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O esporte mais globalizado é hoje, sem
dúvida, a Copa do Mundo da Fifa. A julgar
pelos números divulgados este mês pelo
Ministério do Turismo (MTur), serão 3,6
bilhões de pessoas acompanhando os jogos
pela TV. Um total de 73 mil horas de
transmissão para mais de 200 países (o
equivalente a um aparelho de televisão
ligado por oito anos), com textos e imagens
produzidos por 18 mil profissionais de
imprensa que já estão credenciados para a
cobertura da Copa de 2014. A projeção de
audiência, segundo explicou a assessoria de
imprensa do MTur, está baseada no alcance
que o país conseguiu com a Copa das
Confederações, em 2013. Foram
registrados números bem expressivos na
partida final entre Brasil e Espanha: 69,4
milhões de espectadores. 
Será, segundo o MTur, também um

recorde em audiência se comparado as
outras Copas: 12,5% a mais em relação a
última, da África do Sul, em 2010, que teve
3,2 bilhões de espectadores. Segundo a
agência de pesquisa Kantar Sport, que
analisa o impacto do esporte no
comportamento do consumidor, cerca de
715,1 milhões de pessoas assistiram a final
da Copa do Mundo da Fifa 2006 (entre Itália
e França, na Alemanha), e quase 620
milhões de telespectadores acompanharam
Espanha e Holanda, na África do Sul, no
jogo final da Copa do Mundo Fifa 2010. 
Após testar 55 jogadores desde que

assumiu a Seleção, no final de 2012, a lista
do técnico Luiz Felipe Scolari com os 23
jogadores que irão buscar o
hexacampeonato mundial para o Brasil,
finalmente foi anunciada no dia 7 de maio,
no espaço Vivo Rio, no Aterro do Flamengo
(RJ), com tradução simultânea para mais de
870 profissionais de mídia presentes ao
evento. O anúncio foi motivo para que o
Transfer Market publicasse em seu site que
a Seleção Brasileira de 2014 está avaliada
em 467,500 milhões de euros. De acordo

com a publicação, o jogador convocado por
Felipão com menor valor no mercado é o
goleiro Júlio César, do Toronto FC, avaliado
em 2,500 milhões de euros. O jogador mais
valioso é Neymar (60 milhões de euros).
A lista completa você pode visualizar no

site da publicação: www.transfermarkt.pt.
Em 2010, o elenco de Dunga havia sido
avaliado pelo mesmo site em 353,100
milhões de euros.
Com o grupo fechado, os novos membros

da “Família Scolari” se apresentam na
Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no dia
26 de maio, para iniciar a preparação para a
Copa do Mundo. Desde que assumiu a
Seleção Brasileira, Felipão acumula 20
jogos, com 14 vitórias, 4 empates e 2
derrotas . Sob o seu comando, o Brasil
marcou 49 gols e sofreu 15 desde 2013. O
aproveitamento é de 75%. 
Para que você possa acompanhar os

detalhes desta Copa, a revista Dr Magazine
preparou um material bastante completo
sobre a Seleção, que tem como principal
destaque uma entrevista exclusiva com o
tetracampeão, e atual coordenador técnico
da Seleção, Carlos Alberto Parreira. 
E para finalizar, coube ao nosso querido

ilustrador e designer gráfico, Rodrigodraw
Miguel, de contribuir com a criação exclusiva
da imagem de capa desta edição, seguindo
o mesmo conceito de arte desenvolvida pela
Prefeitura de Teresópolis para homenagear
os jogadores de várias décadas, até os
destaques dessa Copa. 
Espero que tenha uma ótima leitura – e

espero também o seu comentário no e-mail
editor@drmagazine.com.br.

Se você perdeu alguma edição, entre em contato
com nossa Central de Atendimento ao Leitor

(CAL) pelos telefones: 
(21) 3958-0994 / (21) 2642-3153. Ou então envie 
e-mail para: atendimento@drmagazine.com.br

A Seleção que vale 467,500
milhões de euros
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Pra que tanto REMÉDIO?
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Usar um remédio sem falar antes com o
médico pode ter consequências sérias,
como mascarar um problema de saúde
grave. "É comum as pessoas se medicarem
quando o sintoma parece bobo. Mas um
órgão dolorido é o primeiro sinal de uma
doença e, se a dor persiste, o certo é
consultar um médico", diz Antonio Carlos
Barbosa de Souza, clínico geral da
Associação Paulista de Medicina. Conheça
outros perigos da automedicação e fuja
dessa fria.

ANALGÉSICOS E
ANTIGRIPAIS NÃO SÃO
INOFENSIVOS
Até um simples remedinho que tira a dor de
cabeça ou alivia o mal-estar da gripe pode
ser arriscado. É o caso do ácido
acetilsalicílico, vendido livremente e que
atua como analgésico, anti-inflamatório e
antifebril, mas que é uma ameaça se
tomado em doses altas. "Para pessoas com
gastrite avançada, há o risco de
desenvolver uma úlcera", diz Souza. A
droga também afina o sangue, podendo
causar problemas de coagulação. Por isso,
seu uso prolongado só deve ser feito com
indicação médica. Segundo o especialista,
outra classe de medicamentos muito
utilizada é a dos antigripais. Eles podem
mascarar outra doença, ou seja, esconder
sinais de alerta importantes. "Seu uso não
deve ultrapassar três dias. O que parece ser
uma gripe comum pode se tratar, na
verdade, de uma pneumonia." 

O PERIGO DO USO ERRADO
DE ANTI-INFLAMATÓRIOS
Quem nunca se desesperou e tomou o
primeiro anti-inflamatório que encontrou em
casa para melhorar a dor de garganta ou um

mau jeito nas costas? Tente alívio de outra
maneira, a não ser que o remédio tenha
sido receitado por um médico. O excesso
de anti-inflamatórios pode causar lesões
graves nos rins e no fígado. "Quando o uso
prolongado for necessário, deve ser
acompanhado de exames de função renal
e hepática", diz Souza. Os corticoides,
então, que são potentes anti-inflamatórios,
deveriam ficar de fora da farmácia caseira.
Se tomados do jeito errado, causam uma
série de resultados indesejados, que vão do
ganho de peso à osteoporose. Cuidado!

NÃO MISTURE
MEDICAMENTOS
Quem faz uso contínuo de medicamentos
para doenças crônicas, como hipertensão
ou diabetes, deve redobrar a atenção. 
A chamada interação medicamentosa, que
é a combinação das drogas entre si, pode
reduzir o efeito de uma delas e trazer
consequências ruins para o organismo.
Somente um médico tem condições de
avaliar o risco e permitir (ou não) que você
tome determinado remédio.    

Por Suzana Dias

Dor de cabeça
Exercícios de respiração ajudam. Segundo
a filosofia hindu, cada um dos lados do nariz
tem uma energia diferente. Para aliviar a dor
de cabeça, feche a narina direita e respire
algumas vezes somente pela esquerda.

Cólica menstrual
Aqueça a barriga com uma bolsa de água
quente. Prepare um chá de pau de canela
e beba em seguida. A canela auxilia a
expulsão do sangue e pode aumentar um
pouco o fluxo menstrual, não se assuste.

Dor de garganta
Mastigue gengibre cru ou faça um chá com
a raiz, que é ótima para esta queixa.
Também é indicado pingar, no chá, umas
gotas de própolis, que é antibacteriano e
anestésico. Mas quem tem alergia a pólen
não deve usar própolis.

Dores musculares
Massageie os ombros no banho. Faça um
chá de alecrim ou gengibre, misture num
creme e passe na região. Quem tem
pressão alta, trombose ou usa
medicamento homeopático não deve utilizar
essas plantas.

Febre
Indica que há uma inflamação ou infecção.
Procure o médico se não ceder em algumas
horas. Faça repouso e beba bastante água,
suco de laranja, limão ou maçã. Aplique
compressas de água em temperatura
ambiente na testa.

