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Performance

de vida

A palavra performance pode ter muitos significados. Mas ainda que haja
dezenas de concepções para o termo, ele remete a atividade, a execução, a desempenho. Enfim, a ação. Uma performance artística pode ter
uma montagem grandiosa ou apresentar uma arte diferente, feita de talento e do corpo. Bater palmas, estalar dedos ou batucar podem transmitir de forma poética uma importante mensagem: estamos vivos. Essa
é a proposta do Barbatuques, grupo que estampa a capa desta edição e
cujos artistas falaram à nossa reportagem sobre o processo criativo por
trás daquilo que levam aos palcos. Artistas de outras vertentes também
trazem seu olhar sobre os passos que antecedem o espetáculo: Laura
Vinci e sua instalação “Papéis Avulsos”; Pia Frauss e seu teatro de bonecos; Clarice Niskier e sua atuação em “Alma Imoral”; Henrique Rodovalho e as coreografias criadas para o Quasar Cia. de Dança.
Mas performance vai além da arte. Nesta edição, especialistas do
Fleury debatem como encontrar o melhor desempenho do corpo
em cada fase da vida. Nossos profissionais mostram, ainda, como as
descobertas da medicina contribuem para que as pessoas vivam mais e
com mais qualidade de vida. Aliás, é justamente sobre o tema qualidade
de vida que o psicanalista Pedro de Santi chama a atenção com um alerta:
viver é mais do que buscar a melhor performance. Por fim, adolescentes
empreendedores surpreendem com seus talentos: demonstram paixão
pelo que fazem, apesar da pouca idade, e têm os pais ao lado para
estabelecer os limites do trabalho – e da cobrança.
Boa Leitura!
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e com os músicos Luciana
Cestari e Giba Alves
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Um debate com
profissionais da saúde
sobre como encontrar o
melhor desempenho em
cada fase da vida
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PARA
COMEÇAR

quem somos

Conheça alguns integrantes da equipe que colaborou com
texto, fotografia, arte, ilustração, infografia e conhecimento
técnico para esta edição da Revista Fleury.
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equipe de Comunicação do Grupo Fleury.
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Queremos estabelecer um relacionamento com você. Saber
o que pensa, entender suas expectativas em relação ao conteúdo
desta revista e receber sugestões para que possamos ir além
do esperado. Escreva para revistafleury@grupofleury.com.br.
Estamos prontos para ouvir o que você tem a nos dizer.

para começar

Fleury e a cidade:

Diagnóstico preciso

Ponte Estaiada

O Fleury Medicina e Saúde está em mais um endereço bem localizado para quem
trabalha ou mora na zona sul de São Paulo. Próxima a um dos principais cartões postais
da cidade, a Unidade Ponte Estaiada também está a poucos quilômetros de grandes
shoppings e centros comerciais, além de oferecer fácil acesso às vias arteriais da região.

Conheça alguns exames de alta tecnologia que podem auxiliar
clientes e seus médicos nos cuidados com a saúde:

Mais conforto
para os pequenos

Parkinson: antes
dos sintomas

Depois do parto, mulheres
com sangue tipo Rh
negativo geralmente
recebem uma dose de
imunoglobulina anti-D para
prevenir a doença hemolítica
do recém-nascido. O Fleury
lançou um exame inovador
chamado “Quantificação de
Hemorragia Feto-materna
por Citometria de Fluxo”,
que permite dosar a
quantidade exata da dose
que a mulher necessita
e evitar reaplicações.

Desvio de septo, alergia,
secreções, sinusite, pigarro
e rouquidão são alguns dos
problemas que podem afetar
as cavidades nasais, faringe e
laringe das crianças nos primeiros
anos de vida. Pensando nisso,
o Fleury disponibiliza um exame
para investigar essas condições:
a Videonasofibrolaringoscopia
Infantil, que não exige anestesia
geral/sedação ou exposição
à radiação. Outro exame que
utiliza o mesmo princípio é a
Videoendoscopia de Deglutição
Infantil, que também estuda
a fisiologia da deglutição ao
nível da base da língua e faringe
durante a ingestão de alimentos
de diferentes consistências.

A Doença de Parkinson ainda
é difícil de ser diagnosticada
antes do aparecimento dos
primeiros sintomas clínicos,
como tremores e falta de
coordenação motora. Uma nova
possibilidade de diagnóstico
precoce é a Cintilografia
cerebral com TRODAT marcado
com 99mTc, um traçador que se
liga seletivamente a receptores
de dopamina pré-sinápticos
(DAT) no cérebro. A perda
do DAT está relacionada à de
neurônios, que a cintilografia
é capaz de demonstrar mesmo
em fases iniciais do Parkinson.
O exame também contribui na
diferenciação entre casos de
Alzheimer e de demência por
corpúsculos de Levy.

Saiba mais sobre esses exames e conheça
as unidades em que eles são oferecidos em
www.fleury.com.br/exames-e-servicos
ou use um leitor de QR Code no símbolo ao lado
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Serviços
oferecidos:
Análises Clínicas
Mamografia
Densitometria óssea
Tilt Test
Ultrassom
Colposcopia
Espaço Saúde da Mulher

Centro Integrado
Cardiológico e
Neurovascular
Localização:
Avenida Jornalista Roberto
Marinho, nº 85 – Térreo Brooklin
Edifício Tower Bridge Corporate

ilustração: Genima pina

Dose exata para
proteger a mãe

No aplicativo Waze (para celulares
e tablets), basta digitar “Fleury
Ponte Estaiada” no campo de busca
e pressionar “Click to go” para saber
a rota correta para chegar à unidade.

