpas nem limites 
para se criar um jardim vertical ou uma jardineira. 
Materiais como garrafas plásticas e embalagens tetra 
pak servem como vasos. Se o morador se interessar 
pela sustentabilidade, ele pode fazer isso no escopo do 
projeto e usar materiais reutilizáveis, restos de madeiras, 
pallets e ferragens descartadas”, sugere Gisele.

Todo esse zelo, desde os primeiros dias, serve de 
terapia e não tem idade para pegar gosto. A arquiteta 
cuida diariamente do jardim, desde a manutenção das 
mudas, trocas de terras e controle de pragas. “Esses 
espaços se fazem necessários, pois o Brasil é um dos 
países que usam a maior quantidade de agrotóxicos 
no mundo. A relação entre o morador e a planta é uma 
forma de terapia e autocuidado. Cultivar seu alimento 
é um prazer que, pouco a pouco, está se perdendo, 
mas que pode ser facilmente resgatado e encorajado. 
Hoje, eu estou vivenciando a experiência com uma 
criança autista. Projetei uma horta na sua residência 
e ela abraçou a ideia com muito entusiasmo. Ela 
cuida do espaço e anseia a hora da rega com muita 
alegria. Inicialmente, eram plantas ornamentais, e 
agora plantamos as condimentares. A criança e a 
família estabeleceram uma rotina com a horta e têm 
relatado mudanças muito positivas”, enfatiza Gisele.

Os pais podem pedir ajudas dos filhos na hora de 
construir o cantinho verde. A educação ecológica 
pode ser ensinada nesse contato do dia a dia, no 
mostrar como é a estrutura e textura das sementes, 

É importante ficar atento à embalagem para ver a procedência 

das sementes. 

Não cultivar plantas frutíferas dentro de residências. 
Elas têm, geralmente, como principal disseminador 
os morcegos. Se houver a necessidade pelas 
espécies, o ideal é que se coloque na área externa, 
como quintais e varandas.

ALERTA!

A maioria das espécies deve ser plantada no meio do 
inverno para o verão, para que elas cresçam da melhor 
forma. Estarão no ponto para consumo quando todas 
as folhas estiverem desenvolvidas. Vale lembrar que é 
importante colher as folhas mais velhas, deixando as 
mais novas para seguir o ciclo, “sempre de acordo com 
a sua necessidade de consumo”, finaliza Edwanda.
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- Colocar o vaso em direção ao sol; 

- É necessária a exposição solar ao menos por quatro 
horas pela manhã ou pela tarde; 

- Verificar a quantidade de água para cada espécie. 
O ideal é que ela seja borrifada, despejando, assim, o 
líquido por igual;

 - Chá de canela, alho e camomila são repelentes 
naturais. Associados à irrigação das plantas, ajudam 
também no controle de pragas.

Como manter a planta saudável?

Faça você mesmo!

Economia e criatividade andam lado a 
lado

no auxílio no momento de plantar e regar, ou na hora 
da colheita e inserção desses alimentos no preparo 
da refeição. “As crianças prestam muita atenção no 
que estamos fazendo. Aprendemos também dessa 
forma. Porque não estimulá-las?”, lembra a paisagista.

Gisele deixou de comprar ervas, alguns legumes, 
verduras e frutas. Boa parte já tem um cantinho 
reservado no próprio lar. Ela costuma usar alguns 
chás para manter o espaço saudável, longe de 
lagartas, fungos e outras pragas. Gisele indica chá de 
canela, alho e camomila como repelente natural. Há 
também outras flores, como o cravo, que soltam uma 
substância que inibe moscas ou qualquer outro inseto.

Algumas floriculturas já vendem mudas de 
condimentares prontas para o cultivo. O preço médio 
é de R$ 2,15 cada. O substrato - terra já com nutrientes 
balanceados - custa em torno de R$ 10 o pacote, 
com 10 kg. Para facilitar a drenagem, usa-se a manta 
bidim (vendida ao metro) e a argila expandida (saco 
de 2kg), ambas custando em torno de R$ 4,50. O 
tamanho do espaço, estrutura da horta, tipos de vasos, 
quantidade de plantas e o tipo de jardim (vertical ou 
jardineira) influenciam diretamente nos custos do
projeto.

1 - Separe todos os itens necessários para a montagem 

(vaso, mudas de plantas, água, argila, substrato e a manta 

bidim);

2 - Despeje a argila expandida em um vaso. O ideal é que 

preencha toda a base do recipiente;

3 - Em seguida, corte a manta bidim, deixando um dedo de 

largura entre as laterais do vaso. Dessa forma será mais fácil 

o manuseio, caso necessite fazer a troca das plantas para 

um novo local;

4 - Coloque com cuidado o substrato para formar a terceira 

camada;

5 - Cave um buraco de uns 10cm e coloque a muda. 

Arrume-a de maneira que o substrato possa cobrir toda a 

extensão da raiz;

6 - Coloque ordenadamente as demais mudas, deixando um 

espaço entre elas, e borrife água nas folhas e no substrato.

Viu como é fácil? Agora, é só colocar em prática para ter o 

verde dentro de casa.

A paisagista Gisele Serejo tem o costume de fazer a 

manutenção diariamente no jardim.

3 4

5 6

1 2
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e você é fã de cinema ou tem costume de assistir 
filmes, com certeza você já deve ter prestado 
atenção na frase “baseado em fatos reais” ou, 

por diversas vezes, escutado que a arte imita a vida. 
E no caso de alguns filmes, os enredos realmente 

Você já ouviu dizer que o cachorro é o melhor amigo 
do homem? Na história Marley e Eu, por exemplo, 
lançado em 2008, isso é comprovado. A obra narra 
a vida de um casal comum, John e Jenny, que com 
intuito de se adaptarem a paternidade, decidem 
comprar um cão. No início, tudo parece normal, 
até que eles percebem que o cão é incontrolável.

Mas, essa história começou bem antes, em 2005, 
lançado no best-seller de mesmo título, e baseado 

Diogo Cordeiro

Conheça histórias baseadas em fatos reais que se transformaram em 
grandes sucessos

foram inspirados em grandes histórias de vida e foram 
adaptados para as produções cinematográficas.

Quer conhecer algumas dessas histórias? 
Separamos 4 filmes baseados em fatos reais:

Marley & Eu

Ano de produção: 2008

Direção: David Frankel

Lançamento: 25 de dezembro de 2008

na vida do escritor e jornalista John Grogan, partindo 
da máxima das aventuras que vivenciou com o 
seu cão, da raça labrador, mais conhecido como 
“o pior cão do mundo” chamado “Marley”. A obra 
de John veio a ser publicada devido a necessidade 
de externar a dor de perder um amigo tão querido.