Alternativas naturais
Veja as sugestões da
naturóloga Rita Valdujopara
aliviar alguns sintomas, mas
lembre-se: se eles
persistirem, vá ao médico!
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Tomar medicamentos por conta própria é perigoso para a saúde.
Entenda os riscos que você corre e fuja disso! 
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O nosso Código Comercial em vigor foi promulgado pelo
imperador Dom Pedro II em 1850, tempos em que a economia
brasileira ainda andava de charrete e dependia da escravidão. A
iniciativa privada engatinhava, e o comércio era restrito às grandes
cidades, num país onde se vivia a era do latifundiário. 

Foi nesse quadro de atraso que, em 2011, a fabricante de
autopeças Liankuann, de Taiwan, planejava investir mais de 150
milhões de dólares para instalar uma unidade no Brasil. O projeto foi
cancelado no ano passado por um motivo muito simples: os seus
executivos ficaram fartos da burocracia brasileira e decidiram levar
o investimento para outro país.

Hoje, para tentar resolver tanto atraso econômico, tramitam no
Congresso Nacional dois projetos de lei - um na Câmara dos
Deputados e outro no Senado – em apoio à criação de um novo
Código Comercial, que poderá entrar em vigor ainda este ano, com
1.102 novos artigos. Na teoria, o anteprojeto (esboço) do novo
Código Comercial, é uma proposta na qual visa trazer o que há de
mais moderno no mundo em questão comercial. Mas na prática, a
conversa é diferente. Infelizmente, um novo Código não irá
desburocratizar a economia brasileira. 

O tema ainda é controverso. Mudar as regras que regem a
economia do país é visto com desconfiança para alguns
especialistas na área de Direito Comercial. Um dos maiores críticos
da proposta é Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França,
advogado e professor de Direito Comercial da Universidade de São
Paulo (USP). Ele se queixa do projeto final e da própria ideia de
constituição de um novo Código. “Em primeiro lugar, não se trabalha
mais com a ideia de código, que é uma coisa lá do século 19. O
projeto é simplesmente um desastre, tem equívocos conceituais
básicos e prevalece a ideia de ser um rascunhão. Uma reforma

pequena no Código Civil já seria o suficiente”, argumenta. Neste
mesmo sentido, o professor de Direito Comercial da Universidade
Federal do Paraná (UFPR), Carlos Eduardo Hapner, também se
apresenta contra. Ele diz: “O sistema atual de leis é suficiente para
o aparelhamento empresarial e o novo Código Comercial não vem
a acrescentar em nada. Legislar sobre praticamente todo tipo de
relação comercial traz ainda outro risco: o de causar uma
insegurança jurídica”.

Para o autor da minuta do projeto, o professor de Direto
Comercial e Empresarial da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP) Fábio Ulhoa Coelho, alguns argumentos em defesa
do texto são essenciais, e cita dentre eles o fato de que a economia
brasileira mudou nos últimos tempos, e que no mundo atual há uma
maior necessidade de que as relações empresariais sejam
desburocratizadas. A modernização da legislação empresarial,
segundo o autor da minuta, implica utilizar a documentação
eletrônica e tornar o registro público de empresas mais acessível
aos cidadãos. O comércio eletrônico, ainda segundo ele, está cada
dia mais abrangente, e merece um disciplinamento específico para
que as transações realizadas entre os empresários satisfaçam
ambos os lados.

Mas eis a questão: o novo Código Comercial não será um passo
para o futuro. Não é codificando as relações empresariais que o
Brasil deixará de ser um país burocratizado. Mas, caso o novo
Código Comercial seja aprovado, posso dizer que será dado um
passo para se trilhar um caminho mais curto rumo ao renascimento
do Direito Comercial Brasileiro.

DAVID RODRIGUES é colunista Dr Magazine.
Advogado Direito Internacional pela Universidade de Boston (BU).

David Rodrigues

O futuro do Código Comercial

justiça
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Em Atenas, berço da democracia, as decisões de interesse
da população, eram tomadas por homens, livres e
alfabetizados, chamados cidadãos, diretamente nas
assembleias em praça pública, a partir de propostas
apresentadas por um conselho de cerca de 400 pessoas. O
historiador Heródoto, ao dar voz ao personagem Otanes, enseja
a defesa da democracia argumentando que “mesmo o melhor
dos homens, se deixado como único a governar, tende a se
tornar ímpio”.

É bom registrar que naquele tempo, mudanças ocorriam
como consequência das evoluções, ou involuções, do poder
econômico dos diversos segmentos daquela sociedade. Ainda,
eram tidos como cidadãos apenas os homens nascidos na
cidade, representando em torno de 1/6 da população, formada
também por mulheres e imigrantes, que não tinham direito a
votar.

De lá até nossos dias muito se experimentou. No Brasil da
atualidade discutimos e decidimos manter a República e o
Presidencialismo. 

Nas manifestações de junho de 2013, quando milhares de
pessoas foram às ruas, veio à tona o sentimento de repulsa a
partidos e a grande parte dos políticos. Não mais se sentindo
representados, muitos brasileiros resolveram apresentar suas
pautas de prioridades. Não obstante, as propostas de reforma
política não lograram êxito. E o que todos estão se perguntando
é: que caminhos o eleitor tomará? Abominará a democracia
representativa através de um percentual elevado de votos
nulos? Substituirá os políticos com mandato por novos nomes?

Algumas ilações podem ser apresentadas a partir da análise
dos acontecimentos e do histórico de outras eleições.

Como as manifestações não foram conduzidas por novas
lideranças visibilizadas pela população, poucas serão as
novidades nos nomes que serão apresentados. A influência da
televisão sobre o eleitor continuará privilegiando os partidos e
os candidatos de maior presença na telinha. No plano nacional
o que deve decidir os rumos das eleições será uma senhora
chamada “Economia”. Assim como em Atenas e em toda a parte
do Mundo, os principais indicadores da situação econômica são
determinantes na escolha.

Claro que as manifestações de 2013 e a notória insatisfação
do eleitor com a política deixaram sequelas e recados. A queda
vertiginosa nas filiações partidárias verificada no último
levantamento do TSE indica a necessidade de novas práticas
dos partidos e dos eleitos. Também, a descrença em promessas
e propostas que são, convencionalmente, apresentadas no
período eleitoral, exigirá criatividade dos candidatos para a
aproximação e o convencimento da população. 

Destas constatações o que mais se tem claro no meio político
é que a máxima da democracia, que diz que o governo é do
povo, pelo povo e para o povo, deva ser revisitada, começando
pelo estabelecimento de ambiência e mecanismos onde as
pessoas sejam mais ouvidas e onde o diálogo entre eleitor e
candidato, perdido no distanciamento entre o discurso e a
prática, seja novamente estabelecido. 

NILTON SALOMÃO é Deputado Estadual PT/RJ.

