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Guilherme Pinheiro
A tecnologia nunca objetiva es-

tagnação. Sempre se movimenta em 
direção ao futuro incerto. Pessoas se 
adaptam às novas tendências, que 
muitas vezes não evoluem da manei-
ra esperada. Alguns conseguem prever 
o fluxo de inovações e criar cenários 
jamais imaginados. Possibilidades 
inviáveis de outrora... neste momento 
constituem a rotina de milhões. 

“Trabalhar em casa... só pode ser 
piada! ”, era a ideia alojada no senso 
comum coletivo há pouco tempo. Hoje, 
tornou-se algo não apenas viável para 
uma parcela da sociedade, servindo, 
também, como catalisador da inclusão 
social aos portadores de limitações físi-
cas – que impedem a livre movimen-
tação pelas ruas despreparadas para a 
singularidade humana.

Segundo estudo realizado pelo 
Banco Mundial, o Brasil não tem ca-
pacidade para fornecer acesso à inter-
net para 98 milhões cidadãos, fazendo 
a situação mencionada parecer distan-
te, entretanto, é uma realidade a ser 
vivida em crescente ascensão. Uma 
outra pesquisa, da Fundação Getúlio 
Vargas, ressalta que 51,2% da popu-

lação brasileira tem acesso à rede mun-
dial de computadores, e destaca o per-
centual acima da média global do grupo 
de países avaliados, que é de 49,1%.

Claro, existem indivíduos preju-
dicados pelos avanços rápidos e insen-
síveis. No presente momento, ofícios 
antes considerados nobres servem apenas 
como vaga lembrança de um passado 
próximo. Gerações inteiras criadas sem 
acessibilidade digital sofrem ao tentar 
se adaptar em uma realidade cada vez 
mais digitalizada. Atividades até então 
banalizadas se tornam impossíveis, para 

muitos, graças às obrigatoriedades do 
acesso computadorizado.

Um mundo de contrastes. O fim 
da linha para alguns acaba crian-
do novas oportunidades. Empresas 
buscam trabalhadores cada vez mais 
“antenados” às novas possibilidades, 
muitas vezes não percebendo os efei-
tos colaterais de tamanho rigor, pois 
criam assim um concorrente inespera-
do e canibal, consumidor da sua pró-
pria fatia empresarial.... “Produtor de 
conteúdos digitais” e “profissional de 
e-sport”, termos inexpressivos em uma 

era já superada, tornaram-se, há pouco 
tempo, metas para diversos jovens sem 
qualquer familiaridade com o antigo 
mercado de trabalho, mas que alme-
jam se adequar ao novo e não muito 
explorado sistema – aparentemente - 
recompensador de uma geração ainda 
em plena evolução. 

Pais e mães criados em “outra épo-
ca”... mesmo sendo informados e mo-
dernizados, têm dificuldades ao tentar 
visualizar ideias tão desejadas pelos seus 
filhos. No fluxo daqueles com baixo 
interesse nas inovações, existem pessoas 
propagando a afirmação: “antes era me-
lhor”. Não nos cabe julgar as motivações 
de cada um, contudo, é fundamental o 
entendimento da nossa própria vontade, 
pois só assim poderemos enxergar com 
clareza um objetivo interessante. 

O futuro almejado por alguns já 
é realidade. Sim, existem aqueles com 
opiniões divergentes, pois apenas colhe-
ram contrariedades com a atual onda 
tecnológica. Mas afinal, a função de 
uma sociedade mais humana é buscar 
o equilíbrio entre o maior número pos-
sível de cidadãos. Sendo assim, nossa 
jornada por aprimoramento ainda 
está em plena execução.

Foto: Paulo Alves de Lim
a

Despertar de uma nova era

Tecnologia + Educação

EDITORIAL Bruno Guerra

Bianca Ferreira
Trazer a inovação e criatividade 

para o ambiente escolar é uma das 
maiores dificuldades que os professo-
res da atualidade vivenciam. Os alu-
nos exigem cada vez mais algo que os 
profissionais de ensino não aprendem 
na graduação: aulas adaptadas aos 
meios tecnológicos que fazem parte 
de suas rotinas. 

Seja o lançamento do novo iPho-
ne ou a criação de uma rede social, a 
tecnologia está cada vez mais presente 
em nossas vidas e têm se tornado um 
desafio para os professores saber usa-la 
a seu favor. “No caso das tecnologias 
especificamente para as salas de aula, 
o benefício é muito grande, tanto 
no acesso às informações, quanto na 
gestão do conhecimento. O que não 
significa que ter acesso à informação 
gerou o conhecimento necessário so-
bre assuntos relevantes ou estimulados 
nas disciplinas. O recurso facilita, mas 
a vontade deve preceder o recurso”, 
afirma a professora e socióloga da 
Universidade Municipal de São Cae-

tano do Sul, Leila Perez (55). 
O maior problema que muitos 

profissionais de ensino encontram é o 
uso inadequado dos celulares em sala 
de aula. Para Sueli Saito, 57, professora 
de matemática do Centro Educacional 
SESI -111, o uso “mais atrapalha, por-
que, em geral, é meramente recreativo, 
totalmente desconectado do conteúdo 
estudado”, mas ela adiciona que não 

usa a tecnologia de forma criativa e 
que tem “consciência de que deveria 
utiliza-la mais”. Em muitos casos, esse 
é um dos maiores motivos para que os 
estudantes se distraiam facilmente. 

Porém, alguns professores já estão 
criando maneiras de inserir o aparelho 
tecnológico em sala de aula, como é o 
caso da pedagoga em geografia, Juliana 
Martins, 31, que acredita que o celular 

tem um potencial maravilhoso se usa-
do para fins pedagógicos. “Ele pode ser 
um grande parceiro do professor. Uma 
ferramenta que vem agregar o nosso 
trabalho”, avalia. Atualmente, a partir 
da ideia de um aluno, ela o utiliza para 
baixar aplicativos do Google que, jun-
to com os óculos Cardboard, cria uma 
realidade virtual, a qual os estudantes 
podem “viajar” para alguns lugares e 
aprenderem de forma mais dinâmica.  

Entre opiniões negativas e posi-
tivas sobre o uso da tecnologia, a psi-
cóloga e professora da Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul, 
Nirã Valentim, 47, traz a seguinte re-
flexão: “eu penso que o ensino se dá 
numa relação. Ela é o olho no olho. Eu 
acredito muito mais na relação do que 
na tecnologia. Acho que a tecnologia 
pode mediar a relação e que pode ser 
uma mediação saudável e produtiva, 
mas acredito ainda no poder do rela-
cionamento próximo, comprometido, 
respeitoso e responsável, entre profes-
sor e aluno, como aquilo que favorece 
o aprendizado”. 

Não são as 
ferramentas, mas 
quem as utiliza

que faz a diferença”, 
afirma a profissional 

Sueli Saito

O uso da 
tecnologia na 
sala de aula

Respeito e inclusão, essas são palavras 
chave que qualquer pessoa deveria 
entender para conviver em sociedade, 
entretanto, sabemos que na prática, isso 
não ocorre. Desta forma, nossa equipe 
de reportagem foi às ruas para conhecer 
histórias e situações enfrentadas por 
cidadãos comuns a fim de expor e mostrar 
a realidade na qual vivemos.

Por isso, caro leitor, receba em suas 
mãos a 47º edição do jornal “Olhar 
Social”, produzido por alunos do 4o 
semestre do curso de Jornalismo da 
USCS – Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul. Nesta edição, procuramos 
destacar questões sociais que fazem parte 
do dia a dia do cidadão e como é a visão 
das pessoas para temas sensíveis em nossas 
cidades.

