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Fundada há mais de 45 anos pela comunidade suíça do Rio, a Escola Suíço-Brasileira Rio de Janeiro (ESB-RJ) teve como objetivo inicial atender filhos de suíços
residentes no Brasil, mas desde o primeiro momento recebeu também alunos brasileiros e de outras nacionalidades. Desde 2006 está localizada no bairro da Barrinha, na Barra da Tijuca, com turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio.
O currículo da escola é bilíngue, baseado nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) e o contato do aluno com a primeira língua estrangeira (Alemão ou Francês) ocorre a partir dos três anos de idade. Em 2011, a turma do
último ano do Ensino Médio, além do Certificado de Conclusão para o ingresso
nas universidades nacionais, também receberá o IB Diploma Programme, que a
ESB-RJ está autorizada a oferecer, abrindo, assim, um leque de opções para
ingresso em universidades internacionais no mundo inteiro.
Sabemos que educação vai muito além do ensino formal de conteúdos e disciplinas, razão pela qual os cuidados com a saúde da comunidade escolar sempre
estiveram na pauta da instituição. Visando a fortalecer essa atenção, em janeiro
de 2010, a ESB-RJ firmou parceria com a URMES, empresa médica com 37 anos
de atividades, responsável pela “saúde” de alguns colégios no Município do Rio
de Janeiro, por acreditar que Saúde e Educação caminham juntas.
Direção da Escola Suíço-Brasileira - RJ

de escolas privadas. Os embutidos foram consumidos
por aproximadamente 19% desses alunos; o refrigerante, por 37,2 %. Já as guloseimas foram consumidas
por 50,9% da população estudada.
Segundo outro estudo (Carmo et al.), 78,2% dos
adolescentes consomem 3,8 porções diárias de doces,
ultrapassado assim a recomendação de duas porções/dia.
Os achados evidenciam a importância de voltarmos
a atenção para a qualidade dos alimentos oferecidos às
crianças e jovens. A formação de hábitos saudáveis de
alimentação pode e deve ser estimulada na escola, mas
deve encontrar eco no cotidiano da família. Nesse processo, o exemplo dados pelos adultos é fundamental.

Hábitos de vida saudáveis vêm sendo apontados como
potencial fator de proteção do excesso de peso, doenças
cardiovasculares e diabetes tipo 2. Dentre eles, destacamos a alimentação rica em legumes, frutas e verduras.
Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE – 2009) denominado
PeNSE (Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar), investigou, entre outros fatores, a alimentação de escolares do
nono ano do Ensino Fundamental (EF) de todas as capitais brasileiras e do Distrito Federal, de escolas públicas
e privadas (veja gráfico abaixo).
Os achados foram significativos e vale a pena revêlos. A PeNSE identificou o consumo semanal de alimentos marcadores de uma alimentação saudável (feijão,
legumes, verduras, frutas e leite) bem como de uma alimentação não saudável (frituras, biscoitos, embutidos,
refrigerantes e guloseimas como balas, doces, chicletes,
chocolates e pirulitos).
O estudo revelou que entre os estudantes do EF das
escolas privadas, 34,3% consumiram hortaliças cinco
dias ou mais na semana anterior ao estudo. As frutas
foram consumidas em cinco dias ou mais por 31,5% dos
escolares. O leite foi consumido cinco vezes ou mais por
60,7% dos alunos.
Contudo, a ingestão de alimentos considerados não
saudáveis foi preocupante. O consumo de salgados fritos
cinco vezes ou mais na semana foi de 14,3% nos alunos

Referências
1. CARMO, M. B. do. et al. Consumo de doces, refrigerantes e bebidas com adição de açúcar entre adolescentes
da rede pública de ensino de Piracicaba, São Paulo. Revista
Brasileira de Epidemiologia, São Paulo: Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, v. 9, n. 1, p.
121-130. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/
pdf/rbepid/v9n1/10.pdf>. Acesso em: agosto. 2011.
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
pense/pense.pdf - Acesso em: agosto de 2011.