Como curiosidade, vale ser mencionado que o 
Brasil foi escolhido pela produtora para lançamento 
mundial do longa, juntamente com os Estados 
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Unidos. Apesar de ser comum o relacionamento 
entre o cão e seus donos, o filme traz o bichinho 
de estimação como membro da família.

Vale ressaltar que, em ambos, há o seguinte discurso 
que resume bem a história: “Um cão não precisa 
de carros modernos, palacetes ou roupas caras. 

Símbolos de status não significam nada para ele. 
Um pedaço de madeira encontrado na praia serve. 
Um cão não julga os outros por sua cor, religião 
ou classe social, mas por quem são por dentro. 
Um cão não se importa se você é rico ou pobre, 
esperto ou não, inteligente ou burro. Se você lhe 
der seu coração, ele lhe dará o dele” – John Grogan.

Para quem gosta de filmes de drama, suspense 
e ação, deve conhecer o longa “Prenda-
me se for capaz”. A obra, lançada em 2002, 
contou com as superestrelas do cinema 
americano Leonardo Di Caprio e Tom Hanks. 

Mas engana-se quem pensa que algum 
roteirista criou a história, todo o enredo 
do filme foi baseado na vida de Frank 
Abagnale, considerado um dos maiores 
impostores de todos os tempos, e serviu de 
inspiração para a adaptação para as telonas.

A gente não podia deixar de fora dessa lista uma 
obra nacional. E para isso, selecionamos o filme “Meu 
nome não é Johnny”. O filme teve lançamento em 
4 de janeiro de 2008 e narra a história de vida de 
João Guilherme Estrella, e retrata seu envolvimento 
com o tráfico de drogas, no Rio de Janeiro.

Na obra, o papel de João Estrella foi vivido pelo 
ator brasileiro Selton Mello. No enredo, o filme 
traz na narrativa a vida de classe média alta do 
jovem carioca. Conhecido como o “rei do tráfico 
de luxo”, viu sua vida se transformar ao ser preso 
em 1995 e condenado a 4 anos de reclusão.
Vale ressaltar que a história de Estrella 
trouxe à sociedade a importância do debate 

Prenda-me Se For Capaz

Ano de produção: 2002

Direção: Steven Spielberg

Lançamento: 21 de dezembro de 2002

Meu Nome Não é Johnny

Ano de produção: 2008

Direção: Mauro Lima

Lançamento: 04 de janeiro de 2008

No filme, o papel principal fica com Di Caprio, que 
retratou a vida do ex-fraudador. No longa, aos 
18 anos, Frank já tinha se passado por médico, 
advogado e copiloto, e se consolidou com 
um dos maiores falsários dos Estados Unidos.

Mas, depois de todos os golpes, o falsário foi 
descoberto e foi preso na França e depois 
transferido para os EUA. Quer saber como essa 
história terminou? Com diversas habilidades 
para o crime, Frank foi recrutado para ser agente 
do FBI e ajudar a identificar outros falsários.   

No set de “Meu Nome Não É Johnny”, o filme: Estrella com o 

ator Selton Mello. Fonte: gauchazh.clicrbs.com.br

acerca desse tema. Hoje, João trabalha 
como produtor musical e palestrante.
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Crescimento no mercado 

Incentivo ao audiovisual

A busca pelo consumo no mercado cinematográfico 
no Brasil é crescente. Em 2017, dados do Anuário 
Estatístico do Cinema Brasileiro, elaborado pela 
Coordenação do Observatório do Cinema e do 
Audiovisual, publicado pela Agência Nacional do 
Cinema (ANCINE), revelam que foram mais de 180 
milhões de ingressos vendidos em todo o país. Em 
retorno econômico, houve crescimento em 4,7%.

De acordo com o professor do curso de Comunicação 
Social e coordenador de mídias da Universidade da 
Amazônia (UNAMA), Mário Camarão, o mercado 
cinematográfico está sempre em expansão. “Acredito 
que as novas tecnologias ampliem ainda mais 
as possibilidades de transformação e incentivo 
das produções. Tanto nas grandes produtoras 
como também a produção independente”, disse 
o profissional, que acrescentou ainda que nos 
últimos anos pode ser percebido uma corrida pela 
experimentação e busca de novas linguagens. 
Destacou ainda que é momento propício para “crescer 
e fortalecer a indústria do audiovisual”, pontuou.

Um dos trabalhos de produção interna da UNAMA está 
ligado a programas culturais, educativos, sociais e de 
entretenimento. Por exemplo, a TV UNAMA é realizada 
por alunos, técnicos e professores do projeto. De 

Minha Mãe é uma Peça

Ano de produção: 2013

Direção: André Pellenz

Lançamento: 21 de junho de 2013

Com enorme sucesso de bilheteria em todo o 
Brasil, o filme “Minha Mãe é uma Peça”, do ator e 
humorista Paulo Gustavo, foi o 6º filme brasileiro 
mais visto no cinema brasileiro. Com lançamento 
em 2013, a comédia levou aos cinemas mais de 
4 milhões de pessoas. Inclusive, a continuação 
do filme, Minha Mãe é uma Peça 2, hoje está em 
terceiro lugar na lista de títulos de maior bilheteria.

Mas quer saber o porquê de tanto sucesso? Paulo 
Gustavo, roteirista do longa, descreveu ao longo do 
filme os comportamentos de sua mãe, Déa Lúcia. 
No filme, ele mesmo interpreta a personagem, Dona 
Hermínia, inspirada em diversas situações que teve 
com sua mãe ao longo da adolescência. A máxima 
do longa é exatamente observar os traços de uma 

mãe que dá a vida pelos seus filhos. A narrativa traz 
a história de uma família do Rio de Janeiro, com 
pais divorciados, com muitas brigas envolvendo ex-
marido, filhos e situações hilárias, mas principalmente, 
fala de laços familiares e união. Se você assistiu ao 
Minha Mãe é uma Peça, com certeza percebeu traços 
da personagem na sua própria mãe, com gênio 
forte, mas cuidadosa e protetora com sua família.

Vale ressaltar que o sucesso estrondoso da 
história nasceu muito antes. A história vem sendo 
contada desde 2006, em uma peça de mesmo 
título, também estrelada por Paulo Gustavo. Para 
o futuro, as aventuras de Dona Hermínia irão virar 
série. Do cinema, a adaptação irá para o streaming, 
com previsão de lançamento entre 2019 e 2020.

acordo com o coordenador, em 2018 foram 
produzidos 474 vídeos, contabilizando 1.846 horas 
de produção de conteúdo e 3.024 horas de edição.

