
Escolas entram na luta contra obesidade
Algumas chegam a impedir que aluno coma o lanche se não for saudável; para endocrinologista, porém, bons hábitos em casa são fundamentais

REDE ESTADUAL
Docentes de SP entram
na 2ª semana de greve

Com a aprovação na sexta-feira
da manutenção da greve dos
professores da rede estadual de
São Paulo, algumas escolas de-
vem funcionar parcialmente
nesta semana.

Segundo o governo, apenas
1% dos 215 mil docentes da rede

aderiram à paralisação, iniciada
no Estado de São Paulo no últi-
mo dia 5.

Para o Sindicato dos Profes-
sores do Ensino Oficial de São
Paulo (Apeoesp), a adesão che-
gou a 60%.

ENSINO SUPERIOR
ProUni faz última
chamada amanhã
O Programa Universidade
Para Todos, destinado a alu-
nos de baixa renda, divulga
amanhã os selecionados para
bolsas disponíveis. O estu-
dante tem de acessar o site
para saber se foi selecionado.

Entrevista. O escritor Ricardo
Azevedo fala de literatura infantil

Mônica Pestana
JORNAL DA TARDE

E se o lobo mau da Chapeuzi-
nho Vermelho não quisesse
devorar a vovozinha e a crian-
ça não atirasse o pau no gato,
esses clássicos que sempre es-
tiveram presentes na educa-
ção infantil e nas brincadeiras
continuariam os mesmos? No
intuito de educar crianças de
uma forma “politicamente
correta”, escolas e educado-
res têm apresentado histórias
modificadas para afastar os

alunos de temas violentos e pro-
mover a conscientização.

“Atirei o pau no gato” virou
“Não atire o pau no gato”, o Saci
Pererê ficou sem o cachimbo e
Lobo Mau, em vez de ser morto
pelo caçador, foge pela floresta.

Observando essa tendência, o
escritor, contador de histórias e
pesquisador Ilan Brenmam estu-
dou o tema em sua pesquisa de
doutorado pela USP. Autor de li-
vros infantis que buscam “tratar
a vida como ela é”, como Até as
Princesas Soltam Pum, Brenmam
questiona a mudança de histó-
rias e músicas na tentativa de re-
duzir a violência na vida real.

“É uma visão organizacionis-
ta”, diz, citando o filósofo suíço
J e a n - J a c q u e s R o u s s e a u
(1712-1778), para quem o ho-
mem nasce bom, mas a socieda-
de o corrompe.

“A criança é um ser complexo
e ela não é contemplada quando
uma história clássica é mudada.”

Brenman avalia ainda que as
crianças anseiam por enredos

verdadeiros e lembra que, quan-
do são elas que escolhem as his-
tórias, as de terror lideram os pe-
didos. “Será que elas são psicopa-
tas ou querem o terror para lidar

com questões subjetivas, como
o terror interno?”

Entre os pais, a questão divide
opiniões. “Tenho a impressão de
que eles ficam meio perdidos. Es-

cutam o que a mídia fala e o
que a escola fala, mas não sa-
bem ao certo o que fazer”, diz
Brenman, que, em suas pales-
tras, costuma perguntar a pro-
fessores se eles matavam for-
migas ou queimavam bichi-
nhos quando eram pequenos.
“Hoje, se uma criança mata
uma formiga, vai para o psicó-
logo”, critica.

Mãe de um menino de 3
anos, a fisioterapeuta Carla
Oseliero Trevizoli, de 37, acha
a estratégia das escolas exage-
rada. “Os desenhos me preo-
cupam mais, me parecem
mais violentos.” Já a terapeu-
ta ocupacional Débora Glei-
des Craveiro Crajonas, de 47
anos, mãe de duas meninas e
um menino, procura opções
mais suaves. “Há tanta violên-
cia no mundo que eu acho me-
lhor não reforçá-la.”