Percentual de escolares frequentando o 9o ano do ensino fundamental, por consumo alimentar na última semana, segundo o alimento consumido
nos municípios das capitais e Distrito Federal - 2009. (Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2009)
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Contou-me uma amiga que, outro dia, seu filho chegou
da escola exultante: tirara dez em Física! Lendo a prova,
ela percebeu, no entanto, que havia um engano na correção; sem hesitar, mostrou ao adolescente a necessidade
de alertar o professor acerca do erro cometido. Surpresa
ouviu o filho negar e afirmar resolutamente que “ninguém devolve nota” e que seria alvo de gozações sem fim
dos colegas, caso o fizesse. Foi preciso muita paciência e
segurança para convencê-lo.
Às vezes um fato corriqueiro nos faz perceber quantos difíceis dilemas as crianças terão que resolver, até
que se tornem adultos íntegros.
Não faz muito tempo, ser “um bom menino” significava, como dizia o palhaço Carequinha, não fazer pipi
na cama, não fazer má-criação, concluir o trabalho de
casa com capricho, deixar o quarto mais ou menos arrumado, não falar palavrão, dirigir-se respeitosamente aos
mais velhos etc. Competências sociais que a família se
empenhava em desenvolver sem questionar. Isso porque
valores como honestidade e integridade não estavam,
ainda, em discussão.
Ser um “bom menino” hoje significa não apenas
saber o que é certo ou errado, mas principalmente conseguir se posicionar contra atitudes (bem frequentes) que
contrariam os princípios éticos da sociedade. O que não é
fácil nem para adultos, quanto mais para crianças e jovens.

“Mesmo quando parece
que não nos ouvem nem
vêem, é a nossa
integridade que serve de
fundamento para nossos
filhos, hoje e sempre.”
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Opor-se ao grupo demanda forte grau de segurança.
Mais ainda: significa que nossos filhos têm que estar certos, em primeiro lugar, de que solidariedade, justiça e
honestidade, por exemplo, não estão “fora de moda”.
Precisam, acima de tudo, acreditar que, mesmo quando
parte dos homens não respeita esses princípios, não há a
mínima condição de vivermos com segurança sem eles.
Como convencê-los, no entanto, se a tevê, as novelas, os jornais, programas humorísticos e até certas
músicas, sem falar especialmente nas atitudes de muitos adultos, os bombardeiam com mensagens e fatos
totalmente antiéticos? Como convencê-los, se parte
dos colegas com os quais convivem, desrespeitam os
mais velhos, picham muros, destroem o mobiliário das
escolas, dirigem sem carteira aos dezesseis anos ou falsificam documentos para poder entrar nas boates antes
da idade permitida em lei, por vezes com a anuência
dos responsáveis?
Criar adultos dignos depende basicamente de duas
coisas: da maneira pela qual nós, pais, vivemos o dia-adia e da confiança que temos nos valores que guiam nossas ações. Ou seja, é necessário não só sermos íntegros,
mas também não duvidarmos da força dos nossos princípios. Quando crianças e jovens percebem nos seus mais
fortes modelos (os pais!), segurança inabalável na retidão, na cooperação, na honra – independente do que
estejam fazendo os vizinhos, parentes e amigos – eles
muito provavelmente também acreditarão. Se, ao contrário, já que há tanta corrupção e impunidade, os próprios pais começam a lassear seus conceitos ou a repetir
diariamente “que o Brasil não tem jeito”, em que irão
seus filhos acreditar? Pelo que e para que irão lutar?
O perigo maior para um jovem não são as drogas
- é não crer no futuro e na sociedade em que vive. A
falta de esperança, essa sim, é que pode levar à depressão, ao individualismo, ao consumismo exacerbado,
ao suicídio, à marginalidade e às drogas. Em contrapartida a convicção num caminho produtivo a ser trilhado e o desejo de contribuir fazem com que os jovens

progridam, criem, estudem e realizem. Para ter essa
confiança, no entanto, eles precisam conviver com pessoas que, não apenas vivam de acordo com esse modelo,
mas também que não se deixem abalar pelas notícias
negativas que saem diariamente na mídia. Existe sim
gente desonesta, o que não significa que muitos outros
- muitos mais - não sejam dignos, trabalhadores e corretos. Precisamos lutar vigorosamente para que nossos
filhos percebam que quem leva o Brasil adiante é a
maioria silenciosa, como gosta de chamar a massa formada por pessoas honestas e trabalhadoras, e que, por
isso mesmo, não constituem notícia, nem, portanto,
aparecem nos jornais e na TV.