Para Mário, esta geração é a geração das telas. 
“Para os estudantes, as câmeras, programas 
de edição e sonoplastia fazem parte do dia a 
dia. Eles têm muita facilidade para aprender a 
utilizar ferramentas para produção audiovisual, 
seja para redes sociais ou para consumo próprio. 
Daí dizer, que para eles o engajamento é muito 
maior, uma vez que estamos lidando com um 
universo familiarizado do aluno. A produção 
acaba sendo efetiva e constante”, avaliou.

Ao ser questionado sobre os tipos de trabalhos 
desenvolvidos em audiovisual pela UNAMA, o 
professor destaca o “Festival Osga”, produzido há 
15 anos pela universidade. “O Osga é um festival 
de vídeos, que ganhou esse nome em alusão ao 
Oscar e à lagartixa de parede. O festival tem 
participação de alunos universitários de vários 
estados do país”, disse o coordenador, que 
ressalta ainda que a iniciativa é uma vitrine para 
os alunos e que tem revelado muitos talentos.

“Os próprios alunos aprendem na prática todas 
as etapas da produção audiovisual e apresentam 
no final do ano resultados interessantes 
com vídeos de ficção, documentários e 
várias outras categorias de filmes”, pontuou.
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Paixão desde a infância

Curiosidades sobre as obras

Rubens Rodrigues, jornalista cearense, tem 
uma relação muito afetiva com o mercado 
cinematográfico. Desde a infância, coleciona 
momentos com o mundo do cinema. Hoje, possui 
um blog de cultura e, dentre as temáticas, o cinema. 

Revista Ser: De onde vem sua paixão pelo cinema, 
tendo em vista o seu blog “Repórter Entre Linhas”? 

R: Tenho uma lembrança forte de ter visto três filmes 
que foram muito importantes ainda na infância: 
“Titanic”, “O Rei Leão” e “Pânico 2”. São filmes bem 
diferentes e que de forma lúdica abriram meus 
olhos pro cinema. Como ainda era criança, é muito 
mais uma memória afetiva. Na adolescência, passei 
a me interessar por escrever sobre os filmes depois 
que assistia. Quando percebi, já estava na cinefilia.

Revista Ser: Existe um tabu que compara o mercado 
do cinema brasileiro com filmes internacionais, 
e que no Brasil, o cinema não é valorizado. 
Como você vê essa questão? Em relação às 
produções, investimentos e incentivo à cultura?

R: O cinema brasileiro mais comercial (quando a 
gente fala das comédias com atores “globais”) leva 
muita gente ao cinema. Mas fora dessa caixa, há 
uma produção cinematográfica que não deve nada 
ao cinema de parte nenhum do mundo. Para citar 
alguns filmes recentes, “O Animal Cordial” (Gabriela 

Amaral Almeida, 2017) é um belo exemplo de cinema 
de gênero nacional em ascensão. O grande problema 
que percebo é a dificuldade para a distribuição 
do filme. As grandes distribuidoras chegam com 
mais facilidade nas salas de cinema e isso acaba 
dificultando com que o grande público conheça 
essas produções com menos orçamento. Acredito 
que parte dessa falta de valorização é parte disso. 

Revista Ser: A partir da máxima de que o mercado 
cinematográfico no Brasil é crescente, com aumento 
de 4,7% em 2017, de acordo com o Anuário Estatístico 
do Cinema Brasileiro, Como você, que é apaixonado 
por esse mercado, percebe essa mudança? Você 
observa esse consumo do brasileiro por esse mercado? 

R: Não vejo uma mudança tão evidente nesse 
crescimento de consumo. O que é percebo é uma 
curadoria mais preocupada na pluralidade em salas 
fora dos shoppings. Aqui em Fortaleza, o Cinema do 
Dragão é um exemplo disso. A curadoria traz filmes 
de diversos países, seja da América Latina, seja o 
cinema asiático, muitas vezes dando mais espaço 
aos filmes de percorrem os festivais. O cinema 
nacional, principalmente quando falamos em filmes 
de baixo orçamento, também encontra mais espaço 
nessas salas. Acredito, e falo como uma percepção 
minha sem base em dado algum, que as pessoas que 
frequentam salas com programação mais alternativa, 
fora do circuito de blockbusters, estão mais abertas a 
consumir essa pluralidade. Seja do cinema brasileiro ou 
não.

Marley e Eu

No longa foram usados 22 cachorros diferentes para interpretar Marley.
O verdadeiro Marley, um labrador retrivier, viveu 13 anos.

O longa foi sucesso de bilheteria, e o arrecadamento mundial bruto foi de U$244,082,376.

Prenda-me Se For Capaz

O filme estava em desenvolvimento desde 1980, mas só veio progredir em 1997, com lançamento em 2002.
Por se tratar da história de um falsário que aplicou golpes em vários países, o longa foi rodado em locais 

diferentes. Entre eles: Nova Iorque, Montreal, e também na Europa.
O longa levou 52 dias para ser filmado e arrecadou mais de 352 milhões de dólares em todo o mundo

Meu Nome Não é Johnny

O longa, dirigido por Mauro Lima, ocupa a 101º posição no ranking nacional de filmes com maiores espectadores 
entre 1970 e 2016. O total foi de 2.115.331 espectadores.

O filme foi gravado nas cidades do Rio de Janeiro, Barcelona e Veneza.
Em 2009, o longa foi vencedor na categoria “Melhor Filme”, no Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles.
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O 
número de pessoas que estão apresentando 
algum tipo de alergia ou intolerância alimentar 
tem crescido cada vez mais em todo o mundo. 

Estudos recentes da Academia Europeia de Alergia e 
Imunologia Clínica, por exemplo, afirmam que cerca 
de 17 milhões de europeus sofrem de algum tipo de 
alergia relacionada à comida. Desse levantamento, 
pouco mais de três milhões têm menos de 25 anos, ou 
seja, faixa etária considerada como jovens. No Brasil, 
os dados sobre prevalência de alergia alimentar são 
escassos e limitados a grupos populacionais, o que 
dificulta uma avaliação mais próxima da realidade.