Nilton Salomão

Que caminhos o eleitor tomará?

eleições
dr magazine
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Quando a bola bateu no travessão, caiu para dentro do gol e
veio para as mãos do goleiro da Alemanha, lembrei da final da
Copa de 1966 no estádio de Wembley.
Naquela tarde, o lugar que consegui na arquibancada estava

alinhado com as traves alemãs. Sentei tão perto do campo, que
ouvi o som da bola de couro contra o travessão e vi, com estes
olhos que a terra há de comer, que ela bateu no chão sem
ultrapassar a linha de gol.
Enxerguei o lance com tanta clareza que fiquei até

preocupado ao ver o juiz e o bandeirinha correr para o meio do
campo validando o gol inglês. Imaginei que a
torcida da Alemanha fosse invadir o gramado
em protesto contra o empate fraudulento.
Faltavam poucos minutos para a Copa
terminar com a vitória de seu país por 2 a 1,
e não havia alambrado ao redor do campo,
apenas uma cerca metálica de um metro de
altura.
Foi minha segunda surpresa naquela

disputa. A primeira havia acontecido quando
os alemães marcaram o primeiro gol e a
torcida inglesa aplaudiu, depois de alguns
segundos de hesitação. Que povo era
aquele capaz de comemorar um gol do
adversário em final de Copa do Mundo?
Comparei a reação anglo-saxônica com a

que presenciei aos sete anos no armazém
Simões lotado de torcedores, na esquina da
Henrique Dias com a Rodrigues do Santos,
no bairro do Brás, na decisão da Copa de
1950.
Não existia televisão. Escutei a irradiação sentado numa

pilha alta de sacos de arroz que só consegui escalar com a
ajuda de meu primo Flavio, já moço. Fiquei ali todo importante,
ouvindo a narração no meio dos rapazes mais velhos, astros
das disputas futebolísticas na calçada da fábrica em frente de
casa, nas tardes de sábado, período em que começava a folga
de fim semana dos operários.
Futebol pelo rádio era emoção arrebatadora: “Leônidas mata

no peito, baixa na terra, passa por um, dribla o segundo, invade
a área, fulmina, e é gol”. O grito interminável de gol. Em minha
imaginação, o homem que matava no peito, invadia a área e
fulminava o inimigo tinha os poderes do Super-Homem e do
Capitão Marvel.
Foi uma decepção quando meu tio Odilo me levou pela

primeira vez ao Pacaembu para assistir a São Paulo versus
Nacional, time escolhido a dedo para não desiludir o coração
tricolor do sobrinho fanático. Achei bonito o gramado, as

bandeiras da torcida e me emocionei com o som dos fogos,
quando o São Paulo entrou em campo. Os jogadores de carne
e osso, porém, deixaram a desejar: erravam passes, chutavam
para fora e perdiam gols feitos, exatamente como a molecada
na rua.
Além de maldosos, porque empurravam uns aos outros e

davam caneladas, ainda eram mal educados, xingavam e
cuspiam no chão, prática que minha avó considerava a pior das
grosserias, responsável pela transmissão da tuberculose.
O mais grave, é que faziam de tudo para confundir o juiz. No

futebol que jogávamos na porta da fábrica
havia honestidade: quando a bola batia na
mão de um menino, ele era o primeiro a
parar o jogo; nas faltas cometidas,
acontecia o mesmo. No Pacaembu, eles
chutavam a bola para fora e se apressavam
para bater o lateral como se o adversário
tivesse sido o último a tocá-la, caíam
simulando pênaltis e, quando flagrados em
infrações clamorosas, reclamavam do juiz
com a veemência dos injustiçados.
Mesmo sem ter consciência, naquela

partida aprendi que futebol é um esporte no
qual mentira, dissimulação, violência física
e mau caratismo são partes inseparáveis do
jogo.
A venda de seu Simões quase veio

abaixo quando Friaça marcou o gol do
Brasil, em 1950. Todos se abraçavam e
pulavam com os braços para cima. No
segundo tempo, os uruguaios empataram,

mas os presentes continuaram com a certeza de que seríamos
campeões do mundo.
A desgraça entrou no armazém pelos pés de Gighia. Silêncio

sepulcral; no ar apenas a voz do rádio e o cheiro dos sacos de
mantimentos.
Quando o locutor anunciou o fim da partida, ficaram todos de

cabeça baixa, ninguém falava nem se movia, parecia
brincadeira de como está fica. Em procissão, os homens foram
saindo, alguns com lágrimas nos olhos. Encostado na
carroceria de um caminhão, seu Isidoro, funcionário do
Gasômetro, soluçava feito criança. Foi a primeira vez que vi
homem chorar sem ninguém ter morrido.

Autor do best-seller “Estação Carandiru” (Companhia das Letras),
DRAUZIO VARELLA é médico cancerologista.

Drauzio Varella

Copa do mundo

O GRITO
INTERMINÁVEL DE
GOL. EM MINHA
IMAGINAÇÃO, O
HOMEM QUE MATAVA
NO PEITO, INVADIA A
ÁREA E FULMINAVA O
INIMIGO TINHA
PODERES DO
SUPER-HOMEM E DO
CAPITÃO MARVEL.

Foto:  Zé Paulo Cardeal/TV GLOBO
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De 3 de fevereiro a 30 de maio, os jovens universitários de todo
o país poderão se inscrever na 9º edição do Prêmio Tok&Stok de
Design Universitário. A novidade dessa edição é que estudantes
matriculados em Arquitetura e Urbanismo também poderão participar
do concurso, além de alunos de Tecnologia Moveleira, Design de
Produto e Design de Interiores. A iniciativa da rede traz como desafio
a criação de produtos a partir de um tema específico, que este ano
é o "Banco".

"Desenvolvemos esse projeto com o objetivo de contribuir na
formação de jovens designers brasileiros, e assim, aproximá-los da
vida profissional", diz Ademir Bueno, gerente de design e tendências
da Tok&Stok. "Além da função 'sentar', o banco proporciona
inúmeras possibilidades de uso, servindo, por exemplo, como

descanso para os pés, como apoio para objeto, entre outros",
acrescenta o executivo.

Os jovens universitários podem inscrever até dois projetos, não
sendo permitido trabalho em equipe, pois o interesse do concurso é
descobrir a potencialidade criativa de cada indivíduo. 

Cada produto pode utilizar no máximo três matérias-primas e
precisa trabalhá-lo conceitualmente de forma que esteja alinhado
aos princípios da Tok&Stok, que são: contemporaneidade,
jovialidade, minimalismo, solução, preço adequado ao público-alvo,
condições de armazenagem, entrega e retirada pelos clientes. 

Ao longo do período de inscrição serão disponibilizados no site
textos elaborados pelo coordenador do prêmio, Professor Auresnede
Pires Stephan, que poderão ajudar no desenvolvimento do projeto.

Para participar 
O estudante deve fazer o cadastro
no site www.tokstok.com.br para
receber uma senha. Depois, basta

acessar
www.tokstok.com.br/premio e

realizar a inscrição, por meio do login
com o CPF e a senha recebida. Não
é obrigatório postar o projeto no ato
da inscrição. Dúvidas e sugestões

devem ser enviadas pelo email:
premio@tokstok.com.br.

Os estudantes finalistas serão
conhecidos em agosto, com a

divulgação dos nomes no site do
Prêmio, e, em novembro, acontecerá

o evento de premiação em São
Paulo.

O primeiro colocado receberá um
cheque no valor de R$ 10 mil e seu
orientador, um vale-móvel de R$ 3
mil. Para o aluno que conquistar o

segundo lugar, o valor é de R$ 7 mil,
para o terceiro, R$ 4 mil. Seus

respectivos professores orientadores
receberão o vale-móvel de R$ 2 mil
cada um. Os projetos vencedores

que forem considerados industrial e
comercialmente viáveis, passarão a

integrar a linha de produtos da
Tok&Stok, com crédito da autoria
para as divulgações à imprensa e

nos pontos de venda.
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Medicina é o curso superior que oferece mais vantagens
profissionais, segundo o estudo Radar: Perspectivas Profissionais -
Níveis Técnico e Superior, do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea). De acordo com o instituto, baseado em informações
de 2009 a 2012 do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), uma avaliação que considera salário, jornada de trabalho,
facilidade de se conseguir um emprego e cobertura previdenciária
faz que a carreira médica tenha as condições consideradas as mais
interessantes a um futuro profissional. Atualmente, o curso é um dos
mais cobiçados nos vestibulares.
O salário médio dos médicos ao longo da carreira, segundo o Ipea,