“O perigo maior para um
jovem não são as drogas
– é não crer no futuro
e na sociedade
em que vive.”
Os pais têm papel primordial na estruturação do caráter
dos filhos. Resgatar a ética é hoje questão de sobrevivência.
Que jovem poderá resistir às pressões negativas de uma
sociedade em crise, se não aquele que tenha internalizado
o respeito por si próprio e pelo outro? Para isso é preciso,
em primeiro lugar, que se reconheçam num modelo – isto
é, que saibam quem são e que façam identificações adequadas. E para tanto precisam de modelos fortes e seguros,
que não duvidem nem desanimem a cada notícia negativa
nos jornais, ou a cada mau exemplo nas vizinhanças.
Muita gente acha que ensinar integridade é impossível hoje. Talvez ignorem que isso se faz basicamente através de exemplos concretos de vida. Se os pais, “sem
muito discurso”, vivem de acordo com os princípios que
defendem, estarão encorajando os filhos a seguirem seus
passos, mesmo sem perceber. Quer dizer, não mentindo,
não aceitando uma conta errada no restaurante, chegando à hora combinada aos encontros, respeitando a
lei, não mudando ou querendo mudar as regras do jogo
de acordo com as conveniências do momento, e, especialmente, não disseminando amargura e descrença,
simplesmente porque nem todos agem de maneira
honesta. Na grande maioria dos casos, essa forma de
viver será suficiente para que seus filhos acreditem nos
valores... Afinal, não podem contestar: vocês vivem de
acordo com o que defendem – eles estão vendo!

Por fim é bom lembrar que, especialmente quando nossos filhos chegam à adolescência, quase com certeza,
irão opor alguma (ou bastante) resistência ao que defendemos. Não nos deixemos iludir pelas aparências – especialmente não desanimemos! Eles estão lutando para se
independentizar e isso pode significar ficar aparentemente contra tudo (literalmente TUDO, para nosso
desespero) que nós, pais, postulamos. Ainda que seja
difícil acreditar, nossas lições nunca são inúteis.
Enquanto nossas atitudes forem coerentes com
nosso discurso, estaremos provendo a base para a qual
eles retornarão, quando a época da rebeldia terminar. E,
mesmo na fase mais aguda de auto-afirmação, raramente
se afastarão dos conceitos essenciais. Poderão até fazer
algumas bobagens, mas nada que fira de forma irremediável a ética e os valores que aprenderam, por toda sua
curta vida, a respeitar.
Mesmo quando parece que não nos ouvem nem
vêem, é a nossa integridade que serve de fundamento
para nossos filhos, hoje e sempre.

Profa. Tania Zagury é filósofa, Mestre em Educação,
Conferencista e Escritora, autora de 21 livros, entre os
quais “Filhos, Manual de Instruções”, “Escola sem
Conflito”, “Limites sem Trauma” e “Educar sem
Culpa”. Contato: www.taniazagury.com.br

Para
saber
mais...
Em Filhos, manual de instruções, Tania Zagury oferece
ferramentas para diminuir (ou quem sabe eliminar) as guerrinhas
diárias que desgastam relações e não trazem resultados. A
autora também mostra como a maior parte das brigas em família
poderia ser evitada se os adultos adotassem atitudes educativas.
“São atitudes simples, mas firmes, que podem ajudar em muito
na criação dos filhos”, defende.
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Escola
saudável:

Ortodontia

o compromisso deve ser de todos
Os cuidados com a saúde devem ocupar espaço generoso
na programação de atividades e conteúdos de toda escola,
principalmente naquelas que atendem o segmento da
Educação Infantil. Mas é importante que a comunicação
de conceitos e o estímulo a atitudes coerentes com a preservação de um dos nossos bens mais preciosos permeiem
toda a comunidade escolar: alunos, pais e outros responsáveis, professores e demais funcionários da instituição.
Educação deve rimar com saúde e, fazer da escola
um lugar saudável, é tarefa de todos. Nesse processo, a
vacinação tem papel estratégico. Vejamos a razão.
Levantamentos mostram que quase 100% dos surtos de
varicela (catapora) ocorrem nas escolas; no caso da
hepatite A, esse percentual é de pelo menos 60%; e até
mesmo a gripe (influenza) tem sua primeira onda de
manifestação sazonal registrada na comunidade escolar.
Isso ocorre porque são doenças típicas da infância:
90% dos casos de varicela acontecem antes dos 10 anos
de idade. Hepatite A não é diferente: estudos norte-americanos demonstram que a criança é a maior fonte de transmissão para o adulto – e as pequenas, com menos de cinco
anos, muitas vezes sequer apresentam sintomas da doença.
A gripe é um excelente exemplo do quanto a vida
em comunidade requer visão estratégica. São vários os
quadros que se confundem com essa infecção. Afastar
da escola todas as crianças com coriza e tosse, por exemplo, é, na prática, impossível. Portanto, a instituição
deve cobrar dos pais que mantenham a vacinação de
seus filhos em dia, mas também devem incentivar a vacinação dos adultos que trabalham com essas crianças.
Esse cuidado não visa apenas proteger os profissionais, mas objetiva também a proteção dos pequenos. No
caso da coqueluche, sabe-se que adultos portadores sãos
da bactéria Bordetella Pertusis são os principais agentes
de transmissão da doença para o bebê menor de um ano,
ainda sem a devida proteção. Profissionais da educação,
da saúde e babás, por exemplo, respondem por até 25%
dessas transmissões.
Por essas razões a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) elaborou um calendário de vacinação ocupacional em que recomenda a vacinação do profissional
da educação contra hepatite A, varicela, coqueluche e
gripe sazonal (influenza).
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e sua relação com a