O nutricionista, mestre em Saúde Pública e 
coordenador do curso de Nutrição da Faculdade 
UNINASSAU Caruaru, Adriano Oliveira, explica que 
no Brasil não há estatísticas precisas a respeito, no 
entanto, os especialistas observam um aumento na 
incidência de ambos os problemas. ‘’E fundamental 
diferenciarmos as alergias das intolerâncias 
alimentares, tendo em vista serem alguns sintomas 
semelhantes, mas, com etiologias distintas”, afirma.

‘’Na alergia alimentar o organismo enfrenta 
proteínas específicas de um determinado alimento 

considerando-a como um “inimigo” (antígeno), e 
envia células de “defesa” (anticorpos) formando a 
chamada reação antígeno-anticorpo para destruí-las’’, 
explica. Adriano cita exemplos clássicos de alimentos 
que causam alergia: o leite e seus derivados ricos em 
proteínas lácteas; os ovos com a fração das proteínas 
da clara e das proteínas da gema; os crustáceos, devido 
à proteína e seu exoesqueleto; e as proteínas vegetais 
das oleaginosas (amendoins, castanhas e nozes) 
que em determinadas pessoas podem desencadear 
uma reação alérgica de leve a severa ocasionando 
vermelhão (eritema), inchaço nos lábios (edema 
labial), coceiras (prurido), tosse, falta de ar, diarreia.

Mas, como diferenciar a alergia da intolerância 
alimentar? O nutricionista explica que um fator 
importante nessa diferenciação clínica, também 
chamado de diagnóstico, das alergias e das 
intolerâncias é a dosagem sanguínea aumentada 
das imunoglobulinas E (IgE), haja vista que os 
processos alérgicos em sua maioria têm as igE 
mediadas. ‘’Importante deixarmos claro, também, que 
principalmente até os 5 anos, há chance de a pessoa 
melhorar das suas alergias alimentares, porque o 
sistema imune ainda está em pleno desenvolvimento. 

A intolerância e a alergia a diversos tipos de alimentos estão sendo cada 
vez mais frequentes; nutricionista explica o que são e como os 

diagnósticos são realizados

INTOLERÂNCIA E ALERGIA ALIMENTAR:
COMO DESCOBRIR SE TENHO?S

A
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Willyberg Braga
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Mas, quando persiste ou até se manifesta na fase 
adulta, a tendência é que acompanhe o indivíduo 
pelo resto da vida’’, esclarece Adriano Oliveira.

Rosiane da Silva Alves, 33, trabalha numa empresa de 
Telemarketing, em Caruaru, Agreste de Pernambuco, 
e é alérgica a conservantes, colorantes e derivados 
do leite. ‘’Logo no começo, tive muita dificuldade 
de descobrir o que de fato tinha, qual problema de 
saúde possuía. Precisei fazer vários exames e testes 
de alergias, mas nada resolvia e a pele ficava com 
manchas avermelhadas e coçavam bastante’’, conta. 
Ela procurou primeiro um médico Clínico e depois um 
profissional Dermatologista. Após dois anos tentando 
descobrir qual tipo de alergia tinha, exames revelaram 
a alergia ao leite e seus derivados. ‘’Comecei a tomar 
remédio de manipulação e a passar pomada nas 
manchas. Em quatro meses a pele normalizou. Hoje,

não tomo mais os remédios, só redobro a 
atenção quanto aos alimentos que contém 
conservantes e evito comê-los’’, explica Rosiane.

O nutricionista Adriano Oliveira destaca que 
o diagnóstico das alergias deve ser realizado 
preferencialmente por um médico especialista em 
Alergologia. ‘’Por meio de exames laboratoriais e 
cutâneos será possível definir o melhor tratamento 
medicamentoso e realizar o encaminhamento do 
paciente para um nutricionista, que prescreverá 
uma dieta hipoalergênica (dieta que exclui o 
uso de produtos potencialmente alergênicos) 
adequada a realidade do caso clínico’’, afirma.

Segundo o nutricionista, a intolerância ao glúten pode 
ser transitória (gastroenterites) ou definitiva através 
das doenças inflamatórias intestinais (doença celíaca, 
síndrome do intestino irritável, retocolite ulcerativa, 
doença de Crohn, dentre outras patologias). ‘’A ingestão 
de alimentos com glúten provoca nesses pacientes 
uma reação imunológica anormal no intestino delgado, 
gerando uma inflamação crônica que causa a má 
absorção de nutrientes e resultando em desnutrição 
e desequilíbrio da saúde’’, explica Adriano Oliveira.

Entre os principais sintomas provocados, estão a 
diarreia crônica, perda de peso, “inchaço” algumas 
horas após as refeições, intolerância secundária à 
lactose, esteatorreia (excesso de gorduras nas fezes) 
e fadiga como expressão de anemia microcítica 
(hemácias pequenas e com perda de cor). “O 
diagnóstico da intolerância ao glúten deve ser feito 
preferencialmente por médicos gastroenterologistas, 
através de exames laboratoriais e/ou biópsia do 
intestino delgado. O paciente deve ser encaminhado 
para nutricionistas realizarem dietas restritas ou 
isentas de glúten, de acordo com a patologia de base 

Quanto às intolerâncias alimentares, segundo a 
Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, elas são 
caracterizadas quando se observa uma deficiência 
ou mesmo ausência de uma enzima que processaria 
determinado nutriente no sistema digestivo. 
Segundo o profissional nutricionista, exemplos 
clássicos são as intolerâncias à lactose e ao glúten.

Quanto ao diagnóstico da intolerância, Oliveira explica 
que no caso da intolerância à lactose (açúcar do leite), 
o diagnóstico pode vir na infância ou na fase adulta, por 
intermédio dos sintomas clínicos apresentados (cólicas, 
enjoos, vômitos, diarreias, constipação, desconforto 

Diagnóstico da alergia
Intolerância ao glúten 

Intolerância

gástrico, gastrites transitórias, gastroenterites), bem 
como, através de exames laboratoriais, como teste 
oral de tolerância à lactose e outros solicitados 
por médicos Pediatras, Gastroenterologistas e por 
Nutricionistas. ‘’Estudos clínicos têm relacionado 
à intolerância a lactose a colites (inflamação do 
intestino grosso) e neoplasias em casos mais severos 
ou com fatores hereditários associados’’, afirma.
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do paciente’’, destaca o nutricionista e coordenador 
do curso de Nutrição da UNINASSAU Caruaru.