é o mais alto: R$ 8,4 mil; seguido pelo dos empregados no setor
militar e de segurança, R$ 7,6 mil; e dos profissionais em serviços de
transporte (engenheiros de trânsito, especialistas em logística, pilotos
de aviação, administradores de portos e aeroportos, por exemplo),
R$ 6 mil. Não só a remuneração, no entanto, coloca a medicina em
primeiro lugar no ranking de profissões do instituto. A facilidade de
encontrar um emprego, expresso pela taxa de ocupação de 97% dos
médicos formados, também a maior entre as carreiras e a cobertura

previdenciária, de 93,3%, são fatores determinantes.
Em relação à jornada de trabalho, os médicos não estão entre os

cinco que trabalham mais horas por semana. Os profissionais que
passam mais horas semanais dedicadas ao emprego, são os
engenheiros mecânicos e especialistas em metalurgia, 42,8h, o que
corresponde a mais de oito horas por dia, jornada normal
estabelecida pela legislação trabalhista brasileira. Outras carreiras
que também têm jornadas mais extensas que o normal são as nos
setores farmacêutico - 42,6h - e de engenharia, produção e
processamento, 42,5h.
Os médicos e os estudantes de medicina, no entanto, dizem que

a situação da carreira não é bem essa que pinta o estudo do Ipea.
Eles reclamam das condições de trabalho, dos salários baixos,
especialmente nos primeiros anos de profissão, e das jornadas de
trabalho excessivas. “Infelizmente, na prática, não funciona assim.
Não é raro um médico recém-formado ter de trabalhar 60 horas
semanais para ganhar mais ou menos R$ 2 mil”, explicou a formanda
em medicina, Simone de Almeida. O lado positivo é a certeza de que
haverá emprego garantido, devido à demanda por mão de obra
médica.

Guia de Carreiras:

Medicina é o curso mais vantajoso
Por Carolina Sarres, ABr



Qual seria sua resposta a essa pergunta?
Difícil responder, não é?

A legislação vem tentando responder,
através de mudanças legais que visam
atender às demandas da sociedade
contemporânea bem como às necessidades
profissionais do país. Porém, não se iluda,
nada é apolítico. As mudanças
governamentais ocorrem,  grosso modo, por
duas razões: pressão popular ou
manutenção do status quo.

Dada a dica de reflexão, voltemos à
escola.

Definir o papel da escola hoje é tarefa
quase insana. Abriu-se tanto o leque de suas
atribuições e responsabilidades, que ela se
perdeu. Quando digo isso, me refiro ao
âmago da questão: que tipo de homem a
escola pretende ajudar a formar? Esse
homem corresponde ao ideal de homem que
as famílias têm? O ideal de homem da
escola e das famílias leva em consideração
quem são e o que esperam os meninos e as
meninas de hoje? Tendo clareza desse
homem, a escola possui as ferramentas para
tal? Entendendo por ferramentas o projeto
político pedagógico e o

administrativo/financeiro que o sustente.
Quem trabalha em escola sabe que um

gestor ou equipe de gestores dispende a
maior parte do seu tempo resolvendo
problemas do que pensando e fazendo a
educação objetivada em seu projeto
pedagógico. Gestor esse que vai do diretor
ao professor.

Por que isso acontece? Por que não
temos tido tempo para (re)pensar a
educação, o processo ensino-
aprendizagem? Por que a maioria dos alunos
acha a escola ‘um saco’?  Por que os
problemas disciplinares aumentam a cada
dia bem como as dificuldades de
aprendizagem? Por que tanta ritalina ou
similar? Por que tanto bullying dentro da
escola e fora dela? Por que os professores e
alunos são tão desrespeitados?

Essas questões fazem parte do meu dia-
a-dia profissional e pessoal. Afinal, quem
trabalha com educação formal não tem como
deixar seu trabalho na gaveta ou desligar o
computador ao final do expediente. 

Esse ano, em função desses
questionamentos, comecei uma pesquisa
informal com alunos sobre o que é ser um

bom professor. Essa pesquisa aborda dois
aspectos: o relacional e a didática (forma de
ensinar). No início, são perguntas objetivas,
onde se marca com um X a escolha. Depois,
conversamos a respeito das respostas a fim
de que se justifiquem as mesmas.

O objetivo dessa pesquisa é relacionar
dificuldades de aprendizagem e/ou
comportamentais com a prática pedagógica,
em função de uma das minhas áreas de
trabalho, a psicopedagogia.

Não sei se já contaram para você o quanto
é difícil avaliar psicopedagogicamente
alguém no meio dessa crise ‘existencial’ da
educação, do homem e da ciência. Imagina,
então, levar em consideração, também, as
características de um ser índigo e cristal.

Gostaria muito de ampliar essa pesquisa
para pais e professores, aqui na revista.
Você aceita participar? Preciso de um
número considerável de participantes para
ter uma boa estatística. Vamos pensar
juntos?

DENNY KNOCH é colunista de Dr Magazine.
Pedagoga/Psicopedagoga

dknoch@drmagazine.com.br

Denny Knoch

Qual será o papel da escola hoje?

educação
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O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu
aconteceu de 01 a 04 de maio, em São Paulo,
no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, em
Barueri. A edição contou com 16 feras da arte
da academia Gracie Humaitá Teresópolis
Clube Comary, que garantiram quatro
medalhas. São elas: Dulciney Matos de Lima –
Pretinho (3º lugar no Master 4/preta/pena),
Carlos Henrique da Costa Oliveira – Kaká (3º
lugar no Master 3/preta/leve), Luiz Fernando
da Silva Gomes (2º lugar no Master
1/roxa/meio-pesado) e João Gabriel Ferreira
Matos (2º lugar no Juvenil 1/azul/meio-
pesado). 
A academia também levou para o torneio os

atletas Andrei Ilha (preta/leve), Arthur Marcio
Rocha – Cuca (preta/médio), Edézio – Deco
(preta/médio), Hani Hassan (preta/leve),
Gustavo Rampine (marrom/médio), Robson
Dutra (roxa/médio), Gabriel Muniz
(roxa/médio), Gustavo Nascimento (azul/leve),
Fernando Caldeira (azul/médio); Juan
Figueiredo (laranja/pena), Thiago Nascimento
(laranja/leve) e Klisman Figueiredo (azul/pluma).
O primeiro dia de ação para os competidores

começou quente em Barueri, revelou Pretinho. Ele
disse estar satisfeito com o resultado da equipe de
atletas de sua academia inscritos para a
competição, e que o grupo deu trabalho aos
adversários. “O resultado foi satisfatório. O pessoal
vinha treinando pesado desde janeiro, inclusive nos

feriados e nos finais de semana. Temos aí vários
nomes que acredito serem grandes destaques
para próximas competições, como o Gabriel Muniz,
de 17 anos, que vem num ritmo de treino muito
bom e que há algum tempo vem se destacando
em outros campeonatos. Tem ainda o João
Gabriel, do juvenil 1, o Robson Dutra, do adulto, e
o Luiz Fernando, do máster, que foi ouro no Aberto
Verão 2014 e agora garantiu o segundo lugar na
sua categoria”, observa. 

Após trazer este ano para Teresópolis
(RJ) as medalhas de ouro, no Aberto
Verão 2014 (na Ilha do Governador, RJ,
em fevereiro/2014), prata, no Europeu de
Jiu-Jitsu (em Lisboa, Portugal,
janeiro/2014), e agora o terceiro lugar no
Master 4 no Campeonato Brasileiro de
2014, o mestre Pretinho recebeu a
equipe da revista Dr Magazine para
nosso pessoal registrar as imagens mais

    
    

      
     
      
     

     
      

        
     

  
   

   
      

    
      

    
     

    
    
   

   
    

    
    

 

      
      

    
     
    
     
   

    
   

 
 

      
     

     
      

      
      

      
      

  

   
 

         
       

     
       

      
      

     
      

 

O
Clima de medalhas

Por Márcia Rodrigues/Dr Magazine

A edição do Brasileiro de Jiu-Jitsu deste ano contou com 16 feras da arte da
academia Gracie Humaitá Teresópolis Clube Comary.  

A equipe de Pretinho garantiu quatro medalhas.