Localizado no 1º andar
do mesmo prédio, conta
com equipamentos
modernos e equipe
especializada em
cardiopatias. Principais
exames: ultrassom,
ecocardiograma
tridimensional,
tomografia,
teste ergométrico,
ressonância magnética,
equipamentos para
arritmia, holter, eco e
cintilografia do miocárdio.

para começar

Conhecimento para futuros médicos

Agendamento
mais fácil

No dia 23 de agosto, o Desafio Fleury e Saúde chegou à sua décima edição e reuniu mais de 100 alunos do sexto ano

Divulgação

de Medicina na sede do Grupo Fleury, no Jabaquara, em São Paulo. A ação, que já é um clássico entre as principais

Que tal agendar seus exames direto pelo celular,
enviando a foto do seu pedido médico? O novo
aplicativo Agendamento Fleury, disponível
para download na AppStore e no Google Play,
permite marcar exames de forma simples e
rápida usando o smartphone.
Ao usar o app pela primeira vez, é necessário
preencher um breve perfil. Depois, para fazer o
agendamento, basta tirar uma foto do pedido
médico e da carteirinha do plano de saúde e
escolher as unidades e horários de preferência.
Assim que o pedido é finalizado, a Central de
Atendimento ao Cliente do Fleury recebe a
solicitação e, em até 24 horas, retorna ao cliente por
meio de uma ligação telefônica de confirmação.
O aplicativo também permite que o usuário crie
perfis para outros membros da família e mantenha
um histórico dos agendamentos. É possível, ainda,
agendar exames de maneira particular.

faculdades do Estado, consiste em uma disputa de conhecimentos médicos em formato de jogo interativo. A vencedora
foi a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) pela segunda vez, seguida pela Faculdade de Medicina do ABC
(FMABC) e pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Os ganhadores levaram prêmios em dinheiro
para as comissões de formatura e três cursos de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia. Além disso, os três alunos
representantes da Unicamp ganharam um iPad cada, enquanto os três representantes da FMABC levaram livros sobre
Medicina Diagnóstica do Fleury. A Unifesp venceu a ação especial de engajamento feita pela primeira vez no Facebook,
tendo o vídeo mais curtido, compartilhado e assistido entre as concorrentes.

Reprodução

Confira a cobertura completa do evento no Facebook de Médicos do Fleury: facebook.com/FleuryMedicinaeSaude.Medicos

Basta tirar fotos do pedido médico,
da carteirinha do plano e escolher
dia, hora e unidade

Para voltar sempre
Cada vez que o cliente Fleury faz um exame, tem a oportunidade de dar sua
opinião sobre a experiência a partir de um questionário que leva, no máximo,
5 minutos para ser respondido. Trata-se da Pesquisa de Satisfação, que
foi totalmente reformulada para dar espaço a uma avaliação completa,
que inclui questões que vão desde a escolha da unidade e a facilidade no
agendamento até a entrega do exame. No novo modelo, há também um
campo aberto para você escrever sua opinião. A pesquisa é enviada
por e-mail – nossos atendentes perguntarão sobre o seu interesse
em participar no momento da abertura de ficha.

Use um leitor de QR
Code no símbolo ao
lado para saber mais
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massagem modeladora X Drenagem linfática
Com a chegada do calor, aumenta a vontade de cuidar do corpo. Mas qual tratamento estético pode ajudar de
fato a reduzir medidas? Para Meire Brasil Parada, dermatologista da Unifesp, as duas modalidades ajudam a
eliminar a retenção de líquido . “A redução de medidas é resultado da melhora na circulação”, diz a médica.

Do café da manhã
ao jantar

•

•

•

•
•
•
•

Estimula a circulação sanguínea
e causa sensação de relaxamento.
É feita com movimentos intensos,
repetitivos e rápidos em locais onde
há acúmulo de gordura, como
abdômen, quadril, glúteos e coxas.
Diminui a retenção de líquido e melhora
o aspecto da celulite.
Não modifica a composição corporal
e, portanto, não reduz gordura.
É contraindicada para gestantes,
hipertensos e pessoas com varizes.
Deve ser feita por
um esteticista qualificado.

X

•
•
•
•

•
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Estimula o sistema linfático, drena, filtra
e devolve a linfa acumulada entre as
células de volta à circulação sanguínea.
É feita com movimentos suaves, lentos e
ritmados nas principais cadeias linfáticas.
Diminui a retenção de líquido e melhora
o aspecto da celulite.
Não reduz gordura, mas auxilia na
redução de medidas.
Com indicação médica, pode ser feita
por gestantes, no pós-parto e após
determinados procedimentos cirúrgicos.
Deve ser feita por um esteticista
qualificado ou um fisioterapeuta.

Flocos de aveia
Em flocos finos ou regulares, é a versão mais
nutritiva, produzida a partir da prensagem dos
grãos integrais, processo que mantém todas as
fibras e nutrientes. Podem ser polvilhados sobre
frutas, saladas e iogurtes.
Farelo de aveia
Obtido principalmente da casca do grão, é a
segunda opção com mais fibras. Vai bem no
preparo de pães, bolos e biscoitos ou incluído
em sopas, sucos e vitaminas. Pode ser salpicado
também sobre um prato já pronto.

shutterstock

Drenagem linfática

ilustração: fábio corazza

Massagem modeladora

A aveia é um alimento versátil, amigo do coração
e da imunidade, auxilia no controle do peso e
também é considerada um alimento funcional, já
que suas fibras ajudam na absorção de colesterol
e açúcar. “Estudos recentes indicam que a aveia
pode ajudar a proteger nosso DNA, o que reduz as
chances de desenvolvimento de câncer”, explica
Cibele Gonsalves, nutricionista do Fleury. Para ter
esses e outros benefícios do cereal, é indicado
consumir cerca de três colheres de sopa por dia.
Mas, como escolher entre as três versões mais
comuns de aveia presentes nas prateleiras dos
supermercados?

Farinha de aveia
Produzida a partir da parte interna do grão, é
refinada e, por isso, a versão com menos benefícios
nutricionais se comparada às demais. Indicada para
uso em pães, panquecas e bolos, pode substituir
parte da farinha de trigo usada em diversas receitas.