Tamires Batista Rocha, que tem 29 anos, é Analista 
de Qualidade na cidade de Salvador (BA), e 
descobriu que tem intolerância à lactose em 
2018. Ela afirma que sentia muito incômodo na
região do abdômen e procurou um médico 
Gastroenterologista, que passou exames como 
endoscopia e testes laboratoriais. ‘’Procurei também 
um nutricionista para receber uma orientação 
mais adequada de como proceder. O profissional 
me orientou a comprar leite zero lactose, e outros 
produtos com zero lactose. Mas já outros alimentos, 
como queijo, eu como normalmente. Também tomo 
uma medicação caso precise comer algum alimento 
com grande quantidade de lactose, para que não sinta 
os efeitos dessa intolerância’’, conta Tamires.

‘’É uma grande luta, pois tem que 
mudar quase todos os hábitos 
alimentares, já que quase todos os 
alimentos incluem leite ou derivados’’

Nutricionistas alertam que é importante frisar 
que muitas pessoas estão aderindo à moda das 
dietas “lacfree”, excluindo por conta própria, 
e sem indicação profissional, leite e seus 
derivados. Isso pode trazer prejuízos a saúde 
por deficiência de proteínas essências, vitamina 
D, cálcio e outros minerais fundamentais.

MODISMOS

Entenda as principais diferenças 

Como é feito o diagnóstico

Intolerância

Na intolerância

Ao glúten

Na alergia

Alergia

É uma deficiência ou mesmo ausência 
de uma enzima que processaria 
determinado nutriente no sistema digestivo.

à lactose (açúcar do leite)

Por intermédio dos sintomas apresentados, como: cólicas, enjôos, vômitos, desconforto gástrico, 
gastrites transitórias, gastroenterites ou ainda através de exames laboratoriais, como teste oral de 
tolerância a lactose e outros solicitados por médicos pediatras, gastroenterologistas e por nutricionistas.

deve ser feito preferencialmente por médicos gastroenterologistas, através de exames laboratoriais e/ou 
biópsia do intestino delgado.

É realizado preferencialmente por um médico especialista em alergologia, que através de exames laboratoriais 
e cutâneos definirá o melhor tratamento com medicações e encaminhará o paciente para um nutricionista.

O organismo enfrenta proteínas específicas 
de um determinado alimento considerando-a 
como um “inimigo”. O organismo, então, envia 
células de “defesa” (anticorpos) para destruí-las.
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R
espiram o mundo digital desde que nasceram, 
por esse motivo, estão sempre conectados 
aos aparelhos eletrônicos, como tablets, 

smartphones, computadores e jogos. Os nascidos no 
século XXI, carregam consigo características únicas de 
uma geração comprometida com a responsabilidade 
socioambiental, não curtem estereotipar as coisas e 
possuem o empreendedorismo e a inovação na veia.

Diferentes das passadas, esses jovens pertencentes 
a essa geração, não temem a utilização da internet 
para busca de informação e conhecimento. É a 
geração da instantaneidade, da urgência e não 
costumam ser pacientes, é tudo para “o agora”. 
Possuem uma certa dificuldade em seguir hierarquias 
e executam diversos projetos ao mesmo tempo. 

Prazer, essa é a Geração Z!

Emily Rozendo, de 18 anos, já cursa o 3º semestre 
de Ciências Contábeis na UNINASSAU Salvador, e 
tem pressa na realização de seus projetos. A jovem 
alterna o curso, com estudos para o concurso da 
Receita Federal, participa como voluntária de projetos 
com o cunho socioambiental e ainda planeja um 
intercâmbio nos Estados Unidos ou Canadá antes da 
formatura. Diz não se frustrar caso não seja aprovada.

“Meu objetivo é ser aprovada no concurso, mas 
não me preocupo muito com isso não, em paralelo, 

vou viajar pelo mundo, conhecer novas culturas 
e lugares. Pretendo também montar meu próprio 
negócio. Não gosto de me limitar a uma só 
atividade, busco viver novas experiências”, disse.
 
Esse relato de Emily é uma característica 
predominante da geração Z. São multitarefas, mais 
otimistas, buscam viver o “hoje” e almejam um 
papel dentro da sociedade em que possam fazer 
a diferença de alguma forma. Diferentemente da 
geração passada, mais conhecida como Millennials, ou 
geração Y, que unia a realização pessoal ao trabalho, 
e que carregam a fama de egoístas e mimados. 
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Geração Z ou nativos digitais: 
O “start” para novas maneiras de pensar e agir 

DESDE SEMPRE CONECTADOS

Nátali Reis

Emily, de 18 anos, pertencente a geração Z busca viver novas 

experiências a cada dia.

REVISTA SER66



A psicóloga Valéria Canielo, especialista em 
comportamento descreve que, esta geração 
possui uma comunicação própria. “Imagens, 
memes, por códigos para exercitar sua capacidade 
crítica com leveza e humor, linguagem conectada 
com o agora com múltiplas referências, além de 
gigantesco poder viral. Eles são movidos por 
um ideal e por sua busca singular”, enfatizou. 

Especialistas classificam as gerações através das 
mudanças de comportamento dos indivíduos. 
Estas, podem ser pautadas de acordo com 
alguns fatos como: acontecimentos mundiais, 
mudanças tecnológicas e/ou socioeconômicas. 
 

Com o propósito de acompanhar a evolução da 
sociedade, os educadores tiveram que se adaptar 
as utilização das plataformas digitais, que hoje 
já é uma realidade existente em muitas escolas 
e universidades. De fato, o objetivo é aguçar o 
interesse desses jovens pelo conhecimento, além 
de aproximar, ainda mais os pais, nesse processo.

Foi o caso da publicitária Daniela Souza, 43 anos, 
que tomou um susto quando o colégio em que sua 
filha Maria Eduarda, estuda em Salvador, trocou o 
diário pelo aplicativo. Atualmente, ela recebe toda a 
programação diária através de fotos, vídeos, inclusive 
as tarefas que devem ser realizadas em casa, tudo 
contido num só aplicativo. “No começo foi difícil me 
acostumar, porque ainda tinha o hábito de olhar o 
diário e ver tudo ali escrito. Mas, depois vi que era uma 
forma de acompanhar de perto o desenvolvimento 
da minha filha, com todas as atividades acadêmicas 
que o colégio promove em tempo real”, disse.

Daniela ainda acrescenta que, o aplicativo fez com 
que Maria Eduarda adquirisse um maior interesse 
em cumprir com as tarefas de casa. “Navegar 
entre os assuntos e atividades da escola não é 
problema algum para Duda, já que, o ambiente 
digital, ela domina com facilidade”, explicou.

Inquietos por natureza, muitos dos jovens nascidos 
em 2001, estarão ingressando em universidades já 
agora em 2019, e o grande desafio da comunidade 
acadêmica é lecionar para essa galerinha onde a vida 
online e offline se misturam numa só plataforma.