Fotos: David Rodrigues/Revista Dr Magazine
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Feras da Gracie Humaitá Teresópolis Clube Comary marcaram presença no Brasileiro de Jiu-Jitsu



    
         

     
        

    
    

       
     

       
     

      
    

     
 

       
     
      

   
   

   
   

   
   
    

       
      

        
      

       
      

      

        
     

      
         
        
      

         
         

        
   

     
      
      

     
   

      
     
     
    
     

marcantes do trabalho que vem
desenvolvendo em sua academia. Dono
de um estilo concentrado que é admirado
por vários atletas pelo mundo, Pretinho
está confiante com o desempenho de seu
grupo de atletas para o desenvolvimento
do esporte na cidade. “Hoje, nossa
academia tem um quadro de 88 alunos,
na faixa etária dos 5 anos em diante. E
nesse meio, muitos deles se destacam,
são visivelmente competidores,
possíveis futuros medalhistas para
Teresópolis”, garante Pretinho, que
agradece o apoio de todas as empresas
patrocinadoras, incluindo a Secretaria de
Esporte e Lazer de Teresópolis e Clube
Comary.

A sensação de ansiedade, em
atletas de alta performance, é comum
às vésperas de uma grande
competição. Os atletas que estiveram
representando a academia Gracie
Humaitá Teresópolis Clube Comary
conversaram com nossa equipe de
reportagem e revelaram como agem
para contornar os efeitos dessa
ansiedade.

Gabriel Muniz
(adulto/roxa/médio):
“A ansiedade em si não me abala
muito, só quando penso como será o
resultado do campeonato, ou quem
são meus potenciais adversários, e se
meus oponentes são fortes. No
período que antecede as lutas, tento
manter uma alimentação mais
balanceada, liberando um pouco mais
nos finais de semana”.

Fernando Caldeira
(adulto/azul/médio): 
“Não fico ansioso. Esse foi o primeiro
campeonato grande no qual participei, mas
fiquei bem tranquilo. Controlo bem essa
questão da ansiedade. Eu gosto de trabalhar
com uma dieta alimentar mais radical, por
exemplo, não como carne vermelha. Sou muito
competitivo, sei que os torneios são difíceis,
mas espero dar trabalho aos adversários, esse
é o propósito”.

Dulciney M. de Lima/Pretinho
(master/preta/pena): 
“Não tem como, todos ficam, e quem não fica já
perdeu a luta. Já estou acostumado, e controlo
a ansiedade ficando sentado, esperando a
minha vez, bem concentrado. Eu gosto de fazer
uma reunião com meus alunos, conversar com
eles, até corrigir algumas falhas, e busco
orientá-los sobre a importância de sempre
manterem uma boa alimentação, além de um
bom sono”.

Eles revelam como agem para conter
a ansiedade antes dos torneios

Pretinho revela como faz para conter a
ansiedade em vésperas de torneios

Foto: David Rodrigues/Revista Dr Magazine
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Um jovem. Um sonho. Um objetivo. Criar um computador
pessoal popular, de baixo custo e fácil manuseio. Sem poder
desenvolvê-lo no Brasil no início da década de 90, e cheio de
problemas com a mãe, Gláucia (Renata Sorrah), Jonas vai para
os Estados Unidos onde encontra incentivo para colocar em
prática esta ideia. Lá, se torna o grande Jonas Marra (Murilo
Benício), CEO de uma das maiores empresas de tecnologia e
ídolo de milhares de jovens que desejam entrar para o hall dos

gênios da computação. Apesar de ser visto por muitos como
um visionário, por outros é considerado uma figura controversa.
Sua vida pessoal é um espetáculo à parte! Jonas é casado

com a grande estrela americana Pamela Parker (Cláudia
Abreu). Juntos, mimam sem parar a filha Megan (Isabelle
Drummond), fruto de uma relação anterior de Pamela. O casal
Parker-Marra se ama, é admirado pelo público e tem uma
parceria forte que se estende aos negócios. Pamela é filha de

         
          
        

         
        

      
       

            
         

         
         

      
        

         
          

       
         

      
          

        
        

       
          

        
         

 

... a tecnologia, que chegou para mudar a nossa vida, é também um poderoso
combustível para transformar o mundo. Em ‘G3R4ÇÃO BR4S1L’' não falta quem esteja
disposto a fazê-lo. Mas e o amor? Será que as relações ficaram a salvo dos avanços e
das inovações? É o que vai contar a novela de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, direção
de núcleo de Denise Saraceni e direção geral de Maria De Medicis e Natália Grimber. A
trama contou com a participação de 100 americanos que integraram as gravações.

CGCOM

G3R4ÇÃO BR4S1L ...
A JOGADA COM

NÚMEROS E
LETRAS NO NOME

DA  NOVELA 
A grafia é inspirada
no alfabeto “Leet”,

ou “L33t”, uma
espécie de

linguagem codificada
dos hackers. É

baseada na
substituição de letras

por símbolos e
números para formar

uma linguagem
usada por hackers e
usuários de jogos,

mas se popularizou e
é usado por diversas

pessoas para se
comunicarem online. 
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Jack Parker (Miele), magnata da indústria televisiva e dono do
canal a cabo Parker Channel, e segue conselhos e dicas de
Dorothy Benson (Luis Miranda), amiga de sua falecida mãe.
Foi através de Dorothy que Jonas e Pamela conheceram seu
filho, Brian Benson (Lázaro Ramos), guru pop e mentor
filosófico dos tecnocratas do Vale do Silício.
Mesmo a contragosto, Jonas surpreende a todos ao

anunciar sua vinda para o Brasil, país foco da mídia e sede da
Copa do Mundo de 2014. Para muitos jovens brasileiros, essa
é a oportunidade de chamar a atenção do grande empresário.
Entre eles estão o hacker carioca David (Humberto Carrão) e
a engenheira pernambucana Manu (Chandelly Braz), dois
prodígios da tecnologia que buscam uma chance de realizar
seus próprios sonhos. Mas a chegada da família Marra ao
Brasil não mudará só a vida deles; mexerá com toda a
juventude brasileira ligada em tecnologia e, também com
abalará também a relação do casal tão admirado pelo público
e pela mídia: Jonas e Pamela. 
David quer difundir o aprendizado de código e dar a chance

aos jovens de se tornarem desenvolvedores e não apenas
usuários de tecnologia - como aprendeu na ONG Plugar,
comandada por Herval (Ricardo Tozzi). Já Manu (Chandelly
Braz) é uma típica representante da geração dos que se valem
da tecnologia para derrubar fronteiras. Escondida por trás do
avatar MAYA, ela é praticamente um lenda entre os aficionados
por games.

Jonas e
Pamela
A relação vai ficar
abalada quando
Jonasconhecer a
jornalista Verônica
Monteiro (Tais
Araújo)
Foto: Globo/João Cotta

Verônica Monteiro (Taís Araújo), o retrato da
mulher batalhadora. Na faculdade de Jornalismo

tinha um único objetivo: se tornar repórter
investigativa. Forte e determinada, ela se manteve

firme em seus objetivos, mas tinha que ganhar
dinheiro. Topou um contrato de garota-

propaganda do Varejão do Barata (Leandro
Hassum) - loja de material de construção. Tentou

fazer matérias como freelancer, mas passou a
não ser levada a sério. Afinal era sempre

reconhecida como a garota do Barata. Tudo muda
quando Davi (Humberto Carrão), que

constantemente a ajuda com os consertos de seu
notebook já um tanto decadente, aparece com

uma informação valiosa que pode gerar a matéria
investigativa que ela tanto busca.