Visão global, ação sistêmica
Mas os cuidados com a saúde da comunidade escolar
não se restringem à vacinação. Nos berçários, atenção
especial deve ser dada à higienização dos brinquedos,
limpando-os diariamente com uma solução à base de
hipoclorito de sódio. Os objetos de uso pessoal da
criança devem ser guardados separadamente, e os pais
devem ser orientados a esterilizar mamadeiras e chupetas em casa, todos os dias.
No pátio, as caixas de areia devem ser higienizadas
a cada mês e cobertas à noite. A caixa d’água deve ser
limpa por empresa especializada a cada seis meses. Os
brinquedos devem ser adequados à faixa etária. Aqueles
destinados à criança pequena devem ter proteção contra
quedas. Nos meses de verão, a atenção com as placas de
metal no chão (tampas de bueiro, por exemplo) deve ser
redobrada, para evitar que a criança queime o pé ao
caminhar descalça.
Na cozinha e cantina, os cuidados com os alimentos
devem ser orientados por nutricionista e incluem, desde
a escolha do fornecedor e o controle da validade dos produtos, até a atenção às normas de higiene para manipulação e preparo do alimento. O piso seco evita quedas e
a altura correta de pias e do fogão também ajudam a
evitar acidentes.
Na limpeza, cuidado especial na manipulação de
produtos químicos, para evitar queimaduras e alergias,
por exemplo. Os funcionários de serviços gerais devem
fazer uso de botas e luvas para limpar o chão.
E como estamos falando de proteção, vale lembrar o
cuidado com escadas – elas devem ter portões de difícil
abertura pela criança e permanecer fechados.

Fala-se muito da necessidade de tratamento ortodôntico
para corrigir a posição dos dentes e dos ossos maxilares
com uso de aparelhos por crianças, adolescentes e até
mesmo adultos. A principal motivação de quem busca
tratamento é a estética, mas é preciso saber que a falta de
intervenção pode contribuir para danos à saúde. Para
elucidar as principais dúvidas sobre o tema, o UE ouviu
a ortodontista Evelyn Fried, consultora da Urmes.
UE – Qual a idade ideal para a primeira avaliação da
arcada dentária?
Evelyn – A primeira visita ao ortodontista para avaliação
da necessidade de intervenção precoce ou não deve ocorrer por volta dos cinco anos de idade.
Qual a origem dos problemas ortodônticos?
A má oclusão pode ter origem hereditária (transmitida
pelos pais) ou ser adquirida por uso inadequado de chupetas, sucção de dedos, problemas respiratórios crônicos, cáries, perda precoce de dentes, entre outras causas.
Quais os principais benefícios do tratamento precoce
ortodôntico?
Dentre as vantagens, podemos destacar a contribuição
para o desenvolvimento normal da fala; a prevenção de fratura ou perda de dentes anteriores (muito comum quando
eles são projetados excessivamente para a frente) e também
da doença periodontal; a eliminação de hábitos de sucção

NUTRIÇÃO
TAMBÉM É COM A URMES!
CONHEÇA OS NOVOS
PLANOS.

Dra. Isabella Ballalai – Diretora médica da Urmes; presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional Rio
de Janeiro (SBIm-RJ); membro do Comitê de Saúde Escolar da
Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro (Soperj).