DESDE SEMPRE CONECTADOS

A publicitária Daniela Souza, acompanha diariamente pelo 

aplicativo as atividades da filha Maria Eduarda, postadas 

pelos professores.

Agora em 2019, a geração Z irá corresponder 
32% da população mundial, e irá superar 
os millennials e ou geração Y, com 31,5%, 
segundo dados estatísticos da ONU - 
Organizações das Nações Unidas, que 
utiliza 2000/2001 como divisão geracional.

Como os educadores estão se 
preparando para recebe-los?

O pedagogo, psicólogo, mestre em desenvolvimento 
humano e docente da UNINASSAU Salvador, Paulo 
Henrique Góes, descreve a sala de aula como um 
espaço de discussão e que não será diferente 
com essa geração, pelo contrário, as novas 
tecnologias serão grandes aliadas nesse processo 
de aprendizagem. “Precisamos adequar nosso 
ensino as novas plataformas digitais, estimulando 
sempre a criatividade, pois, sem uma participação 
ativa na construção do conhecimento acadêmico, 
a motivação deste alunado morre, sepultando a 
educação transformadora que almejamos”, explicou.

Equilibrar a sede por tecnologia com o 
desenvolvimento educacional não é tarefa fácil. 
Perceber e entender as diferenças entre as questões 
comportamentais das gerações, pode ser um grande 
desafio dos educadores, já que, com a universidade 
mais acessível para todos, as gerações se misturam 
em busca de um só objetivo: o conhecimento.

A estratégia adotada pelo especialista em engenharia 
de Software e docente da UNINASSAU Salvador, 
Diego Costa, foi promover de forma signitificativa a 
interação entre as diferentes gerações dentro da sala 
de aula. Aquele “algo a mais”, pode ser o “start” para 
que a geração Z se liberte da fama dos “sem foco”.

“Tive um aluno de 55 anos mais ou menos que, 
não tinha o tato para a área da tecnologia, mas 
a carga conceitual e a habilidade para negócios 
eram surpreendentes. Então, explorei essa 
capacidade do aluno de desenvolver um fluxograma 
simplificado de um processo de vendas, e então, 
elaboramos em sala com auxilio de um aparelho 
celular um pequeno software, e essa troca de 
experiências de super certo”, contou Diego.
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Rápidos, objetivos e práticos são comportamentos 
encontrados nessa geração e no ambiente de 
trabalho, não são diferentes. Conectados e 
inovadores, esses jovens buscam viver novas 
experiências a cada dia, são desapegados, por isso, 
carreira a longo prazo, nem pensar! Pois no meio 
do caminho, podem mudar de ideia facilmente. 

Segundo uma pesquisa feita pela rede social LinkedIn 
em 2018, cerca de 60% dos jovens da geração Z, já se 
consideravam bem sucedidos. E, na mesma pesquisa, 
responderam que sucesso para eles, significa “ser 
feliz” que obteve 72%. Já “o equilíbrio entre a vida 
pessoal e trabalho”, ficou com a segunda posição com 
71%, e “ser saudável” ficou com a terceira colocação. 

Essa mudança em relação ao que de fato denomina 
ter sucesso, revela como a nova geração desmistifica 
os estereótipos relacionados a carreira, como por 
exemplo “ter dinheiro”, que não aparece entre as 
primeiras colocações.  Conversamos com Tadeu 
Ferreet, especialista em empregabilidade e diretor 
de responsabilidade social da ABRH-Ba (Associação 
Brasileira de Recursos Humanos), sobre como a 
geração Z entende o mercado de trabalho, confira.

Como você descreve a geração Z?

Tadeu: Uma geração inquieta, rápida e desapegada 
a tudo e a todos. São livres e querem criatividade 
e burocracia zero. O contato físico não interfere 
em nada as relações profissionais, pelo contrário, 
essa geração acredita que quanto menos contato 
físico e mais tecnologia, mas fácil de se relacionar e 
resolver problemas. São enérgicos e entusiasmados.

Sabemos que a geração Z são nativos digitais, como 
eles se comportam no mercado de trabalho?

Tadeu: A geração Z se comporta de forma bem 
diferente das demais gerações. Três características 
peculiares definem essa geração no mercado de 
trabalho: dinamicidade, flexibilidade e interatividade. 
Com isso, essa geração consegue ser mais criativa 
e empreender com mais facilidade. Enfrentam 

Flexíveis no mercado de trabalho os desafios com coragem, não medem esforços 
quanto aos riscos, o que pode ser uma variável 
preocupante, caso as empresas não estejam 
atentas e acompanhando de perto essa geração.

Pode citar diferenças nítidas de como as gerações Y 
e Z analisam o mercado. O que é o trabalho e carreira 
para eles?

Tadeu: A geração Y é prática e sabem selecionar, diante 
de vários temas, somente aqueles que se interessam, 
são mais seletivos, a sua comunicação é instantânea e 
eficiente, prezam pela qualidade de vida no trabalho 
e acreditam que “cada ponto deve ser tratado de 
uma vez”. A geração Z é conhecida como geração 
digital, não perdem tempo e gostam de resolver 
tudo de forma rápida. A comunicação é informal e 
pode ser através de redes sociais até mesmo para 
resolver questões profissionais. O contato físico pouco 
importa, tudo, para eles, pode e deve ser resolvido 
à distância com a mesma eficiência ou até melhor. 

Na geração Z a carreira é mais complexa por 
perderem o foco e o interesse com muita facilidade. 
Não pensam em fazer carreira longo prazo o que 
diverge da geração Y que pensam na carreira longo 
prazo e são mais prudentes nas relações de trabalho.

Como as empresas estão se preparando para recebe-
los?

Tadeu: As empresas ainda encontram dificuldade 
para receber e trabalhar com a geração Z que 
é uma geração inquieta, rápida e desapegada. 
Empresas com alta tecnologia, criativas e 
com trabalhos criativos vão encontrar maior 
facilidade para trabalhar com a Geração Z. 

As mudanças com a reforma trabalhista seguem a 
linha de trabalhos mais flexíveis, e a geração Z vai 
muito por esse viés, como você descreveria isso?
 
Tadeu: A reforma trabalhista favorece a relação 
de trabalho empresas x geração Z por apresentar 
essa relação mais flexível, menos burocráticas e 
sem muitas formalidades. O que a geração Z busca 
é: “atendeu, resolveu, passa para a próxima...”.
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1.Enérgicos e entusiasmados são multitarefas 
e multifuncionais. Conseguem resolver 
e fazer muitas coisas ao mesmo tempo.