Foto: Globo/ Estevam Avellar

Brian Benson
(Lázaro Ramos)

Com ares
californianos, o guru
pop Brian mistura as
roupas dos rappers

americanos, um look
pessoal e

característico
Foto: Globo/João Cotta
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Quando Malévola (Maleficent) estrear nos
cinemas do Brasil em 30 de maio de 2014, o
público verá cara a cara a vilã mais famosa da
Disney em uma aventura eletrizante por um
mundo fascinante que revelará mais sobre
Malévola do que jamais imaginaram. O ano de
2014 marca o 55º aniversário da personagem
que lançou um feitiço na jovem “Bela
Adormecida” no longa de animação da Disney
lançado em 1959. Desde sua apresentação,
Malévola tem sido a vilã mais popular da
Disney de todos os tempos. Agora, ela retorna
na versão live-action da história clássica — e
há muitas coisas sobre ela que nós nunca

soubemos. 
“Eu adorava a Malévola quando era

menina”, diz Jolie. “Ela era minha personagem
Disney favorita. Eu tinha medo dela, mas a
adorava.” Essa dualidade intrigou o produtor
Joe Roth também. “Este filme fala de uma
personagem que nós conhecemos bastante e
nossa história responde a pergunta ‘Por quê?’.
Eu gosto quando o público tem a sensação de
entrar num mundo que nunca foi visto antes
com a Malévola e eu espero que todos saiam
achando que ninguém está acima da
redenção.” 
Malévola (Malificent) explora a história não

       
       

     
      

       
     

      
      
       
       
         

      
           
      
    

    
     

      
       

        
        

         
      

    
      

       
      
     

     
 

     
     

       
      

     
      

      
       
      
     

      
     

     
   

     
        
      

      
       

MALÉVOLA (Maleficent),
estrelado pela atriz
ganhadora do prêmio da
Academia® ANGELINA
JOLIE no papel principal

     
     

   
      

 

Malévola
Além do desafio de reinventar um conto de fadas marcante para todas as
crianças nascidas nos últimos 50 anos, a escritora Linda Woolverton teve que
honrar a icônica personagem que Disney criou e a atriz que interpreta o papel 

Por Getty Images
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contada de uma das mais famosas vilãs do
clássico A Bela Adormecida e os elementos de
sua traição que acabaram transformando seu
coração puro em pedra. Motivada por vingança
e um impetuoso desejo de proteger a região
que domina, Malévola cruelmente lança uma
maldição irrevogável em Aurora, a filha recém-
nascida do rei. Conforme a criança cresce,
Aurora se vê no meio de um complicado
conflito entre o reino da floresta no qual
cresceu e ama e o reino humano que guarda o
seu legado. Malévola percebe que Aurora pode
ser a chave para a paz da região e é forçada a
tomar medidas extremas que mudarão os dois
mundos para sempre.  
Malévola (Maleficent) é dirigido pelo

desenhista de produção duas vezes ganhador
do Oscar® Robert Stromberg (Avatar, Alice no
País das Maravilhas), e é sua estreia na
direção. O filme é produzido por Joe Roth. O
roteiro é de Linda Woolverton (O Rei Leão, A
Bela e a Fera) e a produção executiva é de
Angelina Jolie, Don Hahn, Palak Patel, Matt
Smith e Sarah Bradshaw. 
O filme é coestrelado por Sharlto Copley

(Distrito 9), Elle Fanning (Super 8), Sam Riley
(Na Estrada), Imelda Staunton (O Segredo de
Vera Drake), Juno Temple (Desejo e
Reparação) e Lesley Manville (Segredos e
Mentiras). 
A equipe técnica inclui o cinegrafista

ganhador do prêmio da Academia® Dean
Semler (Dança com Lobos, Na Terra de Amor
e Ódio), os desenhistas de produção Gary
Freeman (O Resgate do Soldado Ryan,
Supremacia Bourne) e Dylan Cole, a figurinista
duas vezes indicada ao Oscar® Anna B.
Sheppard (A Lista de Schindler, O Pianista), o
maquiador sete vezes ganhador do prêmio da
Academia® Rick Baker (Planeta dos Macacos,
Homens de Preto) e os montadores Chris
Lebenzon (Alice no País das Maravilhas,
Frankenweenie) e Rick Pearson (Voo 83,
Homem de Ferro 2).
A produção de Malévola (Maleficent) teve

início em 11 de junho de 2012, no famoso
estúdio Pinewood da Inglaterra, onde a maior
parte da filmagem foi feita. Foram necessários
cinco meses de filmagem em seis estúdios de
som.

 
  

   
 

  

A mais famosa vilã da Disney
já tem data para chegar nos

cinemas: 30 de maio
Foto: Frank Connor©Disney Enterprises, Inc.  All

Rights Reserved.

“Basta olhar uma
foto dela e a imagem
da Malévola para ver

que é uma
combinação dos

céus.” 
(Robert Stromberg, diretor)



1. Seriados - Sempre gostei de assistir às
novelas de TV. As que mais gostei foram Gabriela
(refiro-me à original. A mais recente, não vi) e
Roque Santeiro (fica aqui registrada uma singela
homenagem ao ator José Wilker, o qual escutei no
rádio fazendo comentários sobre cinema, na
véspera do seu falecimento). Atualmente, não
tenho conseguido ver novelas: seus horários não
combinam mais com os meus. Mas aí então,
vieram os seriados! Comecei a assisti-los depois
de todo mundo. Sou um retardatário. A vantagem
é que agora existe um monte de seriados bons
disponíveis em diversos formatos, e eu posso
sorve-los sem pressa, na medida da minha
necessidade, no horário de minha conveniência;
2. Som & Fúria - Este eu assisti na TV aberta

(na Globo). Fui verificar a data e as principais
informações para escrever aqui para vocês e
descobri que o seriado foi ao ar em ... 2009. Poxa
vida, parece que foi ontem. Eu gostei tanto deste
seriado que decidi comprar uma cópia em DVD.
Procurei um bocado e só encontrei no formato
BlueRay (o DVD esgotou). Bolas. Comprei assim
mesmo. E depois tive que comprar um home
theater com BlueRay. Antes tarde do que muito
tarde. Não me arrependo não. O Som e a Fúria
ficaram muito mais convincentes. Trata-se de um
seriado dirigido por Fernando Meirelles (diretor
geral), com doze capítulos;
3. Slings & Arrows (algo como "pedras &

flechas") - A versão brasileira (Som & Fúria) foi
ao ar em doze capítulos (em uma única
temporada) e se refere ao trabalho da companhia
de um teatro municipal durante um período de
encenações de peças de Shakespeare. Os seis
primeiros capítulos mostram a montagem de
Hamlet. Os outros seis, a montagem de Macbeth
(tem outras montagens na estória, mas estas duas
fornecem a trama principal). A versão original
(Slings & Arrows) tem mais uma temporada (no
caso deles, a terceira) com seis capítulos, cuja
estória aborda a montagem de Rei Lear. Mas,
infelizmente esta última ficou de fora da adaptação
brasileira. O elenco brasileiro contou com Felipe
Camargo, Andrea Beltrão, Pedro Paulo Rangel,
Dan Stulbach entre outros. Vou procurar a versão
original canadense. Estou muito curioso;

4. Coriolanus - Este é um filme de guerra. Ou
de guerreiros, se vocês preferirem. É uma
adaptação da peça de mesmo nome (também de
Shakespeare). Ralph Fiennes faz a direção e
também o papel principal. É um filme recente, de
2011. Relativamente fácil de encontrar em uma
locadora. Pelo que eu entendi, apesar dos
armamentos contemporâneos e da ambientação,
os diálogos desta adaptação estão preservados
muito próximos aos originais. Ah sim, depois de
ver na telona em 2012, BlueRay novamente agora;
5. O Beijo no Asfalto - Saiu uma edição de

bolso da peça, da editora Nova Fronteira (3ª
edição de 2012) com comentários e fotos da
primeira montagem de 1961. Existem duas
adaptações cinematográficas: conheço a de 1963,
do Flávio Tambelini (pai), mas ainda não conheço
a de 1981, do Bruno Barreto. Soube que existe
uma versão da peça em quadrinhos, também da
Nova Fronteira, a qual também não conheço, mas
logo logo conhecerei;
6. Beijinho no Ombro - Soube que um

professor usou um trecho de música da Valesca
Popozuda em uma questão de prova do tipo
múltipla escolha. Não imaginei que essa "escolha"
pudesse alcançar alguma repercussão. Tornou-se
um viral nas redes sociais. Vi o videoclipe. Lady
Gaga dos trópicos? Madonna do Funk? Não sei
não. Desde já, desejo vida longa, senão "é só tiro,
porrada e bomba";
7. Paralelas - O que todos estes sete

parágrafos tem em comum? Um jogo erros? Um
enigma? Um mistério? Não. Nada. Nadinha
mesmo. Estórias que correm em paralelo.  Só que
de algum modo, a poesia que me preenche é um
pouco diversa. E beijo por beijo, o que me
interessa é "como é perversa a juventude do meu
coração que só entende o que é cruel e o que é
paixão". O que me leva à inevitável e fatídica
pergunta: afinal, por onde anda o Belchior?