Sons do

corpo
Entre palmas e batuques, ouvir um ao outro e
buscar a comunhão. Conheça o trabalho do
Grupo Barbatuques ao fazer música baseada
em percussão corporal
por maíra termero
fotos flávio santana

No grupo paulistano

Barbatuques,
cada músico leva seu corpo como instrumento. Cada um dos
15 integrantes com suas particularidades forma, no palco, o
que se parece com uma complexa orquestra de instrumentos diversos – cada corpo produz, afinal, sons únicos. Mas é
também como se fosse um grande coletivo de crianças brincando de bater palmas, estalar os dedos, batucar. São misturas como essa que dão o tom e a força do Barbatuques. Os
músicos trazem uma bagagem de estudos musicais e buscas
pessoais próprias. Todos eles têm projetos artísticos paralelos. A performance no palco conversa com o trabalho enquanto grupo de pesquisa em percussão corporal e também
enquanto educadores. Uma atividade alimenta a outra.
Essa caminhada vem desde a fundação do Barbatuques, em
1995. A brincadeira de procurar sons no corpo começou com
Fernando Barba e cativou amigos. Na faculdade de música da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), os sons ganharam ritmos e novas possibilidades. Formado, Barba montou
o Auê Núcleo de Ensino Musical, que oferecia oficinas de percussão corporal. Muitos dos atuais integrantes passaram por lá.
No Colégio Oswald de Andrade, em São Paulo, onde ensaiam duas vezes por semana, Barba contou a trajetória do
Barbatuques e falou sobre sua vivência em busca de boas
performances. Luciana Cestari e Giba Alves, a novata e o veterano no grupo, também dividiram conosco o olhar sobre a
experiência de construir uma performance artística tão única.

empresas, grupos vocais e trabalhos com pessoas com deficiência, com alguma limitação motora ou mental. O corpo
é uma coisa única sempre. Cada um tem um timbre de voz,
por exemplo. Então, a gente parte do princípio de que todos têm limites e todos têm qualidades. Quando a gente
trabalha com grupos específicos, sejam crianças, adultos,
terceira idade, a gente tem só que sintonizar com aquele
universo. O que dá para fazer? Dá para mexer o pé? Dá para
usar voz? Sempre tem muita coisa a ser feita.

Fernando

Barba

Multi-instrumentista, compositor,
arte-educador e diretor musical,
fundou o Barbatuques em 1995

FL: Vocês incorporaram influências de fora do grupo?
FB: No começo, as músicas eram resultado das nossas pesquisas. Desenvolvendo técnicas com peito, estalo, palma,
rosto, vinham ritmos, grooves, colagens e melodias. A partir
do contato com o [músico] Stênio Mendes, a gente passou
a incorporar mais a improvisação como uma criação. Diversos exercícios que nos faziam criar em grupo – ouvir o outro
e encaixar o nosso som no outro – passaram a servir como
base para criar uma música em cima. E depois o próprio palco
passou a ser encarado como um lugar de composição, com
a improvisação. Stênio virou um parceiro e nos trouxe um repertório de sons que a gente não sabia fazer. Tivemos muito
a aprender, pesquisando e aos poucos desenvolvendo uma
técnica mais diversa, usando todos as partes do corpo. Por
fim, lá por 2005, ficamos amigos do Keith Terry, um músico
norte-americano que tinha uma pesquisa sólida de percussão
corporal e tinha essa noção do que tem ao redor do mundo.
Apoiamos um sonho dele de desenvolver um festival internacional de música corporal. E isso realmente nos transformou.

Fleury: Como o grupo se formou?
Fernando Barba: A história do Barbatuques começou não
como um grupo fazendo performance, como show. Eu que
encabecei essa ideia, apesar de sempre ter sido um trabalho
coletivo também, de começar a procurar sons e ritmos no
meu corpo, como uma brincadeira. O grupo mesmo se iniciou
com uma formação de 11 pessoas, e começamos a ser convidados pelo músico Luiz Gaiotto para fazer números. Não era
um show inteiro do Barbatuques. Mas já tinha a sensação de
subir no palco, de tocar, e perceber uma identificação que o
público criava. De ver as pessoas batucando no corpo. Já era
um marco ver que esse tipo de prática e de pesquisa nos interessava muito. Era compensador quando a gente subia no
palco e tocava. Parecia que era uma nova – e antiga – maneira
de fazer música e que chamava muito a atenção do público.
FL: E como a linguagem do grupo evoluiu?
FB: Um marco importante foi a atuação da [diretora cênica] Deise Alves, que começou a fazer um trabalho cênico e
nos ajudou a ter um aproveitamento no palco. Nós fazíamos
apresentações em rodinha, numa meia lua, e já era muito legal. Mesmo parado, já é uma coreografia, porque já é uma
dança, já é um movimento. Mas ela nos viu e tentou, de uma
maneira muito respeitosa e aproveitando o que já era sugerido por nosso corpo, nos colocar no espaço. Junto com
a pesquisa dos microfones do André Magalhães e com um
desenho de luz da Miló Martins, a gente foi entrando nesse
mundo profissional do espetáculo. Nós já estávamos como
músicos, mas o Barbatuques é um grupo de música que tem
um cuidado no palco como se fosse de teatro ou de dança.

FL: O que vocês buscam provocar no público?
FB: Uma espécie de comunhão, no sentido de quebrar essa
quarta parede, de mostrar que eles estão juntos, que podem
tocar. Que é simples, que eles podem fazer, que eles têm o
instrumento. Todo mundo tem uma musicalidade instintiva. E também o lado do contato com o coletivo, do encontro. Porque a gente vive num mundo muito individualizado,
então, quando tem um momento em que se pode sentir
de novo esse ritual humano de estar num grupo, de estar
numa roda, é uma bela compensação.