O ano é 2018 e teremos mais uma 
Copa do Mundo. Diversos países se reúnem 
para participar desse evento de grande porte, 
que agora acontece na Rússia. Pensando 
nisso, o repórter Nino Cyrillo, abordou a 
questão da inclusão do árbitro de vídeo, 
conhecido mundialmente como VAR (Video 
Assistant Referee), procedimento questiona-
do por muitos e que vem causando polêmica 
em vários campeonatos no mundo. O siste-
ma será implantado na Copa e as discussões 
e debates não terão um  fim tão cedo.

Relacionando também ao mundial, di-
versos povos, culturas e etnias são envolvidas 
nesse período da competição e nossa repórter 
Gabriela Ellin,discorre sobre a recente 
aceitação de pessoas com cabelos cacheados 
e crespos, que antigamente, sofriam muito 
preconceito e para evitar angústia, procura-

vam tratamentos químicos para alisá-los.
Já Bianca Souza, nos traz a reflexão 

sobre a inclusão de crianças especiais em 
salas de aula do ensino público, entrevistan-
do coordenadores e profissionais da área que 
podem alterar esse cenário. Ainda sobre a 
inclusão, Lucas Nutti, aborda em sua ma-
téria a relação dos deficientes com o video-
-game, que acabou se tornando um aliado, 
tanto para diversão e profissão quanto para 
a saúde, como uma possibilidade de uso da 
tecnologia para melhorar vidas.

Temos também as matérias das 
jornalistas Ana Paula, sobre o bullying e a 
importância do apoio por parte da família 
nessa situação, e Mariana Moro, que nos 
conta sobre o Projeto Estrangeiras, realizado 
pelo ITTC (Instituto Terra, Trabalho e Cida-
dania), na luta pela garantia dos direitos de 

mulheres migrantes em instituições prisionais.
Além de tudo isso, o jornal conta com 

uma crônica produzida por Guilherme 
Pinheiro sobre o desenvolvimento das 
tecnologias e as dificuldades de adaptação por 
grande parte da população que está acostu-
mada a fazer diversas atividades de um outro 
jeito, sem celulares, computadores ou algum 
aparelho eletrônico. Como ele próprio diz em 
seu título “ O despertar de uma nova era’’.

Neste ano novo que está apenas 
começando, muitas situações ainda ocorrerão 
pela frente e esperamos que você, leitor, reflita 
sobre o que queremos transmitir em cada 
matéria e claro, possa encontrar em algum 
de nossos textos algo que contribua para o seu 
desenvolvimento pessoal e profissional.

Desejamos um 2018 cheio de realizações 
e uma boa leitura!

Fotom
ontagem
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A vida ensina a ser gentil 
Conheça a trajetória de um trabalhador humilde que conquista admiradores 

por colocar em prática atitudes simples de respeito

ISABELA RICHETTI
"Eu mais brinco com as pessoas, 

a barraca vende sozinha." Quem já 
passou pela Avenida Goiás, perto da 
estação Utinga, sabe que é com essa 
alegria que Sebastião Aguilar Filho 
(62), mais conhecido por Nio, con-
quista seus fregueses. Sempre com 
muito bom humor, seus cumpri-
mentos carinhosos, independente 
da hora do dia, são conhecidos e co-
mentados pelos que passam por lá. 
Mas quem é esse homem, e por que 
é tão afetivo com todos?

Aguilar começou a trabalhar 
aos seis anos de idade ajudando 
o seu pai a separar café, na cidade 
de Rolândia, Paraná. Aos 15 anos 
mudou-se para São Paulo e com 16 
começou a trabalhar na barraca de 
cereais da feira, sem a sensibilidade 
adquirida com o tempo. Na época 
precisou perceber com uma cliente 
muito simpática que ele precisava 
ser igual para conquistar as pessoas 
e afirma: "Foi lá que eu aprendi o 
jeito de lidar com as pessoas, a feira 
livre ensina a viver".

Depois de transitar por vários 
empregos: operário da linha de 
montagem da GM (General Mo-
tors), motorista do Banco Itaú, jor-
naleiro do Estado de S. Paulo, em 
1997, recebeu um convite de seu 
cunhado para trabalhar em Rorai-
ma, em uma construtora, e depois 
em Brasília, fazendo a mesma coi-
sa. Apesar de não saber nada de 
construção, muito curioso, acabou 
aprendendo através de perguntas e 

anotações e mantinha o hábito de 
sempre ensinar e passar seus conhe-
cimentos para os companheiros de 
trabalho: “nunca guardei nada pra 
mim”, diz Nio.

A curiosidade, a empatia e a hu-
mildade sempre foram qualidades 
importantes para torná-lo o que é 
hoje. Em 2007, voltou a morar em 

São Paulo e passou a fazer serviços 
de manutenção e reforma, quando, 
verificando uma caixa d’água racha-
da ele bateu o joelho, o que lhe obri-
gou a afastar-se do trabalho por um 
ano. Neste período, desempregado, 
decidiu fazer um curso Técnico de 
Controle Ambiental na Faculdade 
Anhanguera.

Com a necessidade dos recursos 
financeiros para ajudar sua esposa 
na criação dos quatro menores de 
seus seis filhos, começou a obser-
var a quantidade de pessoas que 
passavam perto da avenida entre 
seis e nove horas da manhã, e des-
sa forma, do dia 5 de novembro de 
2015, com o dinheiro do transporte 

escolar dos filhos, comprou alguns 
alimentos com intenção de vender 
para quem passava por lá.

O negócio foi dando certo e no 
início de 2016, Sebastião começou a 
levar um salário mínimo pra casa. A 
barraquinha de guloseimas de Nio 
é toda planejada, trazendo comodi-
dade, qualidade, praticidade e preço 
baixo para as pessoas que transitam 
apressadas por lá.   Para se organizar, 
recebe ajuda diária de seus filhos e de 
sua esposa   e conta: “se eu fizer tudo 
sozinho, escapa dos dedos, e se esca-
par já era, não puxo de volta mais”.

Nio revela que desde muito 
cedo arcava com muitas responsa-
bilidades, por ser o mais velho de 
10 irmãos. A constante gentileza e 
a curiosidade em saber sobre todas 
as coisas ele aprendeu com seus pais 
e tenta passar os mesmos princípios 
a seus filhos.  

 Ultimamente sua maior preo-
cupação é sobre o lugar em que seu 
comércio está localizado, próximo 
a uma ponte que está cheia de bu-
racos e que, futuramente, deverá 
passar por reformas, o que o obri-
gará a procurar outro local para sua 
bomboniere. Apesar disto ele segue 
trabalhando e sendo gentil com to-
dos, dando 39 “boas tardes” durante 
uma entrevista e falando sobre todos 
os assuntos, pois como ele mesmo 
garante: “a conversa que aparecer 
eu converso, porque aprendo todo 
dia, ensino todo dia e com 62 anos 
a gente já viveu muita coisa e tem 
uma boa bagagem”

“...aprendo todo 
dia, ensino todo dia 

e com 62 anos 
a gente já viveu 

muita coisa e tem 
uma boa bagagem”

Foto: Isabela Richetti 

Sebastião Aguilar Filho,
vendedor ambulante

há 2 anos

Um novo olhar sobre a faixa de pedestres
Cidade do Grande ABC ganha pintura que utiliza ilusão de ótica, em tentativa de reduzir atropelamentos.