Ligue: 2284 1212

saúde

de dedo ou chupeta e de hábitos de postura errada da língua e dos lábios; a descoberta de problemas respiratórios
que possam afetar o crescimento da face; a possibilidade de
controlar o crescimento ósseo, evitando discrepâncias
esqueléticas, além da melhorar a auto-imagem pela criança.
Posso iniciar o tratamento quando meu filho já estiver
com os dentes permanentes?
Alguns problemas podem ser tratados mais tarde sem
que haja sequelas. Entretanto, se houver comprometimento ósseo e algumas alterações respiratórias, pode ser
decisivo o início do tratamento o mais cedo possível.
Meu filho aperta os dentes à noite, o que é preciso fazer?
Crianças geralmente apresentam quadros leves de bruxismo (ranger dos dentes) e, na maioria das vezes, não é
necessário intervir durante a infância. Isso porque muitas vezes ocorre a remissão espontânea do hábito ao
longo do crescimento. Mas essa avaliação deve ser feita
pelo ortodontista.

Erratas - Edição 33
Página 3 (tabela), onde se lê “3 (doses) - ao acordar e ao dormir

– o correto é: “3 (doses) –
7h - 15h - 23h (de 8/8 horas)”.
Página 5 (box): a grafia correta é “assoar”.
(de 12/12 horas)”

Medicina do Trabalho
Exames Admissionais, Demissionais,
Periódicos, Retorno ao Trabalho,
Mudança de função.
Fazemos o atendimento completo
com implantações de PCMSO,
PPRA, MAPAS DE RISCOS, CIPA,
PPP e LTCAT.

Tels.: 2284-1212 / 2567-0527 (FAX)
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Transição do “F1” para o “F2”
Na compreensão desse “rito” está a chave para muitos conflitos adolescentes
Beth Musikman* e Erica Cavour**
A passagem do Fundamental I para o Fundamental II
pode ser vista como muito mais que um marco no percurso acadêmico. Vamos aqui considerá-lo como rito de
passagem importante na evolução do ciclo vital de cada
um. Imagine uma mudança que prevê que o corpo ganhe
entre 20 e 30 centímetros e 30 quilos em curto espaço de
tempo. Consideremos as mudanças físicas que isso traz,
a inundação de hormônios, a grande reestruturação no
cérebro e na mente que atinge o pensamento formal. Isso
dá à pessoa a oportunidade de racionar sobre hipóteses
e tirar conclusões a partir delas. Entretanto, para o
adolescente pode ser mais fácil encontrar soluções para
os problemas da humanidade do que resolver as complicações do seu cotidiano escolar.
A organização de espaço e tempo é um processo que
se dá com turbulências, com idas e vindas, muitas vezes
provocando perplexidade e confusão. O adolescente lida
com três questões relativas ao tempo. Em primeiro lugar
está numa fase de despedida da infância, deixando para
trás o corpo e as memórias de criança. Estas perdas
podem trazer medo e ansiedade fazendo-o resistir ao
crescimento. Em segundo lugar há uma demanda externa
de aceleração dizendo-lhe “vamos lá, anota aí, três provas semana que vem, não pode deixar para estudar
depois senão vai acumular, você tem que se organizar”.
Este sempre foi um dos maiores desafios dos adolescentes ao entrar no Fundamental II: organizar-se no tempo
e no espaço – gerenciar sua agenda - realizar de tarefas e
compromissos ao longo do tempo. Para isso é preciso
amadurecimento: saber esperar, abrir mão de desejos
imediatos para fazer o que é prioritário.
Ao mesmo tempo, para complicar este cenário,
vivemos no tempo da virtualidade em que tudo é aomesmo-tempo-agora e a característica da era virtual é
que tudo é presente, o mundo está na ponta dos dedos e
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o imediatismo prevalece. Paradoxalmente, justamente
no período histórico de maior aceleração do tempo,
adolescentes precisam de um tempo. Tempo para acomodar todas estas instâncias: o tempo subjetivo, o
tempo da realidade concreta da cultura (representadas
pelas demandas da escola) e tempo da era virtual.
É por isso que acreditamos que a entrada no Fundamental II merece ser vista como uma fase de importante
transição, em que adolescentes precisam de apoio, de um
olhar cuidadoso a respeito dos desafios que enfrentam e
de interlocução para processar e refletir sobre o seu processo de amadurecimento.
Trabalhando com grupos de adolescentes em parceria
com famílias e escolas, temos visto o quanto vale a pena
apostar em estratégias que os ajudem nesta passagem.
*Pedagoga, psicopedagoga e terapeuta familiar sistêmica.
**Fonoaudióloga, especialista em Psicologia Formativa, terapeuta familiar sistêmica.

“Adolescentes precisam de
orientação para acomodar as
instâncias do tempo subjetivo,
do tempo da realidade concreta
da cultura (representada pelas
demandas da escola) e do tempo
da era virtual.”