FL: E na música?
FB: Desde o começo a gente se perguntava: “Será que o público vai aguentar?”. E isso era o estímulo pra gente pensar:
agora vamos usar mais o pé, mais a voz, agora vamos fazer
um solo, agora uma coisa com a plateia, agora uma coisa só
da gente, aí figurino, a cena. Então, ao mesmo tempo que
desenvolvemos esse lado artístico da performance, o lado
educacional pedagógico também foi sendo desenvolvido
da mesma maneira. Nós fazemos oficinas para crianças,

FL: O que é uma boa performance?
FB: Quando a gente está bem ensaiado, bem preparado tecnicamente no show, para poder brincar. Tudo isso é só um pré-requisito para você entrar com uma atitude de presença, de
escuta do outro, e de uma vontade de comunicação com o público, de interação. E, pra gente, o erro faz parte. É poder estar
lá se olhando, provocando o público, recebendo dele, e dentro
da improvisação estar preparado para coisas que podem ser
os deslizes, ou os erros, mas que isso traga uma emoção.
16

“Então, ao mesmo tempo
que desenvolvemos esse lado

artístico da
performance,
o lado educacional pedagógico
também foi sendo desenvolvido
da mesma maneira”

Prestes a completar

20 anos,

o grupo tem três CDs, o mais recente para o público infantil, “Tum Pá” (2012),
além de “Corpo do Som” (2002) e “O seguinte é esse” (2005) e dos DVDs
“Corpo do Som ao Vivo” (2007) e “Tum Pá ao Vivo”, recém lançado. O grupo
também participou da trilha sonora dos filmes “Rio 2”, de Carlos Saldanha,
e “O Menino e o Mundo”, de Alê Abreu. Enquanto isso, a técnica tem sido
usada em escolas e empresas para atividades de desenvolvimento de
criatividade, coordenação psicomotora e percepção corporal.

Luciana

cestari

42 anos, é a novata
De volta ao grupo em julho de 2011,
Luciana chegou a fazer parte do
Barbatuques em seu início.

Fleury: Como foi sua trajetória de idas e vindas com o grupo?
Luciana Cestari: Estudo música desde pequena: piano, violão, e sempre cantei bastante. E a minha história na música está muito ligada à história do Barbatuques, porque eu
conheci o Barba muito cedo, quando era menina. Logo que
eles abriram a escola de música, fui estudar canto lá. Eu participei desse processo de experimentação do grupo, quando
o Stênio chegou. Quando fui ter filho, saí e fui trabalhar com
a minha formação – eu estudei Ciências Sociais e Jornalismo. E sempre fiquei na dúvida se eu ia seguir a música. Até
que decidi e fiz faculdade de música na Unesp. Há dois anos
e meio, estava fazendo meu TCC e voltei a frequentar o grupo de estudos de percussão corporal que o Barba coordena.
Substituí no show “Tum Pá”, e acabei voltando.

“Não tem nenhum integrante
que não tenha entrado e

Giba

alves

acrescentado
alguma
coisa
que o grupo não tinha

37 anos, é o veterano Músico do
grupo desde a formação, Giba
estudou bateria no Auê e participou
dos primeiros batuques.

sem essa pessoa”

Fleury: Qual foi sua trajetória com o grupo?
Giba Alves: Estudo música desde os 9 anos. Fui alfabetizado musicalmente no Centro Livre de Aprendizagem
Musical [CLAM]. Com 16 anos, conheci o Barba dentro de
uma loja de piano que tinha na esquina da minha casa.
A gente se trombou, conversamos e ele estava abrindo
a Auê. Fui estudar bateria lá. E o Barbatuques era uma
coisa que a gente fazia nos intervalos, na sala de café.
Meu primeiro encantamento veio porque eu estudava
bateria, mas não tinha uma. E tudo o que meu professor
de bateria me ensinava na época, eu conseguia passar
para o corpo. Depois, toda a minha formação musical foi
em tempo real com eles. Tudo o que eu fiz, eu já estava
com o grupo.

FL: O que é uma boa performance para você?
GA: Envolve a prontidão, a reciclagem da excelência técnica,
precisão, concentração. E, ao mesmo tempo, certo despojamento. Para que, se alguma coisa der errado no caminho, você
esteja presente o suficiente para tornar o erro parte do acerto.
FL: Como é ser o veterano do grupo?
GA: Quem chegou depois, eu já conhecia de longa data.
E você aprende com as pessoas novas. É sempre bom, pra
mim, que estou há muito tempo, um olhar menos viciado
que o meu. Às vezes a pessoa é mais nova no grupo, mas
mais velha na música. Sempre tem troca. Não tem nenhum
integrante que não tenha entrado e acrescentado alguma
coisa que o grupo não tinha sem essa pessoa.
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FL: Como a sua bagagem pessoal conversa com a do grupo?
LC: Eu tenho trazido um pouco da minha experiência com
escrita, ajudando em um livro educacional. E o canto. O Barbatuques tem cada vez mais incluído o canto de uma forma
bem presente nos shows e nos espetáculos.
FL: Como é ser a novata no grupo?
LC: É bacana. A gente sempre chega com dedos, apesar de
conhecer todo mundo há muitos anos. Vai dando opiniões
aos poucos. Se sentindo um peixe fora d’água por um tempo. Mas o grupo é muito receptivo e aberto. E democrático.
As pessoas se respeitam muito. Se gostam muito. Nesse
sentido, me senti bem recebida. Apesar de me sentir insegura se estou acertando, se estou correspondendo à expectativa. Será que estou errando? Será que estou fazendo boa
performance no palco? Será que estou cantando direito?
FL: Quando você sente que a apresentação foi boa?
LC: Quando tudo funciona bem tecnicamente e a gente
consegue se ouvir musicalmente, acho que a gente consegue essa mágica da música que toca o outro e a plateia
devolve isso pra gente.

A construção da

per
for
mance
três artistas de diferentes
universos falam sobre
o processo criativo por trás
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de um grande espetáculo

por LaÍs barros martins
e maíra termero

Clarice Niskier está no teatro com a peça “A Alma Imoral” desde 2006. O monólogo
é baseado no livro homônimo de Nilton Bonder e tem supervisão de direção de Amir Haddad

de bonecos e um coreógrafo de uma companhia
de dança têm, em comum, um intenso
trabalho intelectual e emocional para construir
performances que encantem e envolvam o
público. Os artistas Clarice Niskier (do monólogo
“Alma Imoral”), Beto Andreetta (Pia Fraus) e
Henrique Rodovalho (Quasar Companhia de
Dança) desvelam suas formas diferentes de fazer
arte, suas maneiras únicas de criar um espetáculo
e a intensidade de cada um de seus passos
rumo a um único destino: emocionar.
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“O espetáculo nasce de uma ideia. Existe uma busca em mim, uma falta em mim.
Desde que me entendo por gente, estou sempre buscando alguma coisa para
poder me comunicar, para poder me expressar. Eu nunca estou satisfeita.
Quero sempre dizer alguma coisa. E, depois que eu digo, sinto que tenho
outra coisa pra dizer. E não fico quieta enquanto não consigo comunicar aquilo
que vai dentro de mim e que, na realidade, não sei exatamente o que é. É uma
inquietação. Uma necessidade de comunicar alguma coisa a alguém. Sempre.”