Joao Vitor Evangelista
Em outubro, a Prefeitura de 

Santo André inaugurou a primeira 
faixa de pedestre em três dimen-
sões no cruzamento da Rua Delfim 
Moreira com a Avenida Portugal. 
A medida, já existente em alguns 
países, tem como objetivo diminuir 
acidentes e atropelamentos causa-
dos pelo excesso de velocidade.

Países como China e Índia já 
fazem uso desse método e a cida-
de Primavera do Leste, no Mato 
Grosso, foi a primeira cidade no 
país a implementar esse tipo de al-
ternativa. A pintura contribui para 
redução da velocidade dos motoris-
tas, uma vez que a faixa de pedestre 
parece estar "flutuando" no meio 
da pista. "É interessante pensar 
que algo simples e barato promove 
maior segurança para os pedestres", 
afirma a dona de casa Maria de 
Lourdes, 53 anos. 

A medida utiliza a ilusão de ótica 
para chamar atenção do motorista, 
já que a sombra pintada embaixo da 
faixa branca faz com que o moto-
rista, ao se aproximar, certifique-se 
de que não há nada "obstruindo" 
a rua, o que resulta na diminuição 
da velocidade do veículo, antes de 
prosseguir no cruzamento.

Para o administrador e mora-

dor da região Carlos Cavalcante, 
33, "essa pode ser uma atitude que 
beneficia principalmente os idosos 
que, muitas vezes, possuem dificul-
dades de locomoção". De acordo 
com o Movimento Paulista de Segu-
rança no Trânsito, um em cada três 
acidentes fatais com pedestres en-
volve pessoas com mais de 60 anos 
e o principal objetivo é que essa es-
tatística diminua até o ano de 2020.

"Evitar que atropelamentos e 
acidentes de trânsito se repitam 
é fundamental, principalmente 
quando se utiliza de artifícios eco-
nômicos e que, de fato, podem 
garantir maior segurança", afirma 
o estudante do ensino médio Bru-
no Araújo, 18. Vale lembrar que 
durante a semana da mobilidade, 
ocorrida em setembro de 2017, a 
cidade de Santo André promoveu 

diversas ações de conscientização 
no trânsito da cidade.

Aos poucos, a ideia da faixa de 
pedestre flutuante se espalha por 
diversas regiões e é possível que em 
breve existam muitos lugares em 
território nacional  adeptos a esse 
tipo de pintura nas ruas, porém é 
importante ressaltar que, indepen-
dente dessas faixas modernas, a 
preocupação com a segurança dos 

pedestres no trânsito deve ser cons-
tante, para que possamos reduzir o 
total de acidentes.

“A primeira notícia que eu 
vi sobre essas faixas foi no Japão 
e nunca imaginei que em pouco 
tempo Santo André também teria 
uma faixa dessa", afirma  a publi-
citária, que é moradora da região, 
Danielle Mary, 21. A pintura com 
profundidade não só chama a aten-
ção dos motoristas, como também 
de todos que passam pelo local. 
“Esse tipo de pintura já é uma ideia 
que está crescendo por aqui e eu 
espero que cada vez mais tenham 
inovações como essa, pois a cidade 
é um ótimo lugar para se morar e 
merece essas transformações, que 
só trazem benefício aos morado-
res", conta Danielle.

A faixa acaba gerando um efeito 
comportamental, cada cidadão vai 
ter uma reação diferente em relação 
a ela. Nos moldes em que a pintura 
foi realizada, dificilmente ela pas-
sará despercebida, seja pelo moto-
rista, pelo pedestre ou por pessoas 
que vão até o local simplesmente 
para apreciar esse tipo de mudança. 
O importante é que ela realmente 
chegou para transformar as estatís-
ticas dos acidentes e foi muito bem 
aceita pelos moradores da região.

Faixa de pedestre 3D localizada em Santo André.

Foto: Joao Vitor Evangelista
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Gabriela Ellin
Em 2016, a busca por cabelos 

cacheados e crespos cresceu 232% 
na internet, ultrapassando pela pri-
meira vez a procura por cabelos lisos, 
segundo uma pesquisa do Google 
BrandLab. Com isso, podemos ter 
uma ideia de que o interesse em as-
sumir os cabelos naturais tem cresci-
do cada vez mais enquanto a procura 
por químicas transformadoras para 
alisar os cabelos está se tornando 
algo cada vez mais ultrapassado.

Antigamente, as pessoas recor-
riam ao alisamento por falta de in-
formação e para se livrar do precon-
ceito que sofriam. Todos já viram, 
alguma vez ao longo da vida, um 
colega da escola com cabelo crespo 
ou cacheado sofrendo com diversos 
apelidos e tendo que recorrer à quí-
mica para se encaixar num padrão 
de beleza. Hoje em dia, temos aces-
so fácil a conteúdo voltado para este 
público e com poucos cliques pode-
mos assistir a milhares de canais no 
Youtube, onde a temática é inteira-
mente voltada aos cabelos naturais.

Mariana Vasconi (26) é um 
exemplo de criadora de conteúdo 
no Youtube, onde tem um canal 
com dicas de beleza em geral, mas 
seus vídeos sobre cabelos e transição 

capilar são os mais vistos pelos seus 
mais de 70 mil inscritos. “O meu 
canal não foi criado com o intuito 
de falar de cabelos, mas para falar 
de beleza no geral. Quando comecei 
no Youtube, eu ainda alisava o ca-
belo, mas já estava querendo parar 
e, conforme fui parando, contava 
minhas experiências com produtos 
e técnicas para quem me acompa-
nhava na época”, conta Mariana.

A procura pelos cabelos natu-
rais também aumentou nos salões 
e, desde então, podemos encontrar 
cabelereiras especializadas nos fios 
encaracolados. Daniela Lisboa é um 
exemplo de profissional que atua há 
sete anos na área e explica: “O que 
faço é mais que cuidar dos cabelos. 
É orientar, acompanhar e participar 
da mudança para fortalecer o empo-
deramento das mulheres e homens 

Raízes da aceitação: desconstruindo padrões
Aceitação dos cabelos cacheados e crespos vem aumentando significativamente, mas será que isso é realmente um avanço?

14,7%

85,3%

Isabela Simão: antes e depois da transição capilar.

Pesquisa realizada 
no grupo 

“Transição Capilar” 
do Facebook com 

mais de 100 mulheres, 
mostram que 85,3% 

ainda sofre preconceito 
por conta de 
seus cabelos.
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Fonte: Pesquisa realizada 
através do Google Questionários

que assumem seus cabelos naturais. 
A estética do cabelo é uma consequ-
ência de todo meu trabalho”.

Além de diversos profissionais e 
muito conteúdo, temos também um 
crescente “boom” no mercado de 
cosméticos capilares, pois, as marcas 
estão investindo cada vez mais em 
produtos para diferentes texturas de 
cabelo. Onde antes era raridade en-
contrar algo específico para os cres-

pos e cacheados, hoje existem prate-
leiras abarrotadas para agradar todos 
os tipos de cabelo e bolsos. “Acho 
que as pessoas querendo assumir seu 
cabelo natural foi o que deu brecha 
para as empresas entenderem que ti-
nham que se atualizar e lançar mais 
produtos para atender essas necessi-
dades. Acho ótimo esse ‘boom’, por-
que antigamente não existiam mui-
tas opções para quem queria usar o 
cabelo natural”, afirma Mariana.