SULAIMAN é colunista Dr Magazine.
Instituto Brasileiro de Áudio Visual Escola de Cinema Darcy Ribeiro.

asulaiman@drmagazine.com.br
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Dario Borim Jr.

A arte e os novos mundos
Pude ver e enxergar melhor quando

comecei a fazer caminhadas diárias com três
focos constantes: a música (com sua poesia)
aos ouvidos, a percepção do meu corpo
como parte integrante do ambiente físico ao
meu redor, e a curiosidade imaginativa para
pensar e enquadrar o que via dentro das
possibilidades técnicas da minha câmera,
companheira inseparável. Assim vamos que
vamos, numa atividade que para mim é
poético-musical, terapêutica, e artística. A
win-win-win situation, como poderíamos
glosar uma frase feita em inglês para uma
situação três vezes vitoriosa.
Após ler os franceses Jean-Jacques

Rousseau e Jacques Derrida, o escritor e
crítico Silviano Santiago, no seu livro Carlos
Drummond de Andrade (Ed. Vozes 1976),
escreve assim: “Poeta da re-presentação
[sic], Drummond pouco uso dá ao ouvido
que assim ensurdece em inutilidade; poeta
da re-presentação [sic], Drummond muito
uso dá à vista que, diante do silêncio do
signo escrito (ou da imagem), apenas pode
tentar escrevê-la de novo e diferentemente
em signo, em poema” (99). 
Caso existisse um órgão ativo que

correspondesse à passividade da visão,
continua Santiago, “seria este o das mãos
que se exercitam em pintar signos sobre a
folha de papel em branco, apagando-os sob
a forma de voz, mas deixando que se falem
plenos no próprio silêncio da escritura” (100).
Mas para Santiago, “a própria noção de
atividade e passividade não faz sentido, pois
é a mão que escreve-lendo e que lendo-
escreve, com a ajuda dos olhos” (100).
À audição, portanto, contrapõe-se a fala.

Absorvemos e produzimos sons e seus
signos. Com a visão, porém, não temos um
sentido a dialogar. Vemos e ao mesmo
tempo lembramos e imaginamos as coisas,
com os neurônios a trabalhar, o coração a
palpitar, mas não projetamos, literalmente de
dentro de nosso ser, quaisquer imagens:
temos que criá-las, e, pois, executá-las, fora
do nosso corpo. Segundo Derrida e
Santiago, cabe às mãos (e outras partes do

corpo, eu diria) essa função através da voz
poética – a meu ver, através da linguagem
do fazer poético, dentro e muito além da
poesia escrita. Entendo que assim, reagindo
ao que vemos, ao que pensamos e ao que
sentimos, nós artistas, com as mãos, pés, ou
o corpo como um todo, criamos e projetamos
imagens como atores, dançarinos,
escultores, escritores, fotógrafos e pintores.
Compomos imagens e seus signos, sejam
eles com nossos movimentos e expressões
faciais, com a tinta, a tela e tantos outros
tipos de material concreto transformado em
material plástico, ou ainda com a palavra
escrita à mão ou no teclado. 
Naquele processo de composição, o

artista é livre da necessidade de representar
a realidade como ela é. O Impressionismo,
com suas imagens fora de foco, foi um
grande passo àquela concepção moderna
da arte, curiosamente, uma resposta estética
ao impacto da fotografia sobre a história da
arte. O gênio espanhol de Málaga, Pablo
Ruiz Picasso, por seu turno, solidificou e
radicalizou aquela liberdade através de
distorções, fragmentações e super-
imposições de planos de imagem. Para
muitos historiadores, seus trabalhos cubistas
comprovam a noção que a arte pode existir
enquanto objeto de valor sem que ela revele
qualquer tentativa de representar qualquer
forma de realidade. Entre outros, destaca-se
o valor conceitual da arte que provoca

pensamento, reação estética e emoção, sem
depender da lógica ou daquilo a que
chamamos de mimese, a reprodução do
real. 
A fotografia, a meu ver, pode provocar os

mesmíssimos fenômenos a partir da
representação do real sem compromisso
com o real, desse modo livre como a própria
arte moderna. Segundo o periódico inglês
The Guardian, leiloou-se no ano passado em
Londres, pelo maior valor da história da
fotografia, uma peça tirada pelo artista
alemão Andreas Gursky. Entitulada “Rhein
II”, com uma imagem minimalista de duas
margens do famoso rio europeu, essa
fotografia saiu por quase 3 milhões de libras
esterlinas, fato que sugere algo a respeito do
valor abstrato dessa forma de representação
do real muito além do real.
Há algumas semanas, na Universidade de

Massachusetts Dartmouth, falávamos
dessas maravilhas entre os mundos do real
e do imaginário num seminário sobre Carlos
Drummond de Andrade. Foi quando
confessei minha (quase?) obsessão pela
fotografia. Entendi um pouco melhor a minha
paixão ao discutirmos temas afins. Mas quis
saber mais, muito mais. Enquanto me
ensinam e me inspiram os artistas, teóricos
e poetas a criar e a falar do simulacro do
simulacro do simulacro que é nossa
existência, continuo clicando. A vida é ao
mesmo tempo luz e mistério. Antes mesmo
de sair do prédio do College of Liberal Arts,
minha modesta câmera já funcionava.
Mostrando e sugerindo algo poético sobre a
condição humana, quem sabe essa foto
tirada minutos após o término da aula, ao
entardecer, nos faça refletir um pouco mais
sobre as relações entre nossos sentidos,
nossas mentes, e nossas capacidades de
ver, imaginar e (re)fazer novos mundos.

DARIO BORIM JR. é colunista Dr Magazine.
Professor na UMass of Dartmouth (EUA)

dborim@drmagazine.com.br
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Surpreenda
seu noivo
com essas
receitas! 

Ele vai adorar
a novidade!

PEIXE À ROLÊ

FRIGIDEIRA DE
BACALHAU

CAMARÃO
SABOROSO

PALHA ITALIANA
DE CHOCOLATE

CREPE DOURADO

Fotos: Sheila Oliveira; Éric B. 

Receitas: Cozinha Nestlé
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PEIXE À ROLÊ

Ingredientes

Peixe
meio quilo de filé de pescada 
1 envelope de MAGGI® Tempero e
Sabor para Aves, Peixes e Arroz 
1 colher (chá) de sal 
1 pitada de pimenta-do-reino 
meio maço de folhas de espinafre 
1 fio de azeite para regar
Molho
1 colher (sopa) de azeite 
meia cebola ralada
1 dente de alho amassado
4 tomates sem pele e sem sementes
1 colher (chá) de sal 

Modo de Preparo

Peixe:
Em um recipiente, tempere os filés
com o MAGGI Tempero e Sabor, o
sal e a pimenta-do-reino e deixe
tomar gosto por cerca de 20
minutos. Disponha o espinafre
sobre os filés, enrole-os e espete
com palito. Coloque os filés em um
refratário médio untado com azeite e
regue com o fio de azeite. Cubra
com papel-alumínio e leve ao forno
médio-alto (200°C), preaquecido,
por cerca de 20 minutos. Retire o
papel-alumínio e deixe por cerca de
10 minutos ou até dourar.
Molho:
Em uma panela, aqueça o azeite e
doure a cebola e o alho. Acrescente
os tomates, o sal e refogue por
cerca de 5 minutos, em fogo baixo.
Sirva sobre os filés.