“Eu posso ser considerada uma
“Sinto que uma performance foi boa
atriz mais performática porque
quando eu vivenciei de verdade.
Quando o meu mundo interno e o
lido com um material que me
mundo externo estão em perfeita
dão, de roteiros teatrais, peças
harmonia. Quando tudo o que eu
teatrais, de uma maneira
estou falando, estou vivenciando
muito livre. Quase autoral.
de verdade, com brilho nos olhos.
Eu sou uma autora da
Sinto que a performance tem vários
minha performance.
inimigos. Um deles é a ansiedade,
Eu faço um diálogo entre
outro é a vaidade. O outro é a
a minha performance e a
insegurança, a falta de convicção
dramaturgia do autor.”
naquilo que se está fazendo. Você não
pode estar preocupado em agradar
ou não agradar, em ser aprovado ou
“Tinha uma dificuldade de ler quando criança. Eu queria
desaprovado. Tem que chegar e estar
ouvir. De noite, minha irmã me contava os volumes do
presente. Deixar que aquele fluxo
Monteiro Lobato. Eu queria ouvir e depois contar o
interno se desenvolva junto com a
que aquilo me causou. Eu precisava contar para
plateia. Então, quando eu sinto que
alguém, não só a história, mas as impressões.
isso foi realizado na plenitude, vou
O que aquilo moveu dentro de mim. Então eu
para casa feliz. Ah, é um sonho.”
acho que é assim que nasce a minha vontade
de fazer minha peça. Eu leio um livro e preciso
contar pra vocês o que ele me causou.”

dalton valerio

Uma atriz, um diretor de um grupo de teatro

“O teatro é sempre um trabalho
coletivo, mesmo quando
você faz um monólogo.
Não é um trabalho solitário.
O que é solitário é a nossa
condição humana. Eu tenho
que estar sempre criando
elos. Se a gente não entrar
em comunhão, fica muito
duro. Sinceramente, eu não
compreendo este mundo.
Não consigo entender como
se chega a tanta destruição.
Eu sinto em mim que tenho
impulsos do mal, que também
tenho impulsos agressivos,
destrutivos, o que Freud fala da
pulsão de morte. Está dentro
de todos nós. Mas o grau a que
se chega, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.”

Beto Andreetta é diretor do Pia Fraus, grupo que completa 30 anos
de atividades com teatro baseado na linguagem do teatro de bonecos

Picasa
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“ ‘O Vaqueiro e o Bicho Frouxo’
nasceu de uma maneira
espontânea. Eu chegava da
Bolívia e criei com a Doroty
Marques, que queria fazer
coisa pra criança, a primeira
versão. Veio o Beto Lima com
a experiência nordestina.
Então, nasceu das experiências
individuais com cultura
popular. Em 1990, tivemos
um assombramento com o
ambiente do teatro de bonecos
europeu. Os temas eram outros.
Ficamos encantados. E fizemos
‘Olho da Rua’, dramaturgia
nossa. Com cenas esparsas,
bem sensorial. Era um bêbado
que vimos numa rua. Um
boneco que perdia a cabeça.
Então, é assim que nasce.
A vida te traz algumas coisas
e você propõe algumas
coisas para a vida.”

“A voz artística vai se construindo a partir de um tempo,
longo ou não, mas que existe. Acompanhar, ter uma certa
consciência sobre seu valor, sua qualidade, contribuem pra
que a identidade se estabeleça. Identidade vem com
o tempo. O bailarino, assim como a plateia, direta
ou indiretamente, acaba absorvendo essa identidade.”

an

to
s

“Desde a estreia
ao longo das
apresentações, a
performance vai se
transformando, já que
é uma obra viva, uma
linguagem, e as pessoas vão
se modificando, evoluindo.
Faço questão disso, que ela
se transforme, que dependa do
tema e da relação com o público.
Nos meus espetáculos, estou
sempre, de alguma forma, pensando
em modificações, renovações.”
Pau
lo
S

“Com 17 anos, vi Paulo Autran fazendo um solo.
Quando acabou, tive uma iluminação de que
eu queria fazer teatro, mas de outro tipo.
Porque eu nunca vou fazer igual a ele.
Foi um reconhecimento de talento.
“Boa performance é quando você
Esse talento aqui, essa naturalidade e esse
consegue ser competente. Se você é
naturalismo, eu não sei fazer. Por isso
ator, tem que transmitir o que espera
fui para essa linha mais lúdica, que
transmitir com intensidade.
é mais fácil – para mim.”
Eu tenho que ver em você verdade
de intenção e domínio. Tenho que
ver intensidade junto com técnica.
“No teatro sem texto, você sugere,
O que eu vi ontem [na peça “A Velha”,
mas não é dono da conduta.
com Baryshnikov e Willem Dafoe]
O significado da palavra é
é perfeito. Dois caras com técnica
muito mais preciso, de uma
profunda e com amor profundo
maneira geral. Sem texto,
pelo que estão fazendo.
as interpretações são as
É uma entrega profunda.”
mais variadas. Pessoas
vêm narrando o que elas
enxergaram e é uma delícia.
Quando você entende
outra coisa do que eu
estou fazendo, mas no
fundo é a mesma coisa:
o mesmo significado,
a mesma emoção.”

“Com ‘Bichos do Brasil’, a
vida da companhia mudou
completamente. Montamos
outros elencos e viramos uma
companhia de repertório.
Como artista no palco, minha
performance não é boa. Meu
talento está em ter ideias legais
e conseguir realizá-las com
um bom padrão. Eu me doo de
outro jeito. Essa é a minha boa
performance. Então, quanto mais
eu realizo, melhor. E, hoje, tem
dias em que o Pia Fraus está em
sete lugares ao mesmo tempo.”

marcos camargo

“Pia Fraus é ‘uma mentira contada com boas intenções’. E o teatro é uma mentira.
Toda arte é uma projeção, então não deixa de ser uma mentira. A arte é uma invenção
da humanidade para tentar se entender um pouquinho melhor. Falta muito, mas
algumas luzes sobre a alma humana já jogamos.”