Mesmo assim, nem tudo são 
flores. Apesar deste padrão ser 
quebrado a cada dia, vemos que o 
preconceito ainda existe contra os 
cachos e crespos. Uma pesquisa fei-
ta com mais de 100 mulheres num 
grupo de Facebook para cacheadas, 
revelou que 85,3% ainda sofrem 
desse mal por não seguir o padrão. 
“O preconceito existe pela falta de 
conhecimento, eu não quero me 
enquadrar em padrões, mas des-
construir isso é um processo lento”, 
conta Daniela.

Ainda com passos lentos, pode-
mos ver que a sociedade caminha 
para a aceitação. “Até hoje não vi 
nenhuma cliente que tenha desis-
tido de usar o cabelo natural, pois 
como elas mesmas falam, é uma li-
bertação!”, ela conclui.

Samara Pereira
O leite materno é o alimento es-

sencial e ideal para o recém-nascido. 
É exclusivamente indicado até os seis 
meses de idade da criança. E, apesar 
de todos sabermos que o leite mater-
no é de vital importância, muito se 
questiona sobre o uso de leite indus-
trializado para as crianças. 

“As empresas que se dedicam à 
alimentação das crianças no primei-
ro ano de vida, que oferecem as fór-
mulas lácteas, têm evoluído bastante. 
Fazem muita pesquisa e oferecem ao 
mercado fórmulas infantis adequadas 
a alguns aspectos da nutrição infantil. 
Mas não quero deixar de enfatizar 
que, ao menos até os seis meses de 
idade, as fórmulas infantis serão sem-
pre uma segunda opção em relação ao 
aleitamento materno. Se há impossi-
bilidade médica (rara), ou em virtu-
de de atividade profissional da mãe, 
nessas circunstâncias seriam indicadas 
as fórmulas lácteas”, explica a médica 
pediatra Eduardina Telles Tenenbo-
jm, da Clínica Médica Tenenbojm.

O leite dos primeiros dias após o 
parto é chamado de colostro e ofere-
ce grande proteção contra infecções. 
Os médicos dizem que o colostro é a 
“primeira vacina” do bebê.

Importância e benefícios do aleitamento materno reforça 
primeiro contato direto do bebê com a mãe. 

Amamentação: vida e desenvolvimento Nicolli com 
sua filha Giulia 

de sete meses 
no colo. 

A coordenadora de empresas Ni-
colli França Augusto, mãe da Giulia, 
de sete meses, desabafa sobre não ter 
conseguido amamentar por muito 
tempo: “Amamentei quase quatro 
meses. Mas o meu desejo sempre foi 
tentar por mais tempo. Esse momen-
to mãe e filha não tem explicação, 
não existem palavras que possam 
descrever o sentimento que tinha 
quando a colocava em meu peito”.

Muitas mulheres também têm 
dúvidas sobre a alimentação durante 
a gestação, e se precisam se restringir a 
alguns alimentos. Nesse caso, a médi-
ca pediatra, Eduardina Telles, explica:

“Em relação à alimentação ma-
terna, antes de falar sobre restrições, 
quero enfatizar a necessidade de as 
nutrizes (mães que amamentam) 
terem uma alimentação saudável e 
equilibrada, inclusive com atenção 
à ingestão de líquidos.Via de regra 
devem-se excluir da alimentação 
materna os alimentos crus (conta-
minação), cafeína, bebidas alcoó-
licas. Deve-se ter atenção às frutas 
ácidas (morango, abacaxi, etc), pois 
podem provocar cólicas no bebê. 
Para isso recomenda-se que a mãe 
fique atenta aos desconfortos do 
bebê e tentar relacionar aos ingre-

dientes, na sua alimentação, pode 
ter causado o incômodo”. 

 Questionada sobre suas res-
trições com a alimentação, Nicolli 
conta: “Me restringi sim, tirei o 
máximo de produtos industriali-
zados da minha alimentação. Não 
segui nenhuma dieta e nem passei 
por nutricionista, mas comecei a me 
alimentar de três em três horas com 
tudo de mais saudável, e mesmo não 
gostando do alimento, eu consumi. 
Fiz tudo isso, pois, sei que a alimen-
tação da lactante em si faz com que 
o leite seja mais rico nos nutrientes 
do que o normal”.

Muitas mães recorrem também 
aos bancos de leite como outra for-
ma de aleitamento: “Bancos de leite 
são mais frequentemente utiliza-
dos principalmente para alimentar 
aqueles bebês que nascem com mui-
to baixo peso (prematuros) e que a 
ingestão do leite materno será um 
grande diferencial na evolução des-
te bebê. Em geral, quando as mães 
têm dificuldades na amamentação 
e seu bebê está saudável, há opção 
pelo aleitamento artificial por meio 
das fórmulas infantis (leite de vaca 
industrializado)”, finaliza a pediatra 
Eduardina.

Foto: Samara Pereira
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A prática da inclusão social nas escolas

A diferença, a partir da realidade social, 
que pode ampliar a visão de mundo 

e desenvolver oportunidades de 
convivência a todas as crianças.

Helena Rocha
Enquanto em muitos lugares a 

educação inclusiva é algo distante, 
em Santo André podemos conside-
rar que é uma realidade concreta 
há alguns anos. Com aproxima-
damente 40 escolas municipais de 
ensino infantil e fundamental, aco-
lhe mais de 500 alunos, de todas 
as faixas etárias, no sistema regular 
de ensino. O município segue esse 
propósito nas classes regulares des-
de 1989, com uma pausa devido 
à mudança de governo em 1993, 
mas com retorno em 1997. 

A educação inclusiva permite 
convivência e aprendizado em con-
dições de igualdade com os demais 
alunos. A opção pela inclusão não 
significa negar ou ignorar as dificul-
dades dos estudantes. As diferenças 
não são vistas como problemas, e 
sim como diversidade. 

A teoria é bonita e diz que ofe-
rece benefícios para o aluno, como 
acompanhamento com psicopeda-
gogo para a família, acessibilidade 
nas escolas, entre outras coisas. E na 
verdade, não é bem assim, a prática 
é bem diferente, não são todas as es-
colas que tem um acompanhamen-
to, nem a acessibilidade necessitada 
pela criança. Também não tem aju-
dantes para ajudar o professor.

A ex-aluna Mylena Cordeiro, 

que ela acompanhava o aluno até 
mesmo ao banheiro. Já a professo-
ra Rosana Mota disse que a criança 
tem um cuidador, mas que ele não 
ajuda em sala, “o aluno tem um 
cuidador para cuidar da higiene 
pessoal, porem ele não pode entrar 
em sala de aula, em sala não há aju-
da de forma alguma.”.

Um dos princípios da educa-
ção inclusiva é o entendimento de 
que todos tem direito a educação. 
É uma construção para a convi-
vência sem preconceito. Muitos 
dos alunos inicialmente são víti-
mas de bullying. Mylena diz que 
sua relação com as demais crianças 
era muito boa “Eu tive problema 
apenas duas vezes assim que entrei 
na escola, mas foi por questão de 
adaptação dos outros alunos, que 
não tiveram contato com outros 
portares de necessidade, antes de 
mim.”. 

Infelizmente ainda tem algu-
mas coisas para mudar e conseguir 
com que tudo ocorra da maneira 
certa. A inclusão é muito bonita no 
papel, porém ela foi elaborada, na 
grande maioria, por profissionais 
que não estão mais na sala de aula 
ou nunca estiveram, é fácil incluir 
mais um, dois, porém, a qualidade 
desse ensino é satisfatória? 

