
Saúde mental e checagem 
de informações no 
currículo escolar

Quando estudamos 
a história do mundo 
e da sociedade, 
entendemos que a 
evolução humana é 
dividida em ciclos

E, ao encerrar cada 
um desses ciclos, a 
humanidade avança 

para um novo nível, com 
novos aprendizados e novos 
desafios. Durante nossa 
história, fomos divididos em 
três grandes revoluções, ou 
seja, momentos que mar-
caram cada mudança de 
ciclo. São elas: a cognitiva, 
a agrícola e a científica. Em 
teoria, a humanidade ainda 
vive na era científica. Mas 
será que já não estamos 
passando por uma quarta 
revolução? 

Quando o homem passou a 
desenvolver a ciência e bus-
car novos conhecimentos, 
ele aprendeu a acumular 
alimentos e pôde utilizar 
o tempo, antes gasto com 
a sobrevivência, com o 
desenvolvimento de novas 
tecnologias, habilidades e 
estudos. Foi nesse momento 
que a sociedade viveu os 
maiores avanços de todos os 
tempos. Foram estudados 
desde os menores insetos 
até as maiores galáxias. 
Descobriu-se tudo e mais 
um pouco. 

A cada nova lição, o mun-
do parava novamente e via 
como era possível crescer 
e melhorar a partir do co-
nhecimento. E, a cada nova 
descoberta, o ser humano 
percebia sua capacidade 
de controlar o mundo, a 
natureza, o tempo… 

Na Idade Média, a peste 
negra se mostrou um grave 
problema pois, naquele tem-
po, não existiam remédios. 
A gripe espanhola também 
teve um impacto enorme 
pela falta de conhecimento 
e de tecnologias que pu-
dessem combater a doença. 

Mas e agora? Com remé-
dios, estudos, evolução e 
muito conhecimento, quem 
pode parar a Covid-19 e 
controlar os males causados 
pelos transtornos men-
tais? Nessa nova revolução 
da humanidade estamos 
aprendendo a lidar com toda 
essa informação. Ter mais 
acesso ao conteúdo foi um 
avanço, mas o excesso dele 
começa a trazer problemas 
como ansiedade, depressão, 
briga de egos e outros males. 

E não apenas para os 
adultos, experientes neste 
jogo chamado “viver em so-
ciedade”, mas também para 
as crianças, que já nasceram 
inseridas em uma realidade 
na qual a informação está 
ao alcance de um clique. O 
excesso de dados e regras 
pode impactar profunda-
mente a saúde mental dos 
pequenos, que são ainda 
mais frágeis e suscetíveis 
a erros. 

Então, como prepará-los 

para filtrar o que “pipoca” 
freneticamente nas telas 
de computadores, smart-
phones e televisões, que 
já fazem parte da rotina da 
grande maioria das crian-
ças? O tema é debatido há 
vários anos pelo autor e 
professor israelense Yuval 
Harari. “Em um mundo 
inundado de informações, 
clareza é poder”, afirma o 
educador, que deixa clara 
a necessidade de apren-
dermos a controlar todo o 
conteúdo que é produzido 
nos tempos atuais. 

De nada adianta saber-
mos muito se raciocinamos 
pouco. E, claro, ao tomar a 
decisão de filtrar conheci-
mentos e apresentar uma 
abordagem mais concisa 
e direta, poderemos focar 
nossas atenções em novas 
descobertas, como nossos 
antepassados fizeram, sem 
deixar as pessoas perdidas 
em um “mar de inutilidade”. 

Para navegar nesse uni-
verso infindável, Harari nos 
mostra que a pandemia foi 
um divisor de águas para 
que a sociedade separasse 
o “joio do trigo” no âmbito 
das informações. Para ele, a 
pandemia é mais do que um 
teste para o conhecimento 
científico. É uma prova de 
cidadania global. As deci-
sões tomadas no combate 
à Covid-19 estão moldan-
do o mundo das próximas 
décadas. 