Henrique Rodovalho é coreógrafo, diretor artístico e sócio-fundador da
Quasar Companhia de Dança, grupo goiano de dança contemporânea criado em 1988

“Os processos de pesquisa e
preparação são bastante específicos,
diferenciados. Às vezes, começo com
a parte teórica, explicando aos bailarinos
o que pretendo, estabeleço uma
troca para desenvolvermos juntos.
É uma conversa mesmo, para
“A dança é uma arte com a particularidade de ser dividida.
levantar possibilidades, estudar caminhos,
Desenvolver, criar em conjunto, pressupõe a existência da troca.
para então experimentar na prática os
É uma obra que será interpretada por outras pessoas, e todos
efeitos da coreografia. Concretamente,
devem ter consciência disso. Quando se trabalha em grupo
as coreografias vão sendo elaboradas
há muita contribuição, a relação de envolvimento, de
até o espetáculo final, por etapas.”
interação, beneficia a confluência de várias linguagens.”

“Pretendemos diminuir a distância entre a dança e as pessoas. Procuro
estabelecer um mundo mais próximo, nunca gostei muito da ideia da
dança ser algo mágico. A interação acaba sendo mais um instrumento
para essa relação do meu trabalho com o público, uma relação mais direta.”

“Para que uma performance seja boa no palco é preciso haver uma relação de saber o que está se dizendo e a
qualidade disso. Uma coreografia pode tratar sobre qualquer assunto, tudo pode se transformar num ótimo espetáculo.
São movimentos, ideias, ensaios até o acabamento no palco, com luz, figurino, plateia. Contribui muito acreditar
naquilo que se faz, se envolver. A perfeição é muito relativa, a imperfeição também faz parte da nossa existência.
Tem mais a ver com uma verdade que você propõe e que as pessoas acreditem.”

Papéis ao vento
A artista Laura Vinci fala do envolvimento emocional na criação de suas obras, da
busca pela integração da arte com o universo urbano e mostra como repensou a vida
nas cidades em sua participação na exposição “Feito por Brasileiros”

por Elisa duarte
fotos flávio santana

Na antiga cozinha do Hospital Matarazzo, papéis com
fragmentos de textos literários pendurados por todo o
ambiente se movimentam no ritmo do vento provocado
por ventiladores. A instalação “Papéis Avulsos”, criação da
artista Laura Vinci, é apadrinhada pelo Fleury e faz parte
da exposição “Feito por Brasileiros”, que ocupa o antigo
Hospital entre 9 de setembro e 12 de outubro. Com sua
arquitetura italiana do século 19, o local fica a poucos metros da Avenida Paulista e estava abandonado desde o encerramento de suas atividades, em 1993. Agora, passa por
uma intervenção artística antes da grande reforma que o
transformará na Cidade Matarazzo, um complexo cultural
e turístico do grupo francês Alllard.
Com ideia original de 2008, a obra de Laura Vinci vem
se tranformando até atingir a síntese apresentada ao público durante a exposição. Uma das referências para esse
trabalho são as cenas vistas pelo mundo todo nos ataques
terroristas de 11 de setembro, em Nova York (EUA), quando uma grande quantidade de papéis e documentos voou
das Torres Gêmeas. Para a artista, aquele acontecimento
foi fundamental para mudar o modelo de pensar a vida nas
grandes cidades. Com o amadurecimento da ideia, Laura levou seus papéis voadores para o palco do teatro – na peça

“O Duelo”, de Anton Tchékhov, com montagem da companhia Mundana de Teatro. “O autor descreve a cena da tempestade, onde as janelas se abrem e os papéis que estão
sobre a mesa voam. Na peça, o ator vestia um ventilador
e fazia com que os papéis voassem”, conta Laura. Agora, a
artista os traz para um dos símbolos da imigração italiana
na cidade. “Acho que aqui, neste momento atual da cidade,
da situação mundial, estamos vivendo uma transformação
muito profunda de valores, do ponto de vista social, urbano
e da sustentabilidade. Também é dessa tempestade que estou falando. Acho que tem muita coisa dura por vir”, explica.
Apesar da aspereza de sua inspiração, a obra se transformou em uma delicada poesia com trilha sonora composta
pelos sons dos papéis soprados pelos ventiladores. O músico José Miguel Wisnik, marido de Laura, foi o responsável
por toda a sonoridade da obra. “Não é um trabalho político,
muito pelo contrário, é um trabalho visual. Atrás da poesia
tem um pouco de humor, porque esses papéis voando parecem um mamulengo, uns bonecos, têm uma certa graça”,
diz a artista, que também observou as telas de tempestades
de William Turner (pintor romântico inglês) e as papeladas
das gravuras japonesas durante o processo de amadurecimento do trabalho.

O músico José Miguel Wisnik, marido de Laura,
foi o responsável pela trilha sonora da instalação
“Papéis Avulsos”

Nelson Kon

Instalação “No Ar”, no Beco
do Pinto, em São Paulo
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Nelson Kon

“Não é um trabalho político, muito pelo contrário, é um trabalho visual.
Atrás da poesia tem um pouco de humor, porque esses papéis voando
parecem um mamelungos, uns bonecos, têm uma certa graça”