19 anos, aluna inclusiva, cadei-
rante, relata a sua opinião sobre a 
preparação das escolas na educação 
e na acessibilidade “No quesito da 
educação, acredito que a maioria 
está sim preparada, claro que de-
pende de cada profissional ter a boa 
vontade de ensinar e enturmar esses 
alunos, mas acredito que a maioria 
tem um preparo. Já por parte da 
acessibilidade, há muito que me-
lhorar ainda, muito mesmo”.

Não são todos os professores 
que tem o preparo para lidar com 
o aluno inclusivo, não é obrigató-
rio ter certo conhecimento para 
esse cuidado. A professora Débora 
Verotti conta um pouco sobre o 
processo. “Foi complicado, pois a 
inclusão não é tão simples assim, 
"coloca o aluno deficiente dentro 
da sala e pronto", não fui prepara-
da na universidade para esse aluno 
especial. Elaborava atividades dife-
rentes, mas não tinha certeza, que 
aquilo iria ajuda-lo no seu desen-
volvimento cognitivo, havia muita 
boa intenção, porém ficava sempre 
uma lacuna a completar.”. 

A inclusão deveria ser aplicada 
igualmente em todas as escolas, po-
rém não é o que acontece. Débora 
diz que havia o auxílio de uma API 
(Auxiliar de Primeira Infância) e 

Mylena Cordeiro, 
19 anos

Projeto inclui crianças especiais em salas de aula do ensino público
Segundo especialistas da área, a inclusão não auxilia apenas o desenvolvimento do aluno com necessidades especiais, 

mas também na formação social do restante da turma

Bianca Souza
“A inclusão de crianças espe-

ciais nas salas de aula é importante 
para a socialização com as demais. 
Frequentando a escola regular, ela 
aprenderá muito mais do que em 
uma escola somente com crianças 
portadoras de deficiências, como 

ela”, afirma a coordenadora pe-
dagógica Leandra Nelo, que atua 
na prefeitura de São Bernardo do 
Campo há seis anos, explicando a 
importância do projeto de inclu-
são, que existe desde 2009.

O número de crianças com de-
ficiência que frequentam a escola 

regular sofre um aumento de 28,1 
% anualmente no Brasil, segundo 
dados levantados em uma pesquisa 
da revista Nova Escola. Atualmen-
te, são 698 mil alunos matricula-
dos, sendo 93% deste número em 
escolas públicas, incluindo as 168 
unidades de São Bernardo.

Cumprindo o artigo 205 da 
Constituição Brasileira, a Prefeitura 
oferece acesso ao ensino, sem des-
criminar suas limitações. Com um 
grupo de 400 funcionários, incluin-
do professores, orientadores peda-
gógicos, psicólogos, fonoaudiólo-
gos, assistente social, fisioterapeuta 
e terapeuta ocupacional, os alunos 
especiais e suas famílias recebem 
auxílio dos profissionais que contri-
buem em seu desenvolvimento.

A professora de Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), 
Cláudia Valentina (45), conta 
como esse trabalho é desenvolvi-
do. “Nas salas de educação infantil 
que  atendo existem alguns casos 
em que a criança tem problemas na 
socialização. Por isso, ela é atendida 
junto com os demais alunos. Assim 
eu e a professora planejamos juntas 
algumas atividades que possam ser 
realizadas em conjunto para criar 

uma interação entre todos” 
No momento em que os pais 

vão realizar a matrícula é feita 
uma entrevista para saber de to-
das as necessidades que precisam 
ser atendidas para que o aluno seja 
bem acolhido na escola. Questões 
de alimentação, medicação, grau 
de desenvolvimento motor, oral e 
intelectual são questionados e as 
turmas que recebem essas crianças 
sofrem reduções para melhorar a 
dinâmica das aulas.

A coordenadora Leandra con-
ta que escola também oferece um 
apoio para a família. “A escola pro-
cura manter uma relação de parce-
ria com a família, além disso, tam-
bém agendamos reuniões com a 
equipe de psicólogos, fisioterapeu-
tas e fazemos encaminhamentos 
médicos, caso tenha a necessidade.” 

A estrutura da escola é modifi-
cada de acordo com a necessidade 
de cada criança. Rampas, elevado-
res, banheiros adaptados são ins-
talados pelo espaço para facilitar 
a locomoção desses alunos pelo 
ambiente. Conforme a necessida-
de, são solicitadas alterações pela 
equipe de orientação técnica, que 
faz o acompanhamento das inclu-
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sões, mobiliários que compõem a 
sala de aula para melhor acomodá-
-los, fazendo com que não se sin-
tam diferentes dos demais. Além 
disso, a prefeitura também oferece 
transporte adaptado para fazer o 
percurso de casa até a instituição 
de ensino. 

A professora Angela Souza 
(42), que atua na prefeitura há 
cinco anos, conta como é a convi-
vência da turma com esses alunos. 
“Antes da nova criança chegar na 
sala, nós conversamos com a turma 
e explicamos que chegará um novo 
coleguinha que precisa de alguns 
cuidados. 

Quando ela chega, na maioria 
das vezes, a turma já começa a auxi-
liar o aluno novo em todas as difi-
culdades que possui, é uma relação 
de carinho.”

A avaliação da criança é feita 
no decorrer do ano, assim como as 
demais. Conforme as necessidades, 
são desenvolvidas adaptações curri-
culares, ou seja, atividades que que 
a criança consegue realizar. “Ao fi-
nal do ano é perceptível o avanço 
no desenvolvimento pedagógico, 
como também na socialização com 
o grupo”, finaliza Angela. 

Fotos: H
elena Rocha
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Deficientes e games: combinação que funciona
Mercado de games cresce no mundo todo e deficientes aderem aos jogos eletrônicos como lazer e profissão

Lucas Nutti
Com o notável crescimento no 

mercado dos games, pessoas de to-
das as idades aderem aos jogos ele-
trônicos como forma de lazer e até 
como trabalho. Plataformas como o 
YouTube e a Twitch são ferramentas 
essenciais para o emprego de um ga-
mer no Brasil e no mundo.

O lado positivo dos games é a 
inclusão feita por eles, já que fun-
cionam como uma ocupação para 
quem não pode fazer atividades fí-
sicas e exercícios adequados tanto 
para o corpo quanto para a mente.

Phillipe Bolonhesi de Caldas, 
21, é um jovem que sofre de Amio-
trofia Espinhal tipo II, o que lhe 
impossibilita de realizar um esporte. 
Mas ele não se intimidou com sua 
doença e os games foram a saída en-
contrada para alguém que precisava 
de um exercício mental.

O jovem trabalha durante o dia 
e diz que ganha seu dinheiro para 
investir cada vez mais, em seus jo-
gos. “Sou assistente administrativo 
até às 14h. Depois disso, chego em 
casa e vou jogar. Fico das 15h até as 
22h, mais ou menos, mas se pudesse 
jogaria o dia todo”, afirma Caldas.

“Sou apaixonado pelo FIFA 
(game de futebol), pois é o único 

que consigo jogar sozinho. Sempre 
quis jogar online, mas só posso jogar 
no modo dois botões (modo adapta-
do para deficientes), mas isso só era 
possível offline. Então mandei um 
e-mail para a EA Sports (produtora 
do jogo) contando minha história e 
no FIFA 18, o modo de dois botões 
está disponível online”, revela.

Outro exemplo da expansão do 
mercado de games é o streamer co-
nhecido como ‘Firmezinha’, um ga-
roto chamado Jhonata Fargnolli, de 
24 anos, que possui deficiência dos 
membros superiores. O jovem faz 
transmissões ao vivo na plataforma 
Twitch e chega a jogar de 10 a 12 
horas por dia.