A contadora de histórias
Kiara Terra, de 31 anos, ques-
tiona a ideia de que a criança
tem de ficar em um mundo ex-
cessivamente protegido e hi-
gienizado. “Como qualquer
ser humano, as crianças estão
em contato com a realidade,
com conflitos e cheias de per-
guntas difíceis.”

O Ministério da Educação
convocou ontem, para matrí-
cula em instituições federais
de ensino superior, candida-
tos que estavam na lista de
espera do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu).

Para ficar com a vaga, os
convocados têm de efetivar a
matrícula pessoalmente nas

universidades entre hoje e ama-
nhã. Foram chamados estudan-
tes que não haviam sido aprova-
dos na terceira fase da seleção,
mas confirmaram pelo site do
Sisu o interesse na vaga à qual
concorreram. Para saber se foi
convocado, o candidato tem de
acessar o sistema online e che-
car a informação em seu bole-
tim individual.

O MEC não divulgou quan-
tos estudantes da lista de espe-
ra foram chamados ontem para
a matrícula. Com essa convoca-
ção, a primeira edição do Sisu é
oficialmente encerrada. Se na
quarta-feira ainda sobrarem
vagas, as instituições de ensino

ficarão encarregadas de entrar
diretamente em contato com os
próximos colocados da lista de
espera.

Na primeira fase da seleção
unificada, apenas 39% das 47,9
mil vagas foram preenchidas.
Após a segunda etapa de convo-
cações, ainda sobravam 45,3%
das vagas.

Como algumas instituições
federais precisam de um novo
processo seletivo para preen-
cher as vagas em cursos que se
iniciam no segundo semestre, o
MEC deve reabrir o Sisu em
maio. O sistema vai usar as no-
tas do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) de 2009.

CIÊNCIA

Até os 6 meses, o bebê só deve
tomar leite materno. Os médi-
cos recomendam não dar nem
água para as crianças até essa
idade.

A partir de então, podem en-
trar no cardápio alimentos va-
riados, oferecidos amassados
em papinhas pastosas.

É principalmente na transi-
ção das papinhas para os ali-
mentos sólidos, que deve ocor-

rer entre 1 e 2 anos, que a crian-
ça começa a rejeitar certos ti-
pos de comida.

“Muitas ficam com uma sen-
sação desconfortável ao comer
algo menos elaborado, como
alface e cenoura cruas”, explica
a endocrinologista Angela Spi-
nola e Castro.

Os pais devem insistir até
que o filho consiga mastigar
bem os alimentos duros. Eles

ajudam a estimular o nascimen-
to do restante dos dentes.

Recomenda-se também intro-
duzir aos poucos esses alimen-
tos na dieta da criança – o
ideal é seja semanalmente.

“Vale a pena investir um
tempo nisso. Os hábitos ali-
mentares da infância tendem a
se perpetuar pela vida adulta”,
afirma a nutricionista Daniela
Murakami.
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Escritor questiona
mudança de músicas
e histórias infantis

MEC convoca
estudantes da
lista de espera
para federais

● Tecnologia
A Unesp digitalizou livros e
tem 44 obras disponíveis
gratuitamente na internet
(culturaacademica.com.br).
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de abril termina mostra sobre Charles
Darwin no Museu de Zoologia (USP)

PRESTE ATENÇÃO

Luciana Alvarez

Com a obesidade infantil atin-
gindo a marca histórica de
15% das crianças brasileiras,
segundo a Sociedade Brasilei-
ra de Endocrinologia e Meta-
bologia, muitas escolas resol-
veram entrar na luta para de-
ter a epidemia. Mas, no esfor-
ço de ensinar os alunos a te-
rem uma alimentação saudá-
vel, alguns colégios acabam
adotando medidas polêmi-
cas, como proibir e até “confis-
car” certos lanches.