Instalação “Warm White”, na Pinacoteca
do Estado, em São Paulo

Processo criativo
Concidentemente, essa é a segunda obra de Laura em um
prédio da família Matarazzo. A primeira foi a criação “A Chave/Cidade”, de 1998, na qual uma montanha de 50 toneladas de areia escorria de um pavimento ao outro dando
a ideia de uma gigantesca ampulheta. “Foi a peça que me
transformou, que fez a chave virar. Foi ali que comecei a trabalhar a tridimensão junto com o espaço, a integrar o trabalho ao contexto arquitetônico onde ele vai estar. Isso agora
é uma constante do meu trabalho.”
Formada em artes plásticas pela Fundação Armando
Alvares Penteado (FAAP), nascida e criada em São Paulo,
Laura Vinci gosta da movimentação da cidade e de levar seu
trabalho para fora das galerias, como fez quando esteve em
locais como Beco do Pinto, no Solar da Marquesa, e também no Largo do Café, ambos no centro da cidade. Pintora
nos anos 1980, Laura não fez uma passagem brusca da pintura para as esculturas e instalações. Suas pinturas sempre
tiveram toques tridimensionais, mesmo antes de chegarem
ao ponto de saírem das telas para ocupar a cidade.
Para levar suas ideias do ateliê para o local da exposição, Laura tem um curioso processo criativo. “Faço o piloto
numa escala muito menor, mas a obra só vai existir quando
chega no lugar. É uma situação de risco, sempre muito tensa, mas já me acostumei. É no lugar, nas condições que ele
tem, que vou resolver o trabalho. Sempre é muito surpreendente, por mais que eu consiga imaginar, só quando ele
existe é que ele é real. Sempre me surpreendo. Geralmente
fico satisfeita. Ainda bem”, diverte-se.

A exposição
Com atmosfera renovada,
o antigo Hospital Matarazzo
recebe as obras de mais de
100 artistas brasileiros e
estrangeiros com curadoria de
Marc Pottier e projetos especiais
curados por Simon Watson,
Nadja Romain, Gabriela Maciel
& André Sheik, Pascal Pique,
Museu do Invisível (Le Musée
de l’Invisible), Baixo Ribeiro,
Ana Pato e Marcelo Rezende.
A exposição conta ainda com
importantes nomes da cena
contemporânea mundial, como
Adel Abdessemed, Moataz
Nasr, Jean Michel Othoniel,
Joana Vasconcelos, Francesca
Woodman, Tony Oursler e Kenny
Scharf, que ocupam pavilhões,
praças e corredores centenários,
ao lado de consagrados
nomes da arte contemporânea
brasileira, entre eles Tunga,
Henrique Oliveira, Carlito
Carvalhosa, Márcia e Beatriz
Milhazes, Iran do Espírito Santo,
Nuno Ramos e Vik Muniz.

O filósofo e psicanalista Pedro Ribeiro
de Santi fala da relação entre felicidade,

ENTRE ASPAS

realização pessoal
e performance

pessoal, e provoca:
“Quem disse que temos de ser

felizes?”

por
paula ungar
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Viver é mais que buscar a melhor performance; ser feliz é
mais que mostrar que se é feliz. Se fosse possível resumir o
pensamento do psicanalista paulistano Pedro de Santi sobre as “peças” que o mundo moderno prega no ser humano,
essas duas máximas certamente estariam presentes.
Nas prateleiras das livrarias, nas bancas de jornal ou
numa rápida busca na internet, encontramos diversos textos que prometem revelar o caminho para a realização.
“Vinte e dois hábitos das pessoas felizes”, “Quatro técnicas
para se sentir realizado” e assim por diante. Num deles, o
enunciado diz: “O que é preciso para ser bem-sucedido na
vida? Não há uma resposta simples, mas experiências mostram que existem práticas que podem maximizar as chances de ter uma vida feliz, produtiva e bem-sucedida”.
Repare que a relação que se faz entre ser bem-sucedido
e feliz é direta. Ou seja, se você tem sucesso e é produtivo,
encontrou a fórmula mágica da felicidade. Mas será que é
mesmo assim? Desde quando é preciso ter uma boa performance para se sentir uma pessoa de bem com a vida?
E o que é ter performance, afinal? Segundo Pedro de Santi,
esse tipo de discurso é uma grande armadilha do mundo
moderno. “Ser ativo, mostrar-se realizado, são valores ocidentais que podem funcionar para muitos como um motor,
como um incentivo, mas frequentemente se revertem em
depressão”, afirma o especialista.

“Quando você perguntava para as pessoas, 20, 30 anos
atrás, ‘Você é feliz?’, onde elas buscavam a resposta?”,
pontua de Santi. “Basicamente, na vida amorosa, afetiva.”
Hoje, segundo o psicanalista, passou a ser comum procurar a resposta também no meio profissional. Quer dizer,
sentir-se feliz diz respeito a sentir-se bem amorosamente
assim como bem-sucedido profissionalmente. A questão é
que essa busca vem se tornando um fardo muito pesado
de se carregar – e quase condenada ao fracasso – estimulada por uma literatura de autoajuda que diz: todo mundo
pode ser feliz, só depende de você. “Essa é uma mentira
horrorosa”, afirma de Santi. “Na vida humana, nada depende só da gente. Somos seres de relação. A minha felicidade
depende da minha relação
com meus companheiros de
trabalho, com minha família,
com meus inimigos. Quando
se coloca essa ideia, o grande
efeito é encher-nos de culpa.
Afinal, se ser feliz depende só
de mim e eu não estou feliz,
portanto eu errei, eu falhei”,
afirma o especialista.
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Há quanto tempo você está no mesmo cargo ou ganhando o mesmo salário? Profissionalmente, em
muitas áreas hoje exige-se que você não passe mais do que
dois anos na mesma posição, ou será considerado um acomodado. Já reparou? Você tem de estar mudando o tempo todo para mostrar que possui uma atitude proativa, que
quer crescer. Isso acaba atingindo todos os setores de nossas vidas. O problema é que essa busca demanda tempo e
energia. “É necessário ganhar consciência de como somos
manipulados pela mídia, por ideais econômicos e sociais. Se
conseguir observar isso, começa a desenvolver uma espécie
de contracontrole e acaba percebendo que os ideais que se
vendem são simplesmente ilusórios”, pontua de Santi.
É preciso se descolar dos imperativos coletivos e tentar
construir reflexivamente um caminho só seu, pois não há
um ideal que valha para todo mundo e certamente o seu
desejo não é igual ao de seus colegas, ao que a novela e
a propaganda vendem. A riqueza, o carro, a casa bonita...
O que faz uma pessoa muito feliz pode matar a outra de
tédio. De Santi vai além e provoca: “Quem foi que disse que
nascemos para ser felizes?”. “A nossa cultura mordeu essa
isca. Nos tornamos tão compulsivos por experiências, sensações, dinheiro, coisas que justifiquem a vida. Freud diz
que possivelmente não existe a Felicidade, com f maiúsculo. Existem sim muitas felicidades com f minúsculo. Quando se espera pelo absoluto, não se desfruta das boas coisas
que aparecem no caminho. É preciso perder a ilusão e parar
de esperar pelo absoluto. Senão você vai gastar a vida inteira nessa busca”, finaliza o filósofo.