“É gratificante ganhar dinheiro 
jogando, porque sou apaixonado 
por games, amo o que faço e ao 
fazer isso, mostro que todos são ca-
pazes de atingir seus objetivos, não 
importam suas limitações, indepen-
dente quais forem elas”, ele afirma.

Caldas também usa das palavras 
de Fargnolli, falando que “os games 
ajudam a me sentir uma pessoa nor-
mal. Chego a esquecer das minhas 
limitações e problemas, pois ali no 
jogo, somos todos iguais. Sou até 
melhor que muitas pessoas que se 
dizem boas”, brinca o jovem.

De acordo com uma pesquisa 
realizada pela Escola de Artes, Ci-
ências e Humanidades (EACH) da 
USP, os games são importantes na 
vivência do deficiente, pois trazem 

Caldas 
jogando FIFA.

Fotos: Lucas N
utti

atividades que auxiliam na memó-
ria muscular, rapidez de raciocínio 
e coordenação motora. Pelos dados 
do estudo, podemos concluir que a 
vida dos deficientes físicos é facilita-

da pelo efeito que os games fazem 
na mente de cada um, de forma in-
voluntária. O que os faz diferentes é 
a maneira pela qual são tratados pela 
sociedade.

Caldas se 
posiciona 

para jogar.

Modo como
Fargnolli joga.

Fargnolli jogando 
Counter Strike.

Visibilidade para mulheres migrantes no sistema carcerário de SP

MARIANA MORO
Uma instituição de justiça falha, 

desigualdade de gênero, marginali-
zação e negligência. Diante desse 
cenário, organizações não governa-
mentais sentem-se de mãos atadas 
para promover mudanças no siste-
ma carcerário feminino. Em 2017, 
em visita à Feira de Comunicação 
da Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul, o Instituto Terra, 
Trabalho e Cidadania (ITTC) mos-
tra que é possível se desvencilhar 
desses nós e construir, por meio da 
comunicação, um caminho trilha-
do nos Direitos Humanos.

O Instituto, que fica localiza-
do na região central de São Paulo, 
se associou à turma de jornalismo 
do quarto semestre para promover 
uma roda de diálogo na Univer-
sidade, apresentando seu princi-
pal projeto, Estrangeiras. “Desde 
2001, nossa equipe atende mulhe-
res migrantes presas em São Paulo”, 
pontua Ana Luiza Voltolini, jor-
nalista no ITTC. “O objetivo do 
Projeto é garantir os direitos dessas 
mulheres, reconhecendo suas espe-
cificidades por meio de atendimen-
to direto dentro das penitenciárias, 
educação em direitos e diálogo pú-
blico”, explica. 

Para a equipe de comunicação 
da organização, a grande mídia tem 
um papel decisivo na manutenção 
da situação precária em prisões fe-
mininas. “A grande mídia, salvo 
poucas exceções, acompanha a opi-
nião pública que, no geral, é extre-
mamente moralizante”, afirma Ana 
Luiza. “As mulheres são punidas 
não só por seus ‘crimes’, mas por 

desviarem do comportamento espe-
rado delas”, acrescenta. 

A boliviana M. G., 48, que prefe-
re não ser identificada, cumpriu seis 
anos em cárcere no município pau-
lista; agora, reintegra-se aos poucos à 
sociedade, e reconhece a importân-
cia de um trabalho humanitário nas 
prisões. “Direito é uma palavra que a 
gente não conhece lá dentro [na pri-

são]”, conta ela. “Ter alguém do lado 
de fora que lute por nós é tudo. É 
o que nos faz lembrar de que somos 
humanas, que respiramos.”

E dentro desse trabalho, a estra-
tégia de comunicação tem um papel 
extremamente importante. Para Ana 
Luiza, alguns dos caminhos mais 
efetivos seguidos pelo Instituto são 
a utilização massiva das redes sociais 

para mobilização da sociedade civil 
e do poder público, além de estra-
tégias e parcerias com diferentes veí-
culos midiáticos: “O objetivo é fazer 
com que nossas pautas alcancem 
e qualifiquem diferentes públicos, 
contribuindo para uma sociedade 
mais informada e crítica nas temá-
ticas de justiça criminal e direitos 
humanos”, elabora a jornalista.

Durante a visita à Feira de Co-
municação, as representantes da or-
ganização - as jornalistas Ana Paula 
Navarrete e Ana Luiza, além da ad-
vogada Viviane Balbuglio - deixa-
ram aos estudantes o conselho e a 
missão de se remar contra a maré da 
comunicação de massa. “Não existe 
uma fórmula para isso”, afirma Ana 
Paula, “mas é por meio da insis-
tência que conseguimos, por vezes, 
abrir caminho para pautas relevan-
tes nos grandes veículos midiáticos”.  

A organização, que completou 
20 anos de existência em 2017, vem 
expandindo as fronteiras do seu tra-
balho e conta com outros projetos 
em andamento, como o Gênero e 
Drogas e o Alternativas ao Encar-
ceramento. Mais informações sobre 
os programas do Instituto podem 
ser encontradas em sua página ofi-
cial: www.ittc.org.br.  

O Projeto Estrangeiras luta pela garantia dos direitos de mulheres migrantes em instituições prisionais, alcançando cada vez mais reconhecimento

“As mulheres são 
punidas não só 

pelos seus ‘crimes’, 
mas por desviarem 
do comportamento 

padrão 
esperado delas”

Ana Luiza Voltolini, 
jornalista no Instituto, 

em visita à Feira de 
Comunicação da USCS 

(novembro/2017) com Ana 
Paula Navarrete e 
Viviane Balbuglio.
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VAMOS À RÚSSIA
VAR - o que é e como funciona a videoarbitragem no futebol

Nino Cyrillo
É ano de Copa do Mundo. O 

Brasil conta com a genialidade de 
Neymar e os estreantes Gabriel Je-
sus e Philippe Coutinho para con-
quistar o Hexa Campeonato. Mas, 
quem poderá surpreender em todos 
os sentidos na Rússia e sacudir o 
planeta será o árbitro de vídeo. Co-
nhecido mundialmente como VAR 
(Video Assistant Referee), o recurso 
ganhou força e destaque no cenário 
futebolístico em 2017. 

O novo recurso tecnológico a 
favor da arbitragem foi autorizado 
pela Fifa, entidade máxima do fute-
bol, e testado em amistosos e com-
petições ao longo do ano passado, 
gerando muitas discussões, dúvidas 
e repercussões após cada decisão. “A 
tecnologia veio para somar, o mun-
do está evoluindo, o futebol precisa 
acompanhar isso. Porém, a tecno-
logia precisa ser utilizada de forma 
exata.” – afirma Renata Ruel, árbitra 
em exercício pela FPF e CBF.

O VAR consiste num sistema de 
câmeras distribuídas pelo estádio, 
transmitindo as imagens para uma 
sala isolada, com três assistentes e 
um operador técnico de vídeo assis-
tindo aos lances do jogo. Segundo 
a Fifa, o árbitro de vídeo será utili-
zado somente em quatro situações: 
Gols, pênaltis, cartões vermelhos e 
erro na identificação dos jogadores 
na aplicação de cartões. 

Este procedimento deverá ser 
feito em três etapas para ser executa-

do da maneira mais rápida possível 
e não impactar a partida. Ao iden-
tificar um lance duvidoso, o árbitro 
para o jogo e sinaliza com as mãos 
um gesto como uma tela de televi-
são, indicando que a decisão será 
levada ao árbitro de vídeo. Na sala 
isolada, os três assistentes VAR re-
veem o lance por diferentes ângulos. 