2.São excelências quando as empresas querem 
mudar processos e solucionar problemas. 
Não enxergam problemas e sim soluções

3.Com eles as empresas reduzem custos 
com instalações, fardamentos, estruturas 
física. São desapegados e sabem trabalhar 
e resolver tudo de qualquer lugar

4.São movidos por recompensas e quanto maior a 
recompensa, menor os salários para as empresas 
e maior passa a ser os desafios para essa geração

5.Não gostam de cobranças por adotar a liberdade 
para trabalhar. Acreditam que quanto mais 
livres melhor e mais rápido serão os resultados

Amanda Báfica, é uma típica adolescente 
da geração Z, que consome todo o tipo de 
informação pela internet. Não vive sem seu 
celular, é através do seu smartphone que fica por 

Comportamentos da geração Z no 
mercado de trabalho: 

Consumo de notícias pela internet

O entretenimento e atividades ligadas à comunicação foram os assuntos mais 
citados pelos jovens quando estão conectados

dentro das notícias das séries que mais gosta, 
além do envio de mensagens através do aplicativo 
WhatsApp, que segundo a estudante é o que 
mais utiliza durante o dia. Ela afirma que, todo 
conteúdo de lazer e do seu cursinho preparatório 
para o vestibular, ela acessa através da internet. 

“Estou sempre conectada, mesmo quando 
eu estou estudando, até porque eu estudo 
também pela internet. Eu quase não assisto 
televisão, fico sabendo das notícias, através 
do Instagram e Facebook, já que sigo diversas 
páginas de jornais e canais de tv. Gosto 
muito de assistir séries e ouvir música”, disse.

Em 2017, uma pesquisa realizada, pelo Centro 
Regional de Estudos para o Desenvolvimento 
da Sociedade da Informação (Cetic.br), 
apontou um crescimento significativo do 
consumo de notícias online por crianças e
adolescentes.  

Jovens conectados leem e/ou assistem
a notícias pela Internet

2013 – 34%

2017 – 51%

Usar redes sociais (73%)

Ouvir música na
Internet (75%)

Enviar mensagens
instantâneas (79%)

Assistir a vídeos
on-line (77%)
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Chocolate rosa chega ao Brasil e é tendência para 2019 

RUBI SE TORNA O 4º SABOR
DE CHOCOLATE NO MUNDO 

Priscilla Ferreira

A
ssunto no mundo e promessa de tendência 
para 2019, o chocolate rubi chegou 
oficialmente no Brasil. Chamado “Rubi”, 

em referência à variedade de cacau, este novo 
chocolate deve se enquadrar em uma quarta 
categoria, ao lado do chocolate preto, ao 
leite e branco. Devido às suas características 
particulares, o cacau deixa o chocolate 
naturalmente rosa e com gosto intenso, sem 
adição de aromas ou corantes. O produto já foi 
premiado nos Estados Unidos e no Oriente Médio.

A marca de chocolate Barry Callebaut 
disponibiliza o chocolate puro, podendo ser 
utilizado em receitas e criações. Durante a 
International Sweets and Biscuits Fair (ISM) 2019, 
a maior feira mundial de doces na Alemanha, 
a Callebaut anunciou 11 novas parcerias com 
empresas que irão lançar produtos à base do Ruby.

De acordo com o professor do curso de 
Gastronomia da UNINASSA Recife, Daniel Dantas, 
o chocolate Rubi veio para competir com os outros 
3 sabores. “É natural, é colorido, é hedonista e 
tem um aspecto de indulgência, mas mantém 
a autenticidade do chocolate”, ainda segundo 
o professor, “Rubi não é para qualquer um, é 
um chocolate delicado e diferenciado, aquele 
que utiliza deve pensar fora da caixa”, disse.

Para Daniel, do ponto de vista de uso em 
confeitaria, o Rubi funciona exatamente como um 
chef espera de um chocolate. “Você pode moldar e 
cobrir com ele. Fazer ganaches, caldas, bombons, 
colorir, usar spray e pulverizar. Ele também pode 
ser aerado. A textura é muito parecida com a de 
um chocolate ao leite fino, indo para o chocolate 
branco quando se trata de derretimento e 
sensação na boca, rico e amanteigado” explica.
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RUBI SE TORNA O 4º SABOR
DE CHOCOLATE NO MUNDO 

MONETIZAÇÃO EM SEGUNDO PLANO

Podemos traçar a invenção do chocolate 
amargo como o conhecemos hoje – chocolate 
de comer – à Inglaterra no final da década de 
1840. No fim dos anos 1870 veio o lançamento 
do chocolate ao leite, e o chocolate branco 
só chegou ao mercado no final dos anos 
1930. Estes 3 tipos formam a Trindade do 
chocolate, assim como o Criollo, o Forasteiro 
e o Trinitário formam a Trindade do cacau.

A criação do chocolate cor de rosa é 
feita a partir do cacau Rubi, uma semente 
encontrada no Equador, Brasil e Costa do 
Marfim. Por essa semente de cacau ser única 
e possuir um gosto intrinsecamente intenso 
e ter uma cor avermelhada, nenhum aroma 
ou corante são adicionados ao chocolate.

Em vez disso, pesquisadores da Barry Callebaut 
e da Universidade Jacobs da Alemanha 
passaram 13 anos aperfeiçoando um novo 
método de processamento para criar o novo 
sabor. Como resultado, a variedade do Rubi 
apresenta características mais “frutadas, 
levemente azeda” em vez de “amargo, leitoso 
ou doce”, encontrados em outros chocolates.

Resumo

Proporção do chocolate ruby

Histórico da semente

5 fatos sobre o chocolate rosa:

1. O grande diferencial é que ele não possui 
adição de corantes artificiais, o chocolate 
é 50% cacau e é naturalmente rosa.

2. O chocolate é mais cremoso, frutado e 
possui um sabor doce e ao mesmo tempo 
cítrico. Seu paladar específico faz com que 
ele exija mais atenção ao ser harmonizado 
com outros sabores, caindo bem com frutas 
vermelhas, amêndoas e chocolate amargo.

3. Sua coloração se deve a sua origem: o 
cacau rubi. A Callebaut levou anos para 
identificar as amêndoas de cacau que têm 
uma quantidade maior de químicos que 
podem ser encontrados em frutas, vegetais, 
chás, vinho, chocolate, conhecidos como 
flavonóides, que resulta na coloração rosada 
e sabor diferenciado. Além da semente, há 
um processo de fermentação especial para 
não perder a coloração natural do chocolate.