No currículo da escola Car-
litos, na zona oeste de São Pau-
lo, o tema educação alimentar
é abordado em conjunto com
a alfabetização e permeia vá-
rias disciplinas, como ciência
e matemática. Na hora do in-
tervalo, se os pais não investi-
rem em um lanche saudável,
as crianças voltam para casa
com a lancheira intacta.

Guloseimas e refrigerantes
são proibidos: quem leva para
a escola não come. “É como se
o aluno tivesse esquecido a
lancheira. Os colegas dividem
seus lanches”, explica Laura
Piteri, coordenadora pedagó-
gica da escola. A criança volta
também com um bilhetinho
para lembrar os pais das re-
gras do colégio.

Na Stance Dual, no centro
de São Paulo, a política de proi-
bição de alimentos pouco sau-
dáveisé semelhante, mas a res-
posta à desobediência, menos
radical. São itens proibidos:
doces, balas e refrigerantes.

Quem leva esses alimentos
é orientado a comer apenas a
parte nutritiva do lanche. Se
na lancheira há fruta, iogurte
e bolachas recheadas, por
exemplo, a criança é estimula-
da a consumir apenas um bis-
coito.

“Antes devolvíamos esses lan-
ches, mas os pais reclamavam
muito”, diz Liliane Gomes, coor-
denadora pedagógica.

Modelo. Por mais que a escola
se esforce, a criança não criará
hábitos saudáveis sem a contri-
buição dos pais, afirma a endocri-
nologista Angela Spinola e Cas-
tro, da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp). “A escola
não pode transferir para si um
papel que não é dela. Se a criança
vem de uma casa onde as pes-
soas comem sem restrição, não
vai aceitar isso”, diz.

Angela defende a discussão
na escola e em casa sobre o
que se deve comer, mas é con-
trária a proibições. “Não te-
mos como proibir. Esses ali-
mentos existem e há um mar-
keting forte. O ‘não’ pode dei-
xá-los ainda mais atrativos.”

Foi o trabalho conjunto da
farmacêutica Jaqueline Her-
nandez com os profissionais
do colégio Magister que mu-
douGiovanna, de 5 anos. A me-
nina, considerada difícil para
comer, hoje é fã de frutas e le-
gumes. “Já teve tempo em
que a lancheira voltava intac-
ta mesmo com muitas op-
ções”, conta Jaqueline.

Ao procurar a direção da es-
cola onde a menina estudava,
ouviu que deveria deixar a fi-
lha passar fome por uns tem-
pos para aprender. “Aquilo
me chocou e resolvi trocá-la
de colégio”, afirma. No Magis-
ter, a mãe procurou a nutricio-
nista responsável para saber
como ajudar a filha. A iniciati-
va deu certo e foi bem-vinda
pela escola. “Se não trabalhar-
mos com os pais, não atingire-
mos o objetivo”, diz Viviane
Nagano, nutricionista respon-
sável. O Magister oferece pa-
lestras para pais e professores
sobre alimentação saudável.

Especialistas alertam que
não é raro as crianças aceita-
rem na escola alimentos que
recusam em casa. “No colégio
é tudo muito lúdico”, diz Sil-
via Stéfano, coordenadora da
escola Augusto Laranja, em
Moema. Desde os primeiros
anos, aulas de culinária esti-
mulam a curiosidade e a expe-
rimentação. Mas o trabalho
exige paciência. “Tem criança
que chega com nojo. Precisa
de uns três meses pegando, es-
premendo e cheirando até co-
meçar a experimentar.”

● Vestibular de meio de ano

A Universidade Estadual Paulista
(Unesp) receberá inscrições para
o vestibular do meio do ano de 3 a
21 de maio. A novidade é que o
processo seletivo terá duas fases.

Vagas 500
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Para afastar temas
violentos, escolas
transformam ‘Atirei o
pau no gato’ em ‘Não
atire o pau no gato’

Estímulo. Crianças participam de aula de culinária no Augusto Laranja; no início, algumas resistem a mexer nos alimentos
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