Após a revisão concluída, o as-
sistente VAR principal comunica 
ao árbitro a decisão a ser tomada, 
que pode ser aceita ou não pelo 
juiz.  As imagens poderão ser vistas 
pelo VAR e o árbitro em velocidade 
normal ou em câmera lenta. Renata 
ressalta: “O futebol moderno está 
extremamente veloz, com lances 

rápidos e ajustados, a tecnologia 
pode ajudar de diversas formas, não 
somente para analisar uma jogada e 
corrigi-la.”.

Os replays de incidentes vistos 
ou não revistos, não devem ser mos-
trados nas telas do estádio. É alta-
mente recomendável, no mínimo, 
aparecer uma mensagem no telão, 

anunciando estar sendo realizada 
uma revisão do lance. “Estudos di-
zem que o ser humano tem certa 
resistência à mudança, não penso 
que a arbitragem possa ser substi-
tuída pela tecnologia, porém a tec-
nologia poderá ajudar a legitimar o 
resultado da partida e até mesmo 
um título de Copa do Mundo.” – 
comentou Renata.

Será que teremos pela primei-
ra vez em uma Copa do Mundo a 
tecnologia decidindo uma partida 
de futebol? O fim das polêmicas e 
discussões estão próximas? Ou será 
que os “atores do futebol” irão con-
seguir ludibriar a lente das câmeras, 
como em 1986, no México, com “A 
Mão de Deus”, de nosso hermano 
Maradona. Nos cabe esperar e ficar 
com os olhos bem atentos a todos os 
detalhes. A Rússia é logo, ali.

Foto: C
ésar G

reco

Renata, árbitra 
assistente da 
FPF e CBF.

A esquerda, poster oficial da Copa do Mundo de Futebol na Russia com a imagem do lendário goleiro Lev Yashin.
A direira árbitros assistentes participam de treinamento na sala VAR (Video Assistant Referee).

Fotos: Assessoria de Im
prensa Fifa.com
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Mathias Galdi
No momento em que a bola 

rolar e o Santo André começar a 
jogar, a euforia toma conta da tor-
cida. Gritos, cantos e xingamentos 
ecoam pelo estádio. No meio dessa 
torcida, avistamos um senhor de 
terno branco, todo enfeitado e de-
corado com as cores do Ramalhão. 
É o Eduardo Braghirolli, 54.. No 
primeiro momento você se pergun-
ta quem é, pensa e não se recorda de 
tal nome ser tão importante na tor-
cida. De repente cai a ficha: é o Es-
querdinha. Com quase 50 anos de 
casa, é considerado um dos maiores 
torcedores o clube, segundo a torci-
da. O mesmo nunca fora lembrado 
pela diretoria do clube, sem uma 
homenagem sequer.

O apelido “Esquerdinha” surgiu 
por causa de um jogador. Em 1984, 
o Santo André disputava a Taça de 
Ouro (Série A do Campeonato Bra-
sileiro) e em um jogo contra o Grê-
mio, atual campeão do mundo. O 
jogo terminou 4x4, com um gol de 
Esquerdinha, o ponta- esquerda do 
Ramalhão na época. Por ter ido as-
sistir ao jogo no Sul e se parecer um 
pouco com o jogador, lhe deram 
este cognome. Hoje, aos 54 anos, 

Eduardo se arrepende do apelido. 
 O torcedor-símbolo não se 

deixa levar e acompanha o Santo 
André aonde der. Em 2004, na fi-
nal da Copa do Brasil, uma exceção 
aconteceu. Eduardo trabalhava na 
Termomecânica e seu chefe torcia 
para o São Caetano, barrando sua 
ida para assistir a partida no Rio de 
Janeiro. “Ele disse que se eu fosse 
viajar, me mandaria embora. Ele 
agiu de má-fé,  sabia quem eu era na 
torcida do Santo André”, relembra. 

No ano seguinte, com o clu-
be da cidade campeão da Copa 
do Brasil, Eduardo só pensava em 
ir assistir à Libertadores acompa-
nhando a equipe. Uma das histórias 
mais marcantes para o entrevistado 
foi em uma partida ocorrida no 
Defensores del Chaco, em Assun-
ção, no Paraguai. Eram quase 30 
mil torcedores paraguaios e apenas 
Eduardo na torcida visitante. Mas 
lá estava ele, de terno branco e com 
a faixa da torcida, esticada para o 
Paraguai inteiro ver. Uma de suas 
maiores loucuras, como o mesmo 
ressalta, foi ir e voltar do Paraguai 
com apenas uma refeição completa, 
sendo outras poucas refeições com 
bolachas e ‘chipas’. Vendia rifas e 

contava com doações para viajar 
com o time, nem para comida so-
brava dinheiro.

Esquerdinha “batia cartão” no 
estádio. Muitas pessoas eram famo-
sas lá dentro, mas poucas eram co-
nhecidas como o torcedor. Era tão 
conhecido, que foi escolhido para 
carregar a Tocha Olímpica. Antes 
das Olimpíadas do Rio, a tocha 
percorre algumas cidades do país 
sede. Mais de 30 mil crianças toca-
ram no círio, graças a Esquedinha, 
com a ajuda de torcedores “rivais”, 
levando-a em cidades vizinhas, as 
quais não tiveram um desfile para a 
tocha. Quando Eduardo conduziu 
a Tocha Olímpica, em 2016, foi o 
único condutor escolhido oficial-
mente pela prefeitura. Protestos e 
abaixo- assinados foram feitos para 
que o torcedor não conduzisse a to-
cha. Mas no fim, até o COB (Co-
mitê Olímpico do Brasil) o para-
benizou, por ser uma das melhores 
festas. “Fiquei quase cinco meses 
picando papel crepom, branco e 
azul. Mandei fazer bandeiras, com 
o símbolo das Olimpíadas, escrito 
‘Esquerdinha’ e o símbolo do Santo 
André, claro”, disse Eduardo, emo-
cionado.

Um laço que ultrapassa as quatro linhas
Torcedor símbolo para a torcida, Esquerdinha conta sobre sua vida, 

ou melhor dizendo, do Santo André

"Eu nunca tinha arranjado um emprego 
bom como aquele, mas estava pronto para 

deixar tudo e ir ao Rio de Janeiro
para assistir o jogo!"

Esquerdinha

Foto: M
athias G

aldi



bateria de instrumentos que está na 
extremidade do círculo: pandeiro e 
agogo na esquerda, atabaque à di-
reita e três berimbaus ao centro. A 
roda envolve dois rapazes que dan-
çam, golpeiam, lutam, balançam ao 
ritmo da música.

“Domingo tem roda na feira o 
iaiá / berimbau mandou chamar / É 
roda de Capoeira o iaiá / é cultura 
popular”. Quem canta é Messias, 
coordenador do Centro de Desen-
volvimento Arte e Cultura Gingaê 
Camará. Um aglomerado de pessoas 
se reúne para prestigiar a Roda na 
Feira, evento realizado pelo grupo de 
Messias Beiço, como é conhecido.

Além da Capoeira, o coletivo 
Gingaê Camará apresenta outras 
vertentes da cultura afro-brasileira, 

como Maculelê, Samba 
de Roda e Roda 

de Jongo.
To d o s 

a p r e c i a m 
o diálogo cor-
poral na roda. 
Movimentos an-

Cauê Colodro
A fila de barracas começa na 

Avenida Brasil, em Ribeirão Pires, 
às margens do rio que deu nome ao 
município.Trata-se de uma das feiras 
livres mais tradicionais da cidade, 
história que atravessa gerações de 
feirantes e fregueses.