4. Como em sua produção os flavonóides 
são mantidos até o produto final (para 
manter a cor), ele é mais rico nesse nutriente. 
Com função antioxidante, anti-inflamatória 
e podem prevenir doenças. Possuem 

Em 2004, um pesquisador da Barry Callebaut 
percebeu que algumas amostras de cacau, 
quando processadas de uma maneira 
específica se transformam em uma cor 
vermelha e tem um sabor de frutas vermelhas.

Trabalhando com Jacobs University, foi 
descoberto que era um grupo de compostos 
precursores no cacau que, quando presentes 
na proporção correta e em quantidade 
suficiente poderiam, quando ativados através 
de um processo especial, consistentemente 
produzir um produto com sabor de frutas 
vermelhas e de cor de rubi. Estes grãos 
foram então chamados de grãos RUBY.

Pesquisas mais avançadas podem mostrar 
que estes precursores químicos estão 
naturalmente presentes em todos os cacaus, 
apenas não em quantidade suficiente 
necessária para expressar cor e sabor. Como 
um dos padrões de qualidade do cacau é 
“80% fermentados”, o fenômeno não foi 
notado antes porque ninguém nunca olhou 
isso de perto e poucas empresas tem recursos.

Além das técnicas de processamento especiais, 
a Barry desenvolveu ferramentas para auxiliar 
na identificação dos cacaus ao redor do 
mundo. Do ponto de vista de fornecimento, 
um desafio é juntar estes cacaus, separando-
os daqueles que não tem características RUBY.

O QUE SÃO OS GRÃOS RUBY

diversos benefícios para o corpo humano, 
se consumidos na quantidade correta.

5. Estes grãos não são o resultado de 
experiências de modificações genéticas, 
nem são uma variedade diferente de 
cacau em nenhuma forma clássica.

cacau açúcar baunilha ácidez fruta leite creme
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Receita de bolo

Massa

•	 Spray culinário ou manteiga para untar
•	 2/3  xícara de chocolate Ruby
•	 2/3xícara e 1 colher de sopa de açúcar
•	 100g de manteiga sem sal
•	 5 ovos, com claras e gemas separados
•	 2/3 xícara de farinha de trigo
•	 3 gotas de corante alimentício, opcional

Modo de preparo:

•	 Pré-aqueça o forno a 180˚C (350˚F). Unte duas assadeiras redondas de 20 centímetros e forre com 
papel manteiga.

•	 Em uma tigela média para micro-ondas, combine o chocolate rubi,2/3 xícara de açúcar e a manteiga. 
Leve ao micro-ondas por 1 minuto, ou até derreter. Mexa até ficar homogêneo. Deixe esfriar por cerca 
de 5 minutos.

•	 Transfira a mistura de chocolate rubi para uma tigela grande e misture as gemas e a farinha.

•	 Em uma tigela grande separada, bata as claras até que os picos se formem.

•	 Gradualmente, incorpore as claras à mistura de chocolate, dobrando-as delicadamente para evitar 
que as claras percam a aeração. Adicione o corante, se estiver usando.

•	 Divida a massa entre as assadeiras preparadas. Asse por cerca de 35 minutos, até que ao inserir um 
palito no centro do bolo o mesmo saia limpo. Retire do forno e deixe esfriar por cerca de 20 minutos.

•	 Adicione o leite a uma panela média em fogo baixo. Despeje a gelatina e mexa para dissolver. Adicione 
o creme de leite, o leite condensado e o chocolate rubi. Mexa até engrossar, derreter completamente e 
ficar liso, por cerca de 15 minutos. Misture o corante rosa. Retire do fogo e deixe esfriar à temperatura 
ambiente.

•	 Para montar o bolo, forre uma forma redonda de 20 centímetros com uma folha de acetato.

•	 Coloque uma camada de bolo na forma. Despeje em metade da cobertura e espalhe em uma camada 
uniforme e, em seguida, polvilhe as gotas de chocolate rubi por cima. Cubra com a outra camada de 
bolo e despeje sobre o resto da cobertura. Polvilhe mais gotas de chocolate rubi por cima. Leve à 
geladeira por pelo menos 2 horas ou até esfriar.

•	 Quando estiver pronto para servir, solte a mola e remova o acetato. Usando uma espátula, espalhe o 
restante do creme sobre as laterais do bolo para cobrir e polvilhe com mais gotas de chocolate.

•	 Fatie e sirva.

Recheio

•	 100ml de xícara de leite
•	 1 colher de chá de gelatina sem sabor
•	 1 xícara de creme de leite
•	 2 latas (395 g) de leite condensado
•	 1 xícara de chocolate ruby, mais para montagem 

o bolo
•	 5 gotas de corante alimentício, opcional
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O MEC RECONHECE A NOSSA QUALIDADE, O MERCADO RECONHECE VOCÊ 

Só uma educação
levada a sério tem
nota máxima no MEC.

C O M  N O T A  M Á X I M A  P E L O  M E C
RECREDENCIADA

A  Ú N I C A  D E  P E R N A M B U C O

U N I N A S S A U . E D U . B R  |  4 0 2 0 . 9 7 3 4 U N I N A S S A U/ U N I N A S S A U

# O R G U L H O D E S E R U N I N A S S A U

Professores reconhecidos pelo mercado

Núcleo de Trabalhabilidade

Clínicas-escola com atendimento ao público

Laboratórios modernos

Recife, Teresina, Salvador e Fortaleza

Novos prédios: Fortaleza, 
Feira de Santana, Maracanaú, 
Sobral, Garanhuns, Mossoró, 
Arapiraca e Juazeiro do Norte

CONCEITO 5
N O S S A S  U N I D A D E S
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A c e s s e  e  s a i b a  m a i s : s o c i a l . u n i n a s s a u . e d u . b r

CREDENCIADA PELA ONU APOIO REALIZAÇÃO

O Instituto Ser Educacional 
é uma das 10 ONGS 
brasileiras com cadeira 
cativa na Convenção 
Internacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência. A c e s s e  e  s a i b a  m a i s : s o c i a l . u n i n a s s a u . e d u . b r

CREDENCIADA PELA ONU APOIO REALIZAÇÃO

O Instituto Ser Educacional 
é uma das 10 ONGS 
brasileiras com cadeira 
cativa na Convenção 
Internacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência.

FAZER O BEM
PARA MILHARES  
DE PESSOAS.
ESSA AULA FICA 
PARA A VIDA TODA.