FRIGIDEIRA DE BACALHAU

Ingredientes
3 colheres (sopa) de azeite 
3 dentes de alho fatiados
1 cebola média picada
meio pimentão vermelho médio
picado
meio pimentão amarelo médio
picado
2 tomates , sem pele e sem
sementes, picados
400 g de bacalhau dessalgado e

aferventado
2 envelopes de MAGGI® Tempero e
Sabor para Aves, Peixes e Arroz 
meia xícara (chá) de leite de coco 
3 colheres (sopa) de coentro picado
3 colheres (sopa) de cebolinha
verde picada
4 ovos (claras e gemas separadas)
Para decorar
meia cebola roxa pequena em
rodelas
meia xícara (chá) de azeitonas
verdes sem caroço
tiras de pimentão vermelho e de
pimentão amarelo
1 fio de azeite de oliva

Modo de Preparo
Em uma panela aqueça o azeite e
refogue o alho. Adicione a cebola,
espere murchar levemente e
adicione os pimentões e os tomates.
Refogue bem até que os pimentões
estejam macios ,Adicione o
bacalhau e 1 envelope de MAGGI
Tempero e Sabor . Misture bem e
cozinhe por cerca de 10 minutos,
para tomar gosto. Acrescente o leite
de coco, o coentro e a cebolinha
verde e deixe cozinhar para secar
um pouco (caso haja excesso de
liquido). Retire do fogo e reserve
para esfriar. Bata as claras em neve,
adicione o envelope de MAGGI
Tempero e Sabor restante e vá
adicionando as gemas, uma a uma,
sem parar de bater, para obter uma
mistura bem leve e aerada. Separe
um terço desta mistura de ovos,
adicione delicadamente ao refogado
de bacalhau já frio e coloque em um
recipiente refratário (24 cm de
diâmetro) untado com azeite. Cubra
delicadamente com o restante da
mistura de ovos e decore com as
rodelas de cebola roxa, as azeitonas
e as tiras de pimentão. Regue com o
fio de azeite e leve ao forno médio-
alto (200°C),preaquecido, por cerca
cerca de 25 minutos, até formar uma
cobertura dourada. Sirva a seguir.

CAMARÃO SABOROSO

Ingredientes
meia colher (sopa) de azeite 

300 g de camarão médio limpo 
meia cebola picada
meia colher (sopa) de farinha de
trigo 
1 tomate sem pele picado
1 tablete de MAGGI® Caldo
Legumes 
3 colheres (sopa) de salsa picada 
3 colheres (sopa) de Creme de Leite
NESTLÉ® 

Modo de Preparo
Em uma panela, aqueça o azeite e
refogue os camarões. Retire os
camarões da panela e reserve. Na
mesma panela, refogue a cebola .
Junte a farinha e refogue até ficar
levemente dourada. Acrescente o
tomate e o MAGGI Caldo dissolvido
em meia xícara (chá) de água
quente. Misture bem até ficar
homogêneo e ligeiramente
cremoso. Junte o camarão e
cozinhe por cerca de 5 minutos.
Desligue o fogo, misture a salsa e o
Creme de Leite NESTLÉ e sirva a
seguir.

PALHA ITALIANA DE
CHOCOLATE

Ingredientes
meio pacote de Biscoito NESFIT®
Leite e Mel (100 g)
1 lata de Leite MOÇA® 
3 colheres (sopa) de Chocolate em
Pó DOIS FRADES® 
2 colheres (sopa) de manteiga 

Modo de Preparo
Em um recipiente, pique os
Biscoitos NESFIT e reserve. Misture
bem o LEITE MOÇA com o
Chocolate em Pó DOIS FRADES e
a manteiga e leve ao fogo baixo,
mexendo sempre, até desprender
do fundo da panela (cerca de 10
minutos). Retire do fogo, misture
bem os Biscoitos e despeje em um
recipiente refratário pequeno (16 X
26 cm) untado com manteiga.
Depois de bem frio, corte em
quadradinhos e coloque-os em
forminhas de papel.

CREPE DOURADO

Ingredientes

Massa
2 ovos 
1 pitada de sal 
1 colher (sopa) de açúcar 
1 lata de Creme de Leite NESTLÉ® 
1 xícara (chá) de farinha de trigo 
Recheio
1 lata de MOÇA Brigadeiro 
2 colheres (sopa) de Leite Líquido
NINHO Integral 
Calda
1 xícara (chá) de açúcar 
1 e meia xícara (chá) de suco de
laranja 
casca de 1 laranja em tiras bem
finas
1 colher (sopa) de licor de laranja 

Modo de Preparo

Massa:
Em um liquidificador bata os ovos, o
sal, o açúcar, o Creme de Leite
NESTLÉ, meia xícara (chá) de água
e a farinha de trigo. Deixe descansar
por cerca de 30 minutos. Aqueça
uma frigideira, unte-a ligeiramente
com óleo e frite porções de massa
para fazer os crepes. Deixe-os
dourar de ambos os lados.
Mantenha os crepes aquecidos.
Recheio:
Em uma panela misture o MOÇA
Docinho Brigadeiro com o leite. Leve
ao fogo baixo mexendo sempre até
ficar homogêneo. Retire do fogo e
deixe amornar. Pegue um crepe e
espalhe um pouco do recheio.
Dobre-o em quatro, em forma de
leque. Faça o mesmo com o
restante dos crepes e do recheio.
Reserve, mantendo-os aquecidos.
Calda:
Coloque o açúcar em uma panela
com fundo largo e leve ao fogo
baixo, até que comece a derreter.
Acrescente o suco e as cascas de
laranja. Deixe ferver até dissolver os
torrões de açúcar. Junte o licor,
retire do fogo e sirva quente sobre
os crepes.
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Da linha premium da
chilena Viña

Ventisquero, este rótulo
é assinado pelo enólogo

Felipe Toso. O Grey
Merlot amadurece por
15 meses em carvalho
e envelhece 12 meses
em garrafa. Frutado,

com taninos suaves e
aveludados. Tem final
longo com uma leve
nota de chocolate.

Vinho sul-africano de
rótulo bem divertido,

com intenso aroma de
pêra e lichia. É um

vinho redondo, untuoso,
bem balanceado e

fresco. Ótima
companhia para dias

quentes de verão.
Elaborado com as uvas
Viognier, Roussane e

Grenache Blanc.

Vinho alemão, feito no
vale do Mosel pela
vinícola Dr. Loosen.
Classificado como

“best buy” pela Wine
Spectator, este vinho

emana aromas de
frutas cítricas. Na boca,

mostra uma sutil e
gostosa doçura,

equilibrada pela acidez
viva. Um vinho puro,

preciso, leve.

Espumante argentino
elaborado com a as

uvas Chardonnay, 40%
Chenin Blanc e 10%

Pinot Noir. Com perlage
fino e constante, tem

aroma fresco de frutas
vermelhas. Muito

equilibrado e elegante,
pode ser consumido
como aperitivo ou

acompanhando pratos
leves.
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Para o mês de Maio, conhecido como o mês das
Noivas, a Fine Food Vinhos e Alimentos preparou
uma seleção de quatro excelentes rótulos com
características variadas. Confira os detalhes e as
notas de prova dos indicados:

Fotos: Shutterstock; Divulgação.
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