Caso as pessoas não acre-
ditem nas informações que 
recebem e não confiem 
naquilo que é passado, po-
derão seguir vivendo nas 
chamadas “bolhas”, ou, até 
mesmo, serem obrigadas 
a viver em um regime de 
monitoramento. Assim, 
chegamos à quarta revolu-
ção da humanidade, quando 
aprendemos a controlar os 
monstros que criamos. Mas 
tudo isso pode (e deve) 
ser evitado. E a escola tem 
papel fundamental nesse 
processo. 

A tal reforma nas salas 
de aula brasileiras, tão 
debatida por pais e profes-
sores, pode dar uma prévia 
de como vencer a batalha 
pela informação verdadei-
ra e confiável. Quem sabe, 
difundir novas disciplinas 
e conhecimentos que abor-
dem temas como checagem 
de dados, visão analítica e 
saúde mental, por exemplo?

A guerra da informação e 
os problemas sociais estão 
aí nos rondando, mas a 
educação é o único cami-
nho para construirmos uma 
sociedade cada vez mais 
harmoniosa e alinhada às 
demandas do mundo mo-
derno - sem deixar de lado 
a nossa essência, de amor 
e compaixão. Esses sim 
grandes diferenciais frente 
às inteligências artificiais 
das máquinas que insistem 
em nos controlar.
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Marista.
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Isso quer dizer que, agora, 
os planos de realizar um 
intercâmbio, que ficaram 

estagnados por tanto tempo, 
já podem ser retomados.

Segundo uma pesquisa 
do The Student World, 
83% dos jovens desejam 
realizar um intercâmbio no 
pós-pandemia. E, com tantas 
oportunidades de estudo e 
trabalho ao redor do mun-
do, conquistá-las é só uma 
questão de planejamento e 
organização.

Então, já é hora de você 
se preparar. Por isso, lis-
tamos aqui cinco passos 
fundamentais para você 
começar a arrumar as malas 
agora mesmo:
 1) Exigência de va-

cinação:  Um dos 
principais requisitos 
exigidos é a vacinação 
completa. Cada país 
possui sua própria 
lista de imunizantes 
aprovados pelo go-
verno local. Antes de 
viajar, certifique-se 
dessa regra no destino 
escolhido e de que 
você está imunizado 
com uma das vaci-
nas solicitadas para 
estrangeiros. O reco-
mendado é apresentar 
o Certificado Nacional 
de Vacinação Covid-19 
com autenticação por 
QR Code, que pode ser 
emitido em inglês ou 
espanhol no site do 
Conecte SUS Cidadão 

Pesquisa do The Student World indicam que 83% dos jovens 
desejam realizar um intercâmbio no pós-pandemia.

Como planejar um intercâmbio 
pós-pandemia?

Felizmente, as fronteiras de muitos países estão sendo reabertas. Com o avanço da vacinação, muitos já 
estão voltando a receber brasileiros – ainda, claro, seguindo todas as medidas de segurança necessárias

as aulas presenciais 
ou atrasar seus con-
teúdos. Aquelas que 
disponibilizam aulas 
online são a melhor 
opção neste momento. 
Dessa forma, os alunos 
não serão prejudicados 
e poderão acompa-
nhar as aulas mesmo 
a distância, em casos 
de novos períodos de 
isolamento social.

 5) Tempo de perma-
nência: Cada progra-
ma terá uma duração 
diferente, que pode 
ser desde apenas uma 
semana até mais de 
dois anos. Ao planejar 
sua viagem, esteja cla-
ro do tempo ideal no 
qual permanecerá no 
país escolhido – prin-
cipalmente para que 
consiga se organizar 
financeiramente para 
arcar com todos os 
custos necessários. 
Uma boa opção é optar 
por um programa com 
visto de trabalho.

Conquistar sua experiên-
cia internacional pode estar 
mais próximo do que você 
imagina. Há programas onde 
é possível pagar pelos estu-
dos enquanto se trabalha no 
país, já recebendo na moeda 
local. Mesmo que ainda longe 
da volta ao normal, os planos 
para intercâmbio não preci-
sam mais ficar engavetados. 

(*) - É gerente de produtos 
da SEDA Intercâmbios 

(www.sedaintercambios.com.br).
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após o término do 
ciclo vacinal. 