Passadas as primeiras barracas, o 
som de instrumentos de percussão 
se mistura com anúncios divertidos 
dos feirantes. Em meio à enxur-
rada sonora é possível identificar 
o batuque do tambor, o toque do 
pandeiro e som de instrumento di-
ferenciado; coro e palmas ritmadas 
completam a harmonia. Entre duas 
barracas pode-se enxergar de onde 
pulsa a músi-
ca ancestral 
que inva-
de a feira. 
Pessoas de 
branco, em 
roda, can-
tam e batem 
palmas. Elas 
acompanham a 
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Movimento social independente utiliza o hip hop como porta de entrada para a cultura nas periferias do ABC

Bruno Tiago Cardoso
O projeto F.I.B.R.A (firma inde-

pendente brasileira de rap autênti-
co) surgiu em janeiro de 2011, mas 
a primeira edição ocorreu somente 
em abril do mesmo ano. O ideali-
zador, Thiago Henrique Justino, co-
nhecido como Thiago Mascote,30, 
conta que o projeto nasceu devido 
as carências das comunidades nas 
questões de arte, cultura e lazer. 

Começando na ação e depois 
indo para o papel, a primeira edição 
do projeto ocorreu em São Caeta-
no do Sul com o apoio da MCTA 
(Movimento Cultural Teatral e de 
Artes) e do Carlinhos Lira, que foi 
um grande apoiador da iniciativa de 

levar a cultura para as comunidades.
A ideia central do movimento 

é beneficiar o local onde está sen-
do realizada a ação, além da músi-
ca. Embora o nome inicial envolva 
RAP, esse não é o foco principal. 
Durante os eventos, é possível par-
ticipar de sarais, apreciar peças de 
teatro, grafite, dança de rua e ouvir 
uma boa música.

O morador Anderson Santos 
(29), da comunidade Jardim Cris-
tiane, onde a iniciativa está instala-
do hoje conta: “O projeto traz vários 
benefícios para a família carente da 
favela, como teve aqui na quebrada 
os que ele fez ajudou muita gente. 
Todos os que teve aqui eu participei, 
pode ta chuva ou sol, não importa, 
sempre tem gente, o pessoal lá can-
tando, é a união, né...”(sic)

Para a realização dos eventos, 
Thiago e a equipe pesquisam sobre 
o que a comunidade mais necessi-
ta no momento. Nos eventos ante-
riores, foram feitas arrecadações de 
alimentos, roupas de frio, e até brin-
quedos no dia das crianças. Um dos 
moradores beneficiados com a ação, 
Michael Renan de Albuquerque, 
28, diz: “O negócio que eles fazem 
já me ajudou muito com os alimen-

tos que eles arrecadam nos shows, e 
também tira a molecada das coisas 
erradas, né mano. O projeto fibra é 
uma ajuda para a comunidade, eu 
participei de dois, achei bonito pra 
caramba. Eu mesmo não gostava de 
rap, mas as vezes que eu ouvi ali gos-
tei muito...”(sic)

Com o crescimento do FIBRA, 
também foram conquistados novos 
adeptos dispostos a ajudar na orga-
nização dos eventos, um dos novos 
integrantes, Edivan Santos Bis-
po,30, amigo de infância do Thiago, 
começaram no rap juntos dentro da 
escola que estudavam, em 2002, e 
recebeu o convite para participar 
efetivamente do projeto em 2016 
onde abraçou a causa e hoje é mem-
bro fixo do movimento.

Edivan e Thiago sonham longe, 
com planos de ter filiais em outras 
comunidades, começando pelo Jar-
dim Cristiane. Buscam criar algo 
além de um evento algumas vezes 
por ano, querem algo fixo, onde os 
moradores possam se sentir parte e 
oferecer um refúgio para as crianças 
com oficinas culturais. 

Idealizador do projeto e líder 
nas ideias criativas, Thiago sabe bem 
o que o projeto FIBRA representa: 

“A gente vê que as crianças têm mais 
expectativa, mais vontade. Quando 
eu to andando na quebrada escuto 
a molecada dizer: ‘e ae tio, quando 
vai ter o rap e a dança de novo?’ Se 
eu pudesse iria fazer todo mês, é 
importante para as crianças a cul-
tura. O rap oferece a reeducação, a 
informação para as crianças, ele che-
ga e fala ‘ei truta, respeita seu pai e 

Edivan e Thiago com Michel 
(sem camisa), um dos beneficiados 

Edivan, a esquerda, 
e Thiago, a direita, 
apresentam a 
comunidade onde 
ocorrem os eventos 
do FIBRA.

sua mãe, respeita as meninas. Olha 
essa postura! Você tem direito disso, 
você pode mais, truta. Isso não é le-
gal pra você, reveja suas opções... Eu 
vejo a vontade das crianças de que-
rer ser mais...”

O FIBRA é a resistência dos ex-
cluídos. É a voz para os que não são 
ouvidos. É a resistência dos oprimi-
dos!

Para saber mais entre em contato:
Facebook.com/tm.thiagomascote

ou pelo Instagram @tm_realidadecruel

Foto: Bruno Tiago C
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Pastel, garapa 
e uma dose de 

Cultura Brasileira

cestrais marcados pela resistência do 
negro escravizado. Mesmo em outro 
contexto, a cultura afro-brasileira 
ainda resiste na atualidade. Se esti-
vesse acontecendo há 90 anos, todos 
da roda estariam atrás das grades. 
Até 1937, a prática da “capoeira-
gem” era criminalizada pelo Código 
Penal Brasileiro.

Durante o intervalo da música, 
um senhor vai até a bateria - regi-
da por Gunga, Médio e Viola - e 
fala algumas palavras para Messias. 
Diz que a “senhora” da barraca de 
temperos está com dores de cabeça 
e incomodada com o som. Todos 
procuram. Ela está a três barracas 

de distância, observando por trás 
dos potes empilhados na bancada. 
“Olha, não posso parar. Você sabia 
que isso aqui é Patrimônio Imaterial 
da Humanidade?”, disse Messias ao 
senhor, que se afastou: “eu até gosto 
de Capoeira, mas a mulher...”.

A roda reinicia. Palmas e coro 
recomeçam junto à música. Dois 
rapazes jogam novamente ao centro. 
Tudo acontece em coletivo, cada um 
com sua função se torna parte do 
todo. De maneira horizontal, preva-
lece a igualdade; e no final não existe 
vencedor. Tal conduta transcende 
a Capoeira e se aplica facilmente à 
roda da vida. Os dois camaradas en-

cerram o jogo, fazem o cumprimento 
e abrem espaço para a próxima dupla.

É nítida a surpresa no rosto de 
quem assiste. Por mais inusitada que 
pareça, roda de Capoeira e feira livre 
é uma antiga combinação da cultu-
ra popular brasileira. Manifestação 
cultural afrobrasileira originária das 
chagas – ainda abertas - da nossa 
História. Quem se informa, respeita, 
faz do movimento resistência. 

Frutas, legumes e temperos de 
todo o globo se concentram nesta 
turbulenta avenida chamada Brasil. 
O carrinho de feira está cheio; gara-
pa e pastel em mãos; é hora de sabo-
rear o domingo.

Roda na Feira, 
organizada pelo 
coletivo CDAC 
Gingae Camara

Foto: C
auê C

olodro

Ilustração: Livro A Herança de Pastinha - Angelo A. Decanio Filho


