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“SUAVE PECADO”

Evangelização em 3 capítulos
Igreja Batista divulga,
pela internet,
minissérie que aborda
os dilemas de jovens

VILMARA FERNANDES
vfernandes@redegazeta.com.br

Uma patricinha domina-
dora, um namorado trai-
dor e uma jovem que sofre
com o pai alcoolista e
agressor. Os dilemas des-
tes jovens, semelhantesao
de tantos outros, vão ser
debatidos em uma minis-
sériequetemoobjetivode
evangelizardeumjeitodi-
ferente, utilizando as mí-
dias sociais.

O primeiro episódio de

Suave Pecado – de um to-
taldetrês–ganhouainter-
net na última segunda-fei-
ra.Ospróximosvãoseres-
critos a partir das suges-
tõesdequemassistirequi-
ser participar. A expectati-

vaédequesejamgravados
em novembro e liberados
na rede até dezembro.

A trama mostra o coti-
dianodeumafamíliacapi-
xaba de classe média alta,
seus filhos e amigos. Eles
enfrentam problemas de
relacionamento que afe-
tam os laços afetivos. To-
dospertencemaumaigre-
ja protestante.

O problema é que na
correria do dia a dia aca-
bamnãolevandoasérioos
valores éticos e cristãos. A
pimenta do enredo fica
por conta de um segredo
não revelado, guardado a
sete chaves pelo pai.

Algo que nem mesmo o
autor do roteiro, o webde-
signer Samuel Paganoto,
sabe. “Os internautas vão
nos ajudar a identificar”,

explica. Ele destaca que os
“pecadinhos” cometidos
pelospersonagenspermiti-
rão abrir um discussão so-
bre temas bem atuais: dro-
gas, separação, luxo, trai-
ção,azaração. “Enumalin-
guagem bem contemporâ-
nea”, pontua.

Mas que ninguém espe-
reumfinal felizpara todos
os componentes. “A vida
não é assim”, observa Pa-
ganoto. Como ele, todo o
elenco pertence a Primei-
ra Igreja Batista em Bento
Ferreira, Vitória. A exce-
ção são os figurantes. Os
próximos episódios tam-
bém vão estar abertos à

participação de outros
personagens.

Asgravações foramfei-
tasemVitória,nosprimei-
ros dias de julho. Onze
empresas patrocinaram o
projeto. “Agora estamos
tentando novos parcei-
ros”, relatou Paganoto. A
trilha sonora é de artistas
capixabas. Já a direção
coube ao cineasta Edson
Ferreira; e a abertura, a
Alisson Silva.
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“Queremos
conquistar o
público pela
identificação
com os
personagens”
—
SAMUEL PAGANOTO

agazeta.com.br
/Cidades. Veja o primeiro
capítulo da minissérie “Suave
Pecado”. A edição com 12 minutos
já está disponível na internet.

Surpresa
Cláudio (de blusa rosa) e Júnior são amigos de Bruno e
ficam surpresos com a reação do jovem, que trai a
namorada com outra garota na frente deles.

Segredo
Sílvia é a esposa dedicada de Celso e mãe dos jovens Bruno
e Júlia. Seu marido guarda um segredo que afeta o
relacionamento da família. Sua filha é uma patricinha.

Traição
Bruno namora Bianca, mas não suporta os ciúmes de sua
garota. É por isso que não pensa duas vezes em aceitar o
assédio de outra jovem, Juliana.
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EDUCAÇÃO

Desigualdades da educação
Em 83% das escolas
que recebem crianças
pobres, o conteúdo não é
totalmente transmitido

Só 17% das escolas públi-
cas do país com alunos de
classes sociais mais baixas
cumpremamaiorpartedo
conteúdo previsto para a
série. Nas escolas com
crianças de nível social
mais alto, esse índice sobe
para 45%. A constatação
vem de um levantamento
feito pelo pesquisador Er-
nesto Martins Faria, do si-
te Estudando Educação
(estudandoeduca-
cao.com), a partir de da-
dos da Prova Brasil 2007.
Ele aponta os motivos pa-
ra essa desigualdade.

Contradição
O resultado aponta para

uma contradição: os alunos
que chegam com defasa-

gemàescolaequedeveriam
receber mais conteúdo são
os que menos recebem. Em
geral, as escolas que aten-
demaessesalunosestãoem
regiõesdopaísquerecebem
poucos recursos e investi-
mento educacionais, como
Norte e Nordeste.

Financiamento
Hoje, existem dois

“brasis” no Brasil: o do
Norte e Nordeste e o do
restante do país. A polí-
tica de financiamento
da educação federal é
muito equivocada e de-
sigual. Os Estados que
arrecadam mais rece-
bem mais investimen-
tos. A arrecadação tem
que ser para o Brasil co-
mo um todo.

Formação
Segundoapesquisa,nas

escolas com alunos de bai-
xa renda, 73% dos profes-
sores passaram por forma-
ção continuada. Nas com
nívelsocialmaiselevado,o
percentual foi de 83,5%.
Parapromovermudança,a
formação continuada tem
que realmente ajudar o
professora lidarcomasala
de aula e falar do seu con-
texto. Abordar até mesmo
a defasagem de conteúdo
do próprio professor,
quando for o caso.

Educação infantil
Diversas avaliações já

deixaramclaroque,seasi-
tuação do ensino não se
resolve na educação in-
fantil,dificilmenteseráre-
solvidanoensinomédio.É
precisointervirnaentrada
dos alunos na escola.
(Priscilla Thompson)
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Levantamento foi feito pelo pesquisador Ernesto Faria

POR UMA UNIVERSIDADE MELHOR

Estudantes da
Ufes saem às ruas
Cerca de 500 alunos,
professores e
servidores saíram
em passeata ontem

DA REDAÇÃO MULTIMÍDIA

Após dois dias de bloqueio
devidoaoprotestodeestu-
dantes,asportariasdaUni-
versidade Federal do Espí-
ritoSanto(Ufes)permane-
ceram abertas ontem no
campus de Goiabeiras, Vi-
tória. Entretanto, o movi-
mento estudantil não en-
cerrou as manifestações.
Os universitários junta-
ram-se a professores e ser-
vidores e saíram em pas-
seata até o campus de Ma-
ruípe, também na Capital.

Cerca de 500 pessoas –
segundoestimativasdaPo-
lícia Militar – participaram
doato.Segundooalunodo
curso de Comunicação So-

cial Kauê Scarim, 19 anos,
a manifestação é resultado
dos protestos dos últimos
dias. As reivindicações,
ainda segundo o universi-
tário, continuam as mes-
mas e misturam-se com as
das outras categorias.

“Queremosmelhoriado
ensino e várias pautas das
diversas categorias, como
a dos servidores referente
ao Hospital Universitário.
Para os estudantes, quere-
mosassistênciaestudantil,
moradiaepautasmaisam-
plas, como 10% do PIB pa-
raaEducação, construídas
nacionalmente”, diz.

Mas nem todos concor-
dam com a forma como o
protesto é conduzido. Na
terça, houve conflito entre
grupos favoráveis e contrá-
rios ao bloqueio das porta-
rias. (Letícia Gonçalves)

Documento:AGazeta_01_09_2011 1a. QUINTA_CA_03Cidades_5.PS;Página:1;Formato:(274.11 x 381.00 mm);Chapa:Composto;Data:31 de Aug de 2011 23:03:27