 2) Medidas de seguran-
ça locais: Enquanto 
alguns países somente 
exigem a imunização 
em dia, outros estabe-
lecem uma quarentena 
mínima para todos os 
viajantes, assim que 
chegarem ao seu terri-
tório. Sem falar no uso 
de máscaras, que pode 
estar liberado ou não. 
É importante estar 
ciente dessas regras e 
segui-las, para que não 
entre em conflito.

 3) Moradia: Uma das 
questões mais impor-
tantes do planejamen-
to do intercâmbio é a 
escolha de onde você 
irá morar. Além dos 

locais oferecidos pelas 
próprias instituições 
de ensino, outras op-
ções muito buscadas 
são as casas de família 
e albergues. Neste mo-
mento, dê preferência 
por ambientes mais 
abertos e com uma boa 
ventilação por ques-
tões de saúde. Opte 
ainda, por moradias 
próximas ao lugar onde 
irá estudar – assim, 
poderá ir a pé, evitando 
o transporte público, 
onde deve haver certa 
aglomeração.

 4) Oferta de cursos 
onine: Enquanto ain-
da não estamos com 
um seguro controle 
do vírus, muitas insti-
tuições podem limitar 

Aumento dos combustíveis, redução dos 
ganhos, manutenção do carro cara são as 
principais reclamações dos motoristas 
de aplicativos, taxistas, profissionais de 
logística e – na verdade – de todo mundo 
que tem carro. 

Para tirar dúvidas, dar dicas e mostrar 
quais serviços são desnecessários, o enge-
nheiro mecânico Denis Marum escreveu 
um ebook e montou um curso de mecânica 
básica para diminuir os custos com o carro. 
As principais dicas do que fazer são:
 1) Óleo do Motor - não deixe 

passar a data de troca, seja por 
quilometragem ou tempo de uso. 
Utilize sempre o óleo indicado no 
manual do proprietário e evite 
ser convencido pelos atenden-
tes ou frentistas que insistem 
em vender produtos diferentes. 
Atenção: o óleo do motor NÃO 
precisa de aditivo. 

 2) Vazamentos - fique atento aos 
vazamentos de óleo do motor, da 

direção hidráulica e de água. Ob-
serve a coloração: óleo do motor 
é marrom escuro (quando novo, 
a tonalidade é um pouco mais 
clara), óleo da direção hidráu-
lica ou do câmbio automático é 
vermelho, vazamento de água é 
transparente, mas se o tom é o 
rosado, pode ser que o sistema de 
arrefecimento do veículo esteja 
comprometido.

 3) Amortecedores - quando for 
trocar o amortecedor, opte por 
uma peça nova, esqueça as 
recondicionadas. Amortecedor 
cansado pode estragar as buchas 
da suspensão e os pneus.

 4) Velas - responsáveis por quei-
mar o combustível que entra 
no motor, quando desgastadas 
parte do combustível é eliminado 
pelo escapamento, fazendo com 
que você jogue dinheiro fora. 

 5) Alinhamento e balanceamen-
to - adiar esse ajuste faz com que 
haja gastos com combustível, 
desgaste prematuro dos pneus 
e desconforto na direção.

E quais são as pegadinhas da manuten-
ção do veículo? “Motorista tem que saber 
o que importa. Imagina que ainda tem 
muitos motoristas que são convencidos a 
fazer Cambagem. Será que precisa fazer? 
Assim como a limpeza de bicos, que nem 
sempre é necessária. Fica esperto: Sensor 
Lambda é a última peça a ser substituída 
e existe a gang do Catalizador”, adverte 
Denis Marum.

E se o motorista desconfiar se a gasolina 
está batizada, tem um teste rápido e fácil: 
em um copo plástico, coloque a gasolina. 
Se estiver adulterada, o fundo do copo vai 
derreter. Combustível adulterado pode 
estragar a bomba, a boia de combustível, 
os bicos injetores e até o catalizador do 
escapamento. - Fonte e outras informa-
ções: (www.denismarum.com.br).

Dicas para poupar combustível e detectar gasolina adulterada

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 E
37

5-
68

4C
-E

3D
E-

34
0E

.