Confira um vídeo exclusivo com os
principais destaques da entrevista
no site www.fleury.com.br/revista
felipe moura

A angústia e a cobrança – interna e externa – que
sentimos por ser feliz não vêm de hoje. Trata-se da
conseqüência mais atual de uma construção que remonta
ao início da Modernidade (século 16 para 17), com o surgimento do individualismo e do capitalismo. O discurso
entre o final do Renascimento e o começo da era moderna
dizia: o homem é livre. Isso quer dizer que, quando nascemos, não somos predestinados a nada – Deus nos deu a
liberdade e um dia ele julgará se a usamos direito ou não.
“Quando apareceu esse pensamento, surgiu a constatação
de que cada um de nós é um projeto e que somos livres
para ser o que fizermos de nós”, explica de Santi. O jeito bonito de falar isso na Renascença era “cada um é sua
própria obra de arte”. Hoje não é muito diferente: cada um
é sua pasta, seu currículo, seu post nas redes sociais. “O
individualismo atual é uma aceleração do que ocorreu há
500 anos”, afirma de Santi. “Ou seja: faz 500 anos que nós,
sobretudo no Ocidente, nos sentimos incompletos. Nunca
está bom”, completa o filósofo.
A própria relação entre ser feliz e bem-sucedido já aparecia ali – mais precisamente no calvinismo, de acordo com
de Santi, ainda que de forma “escondida”. Essa doutrina dizia: ninguém sabe quem, mas Deus já elegeu quem vai para
o paraíso. Se eu for bem-sucedido, portanto, é sinal de que
Deus gostava de mim de antemão. “Passa então a ser um
grande ideal do homem capitalista se realizar, ter sucesso,
comprar sinais externos visíveis da boa aventurança e, com
isso, mostrar que Deus gostava dele”, conta de Santi. Ao
longo de 300, 400 anos, esse ideal transferiu-se do “provar
que Deus gosta de mim” para o “ser o número 1”. Ou seja,
ser rico, ativo, estar constantemente produzindo, mostrar
desempenho, até se chegar às exigências do mundo contemporâneo, onde não basta existir, é preciso construir.
“Não se considera bacana hoje deitar na rede e ficar vendo a
ondinha ir e vir. Você tem de ser ativo, tem de melhorar, tem
de progredir”, comenta de Santi.

a casa bonita... O que faz uma pessoa muito feliz pode matar a outra de tédio.

Para não
cair na armadilha

Para
entender

Não há um ideal que valha para todo mundo. A riqueza, o carro,

Pedro Luiz Ribeiro de Santi é
psicanalista, professor, mestre em
filosofia pela USP e doutor em
Psicologia Clínica pela PUC-SP. Entre
outros livros, escreveu A Construção
do Eu na Modernidade – Da
Renascença ao Século XIX (Holos
Editora, 1998)
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Múltiplas
capacidades

Inteligência

inteligência

ilustração eder redder

Talento é uma habilidade, um comportamento ou uma herança genética? Existem mesmo
diferentes níveis de inteligência? Como mensurá-los? Respostas a perguntas como essas
nos ajudam a compreender como funciona
nossa performance cognitiva. “Podemos dizer
que a cognição é a forma como o cérebro percebe, capta, aprende, recorda e elabora as informações captadas pelos sentidos, na experiência de cada indivíduo. É mais do que aquisição do conhecimento. É o nosso mecanismo
de adaptação ao meio”, explica a psiquiatra
Terezinha Oliveira Silva, diretora médica da
Clínica Adolescer, em São Paulo.

Do latim intelectus, inteligere, que significa entender,
compreender, abrange um conjunto complexo de
fenômenos que são interiorizados e processados pelo
cérebro. A Mainstream Science on Inteligence, documento
assinado por pesquisadores de mais de 50 universidades
em 1994, definiu inteligência como a capacidade mental
que envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver
problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias
complexas e aprender com a experiência.

?

Talento

Quociente de inteligência (QI)
Os testes de QI sempre foram motivo de discussão e,
embora aperfeiçoados com o passar do tempo, são
imprecisos. Eles não são feitos para medir a inteligência,
mas sim para objetivos específicos, como detectar as
dificuldades escolares de um aluno. Afinal, a inteligência
não pode ser medida de forma numérica e linear.

qi
habilidade

lógica

E=mc2

!

!
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Mas qual inteligência?

Talento

matemática

É a capacidade do indivíduo de
realizar atividades sem ter recebido
instruções específicas sobre o
assunto. É o indivíduo autodidata,
que desenvolve sua capacidade
espontaneamente. Todo ser
humano tem algum talento a
ser praticado. Muitos precisam
apenas de um ambiente favorável,
estímulo e orientação.

espacial
intrapessoal

linguística

musical
cinemática

interpessoal

Habilidade
É a capacidade de realizar algo concreto,
com foco e objetivo. Dentro dessa
definição, atualmente há um intrigante
questionamento: a habilidade de crianças na
primeira infância com o uso dos eletrônicos.
Muitos adultos, notadamente inteligentes,
não se adaptam ao uso da informática,
mesmo se aplicando no aprendizado.

existencial

naturalista

O psicólogo Howard Gardner desenvolveu a Teoria
das Inteligências Múltiplas, na Universidade de
Harvard, no início dos anos 1980. Essas inteligências
seriam: Lógica, Matemática, Linguística, Espacial,
Musical, Cinemática, Intrapessoal, Interpessoal
e, duas mais recentes, Naturalista e Existencial.
Já Daniel Goleman e outros autores falam de
Inteligência Emocional e afirmam que esta é tão
importante quanto a perspectiva tradicional da
inteligência. A teoria de Goleman faz sentido
quando se percebe, na clínica diária, que pessoas
em situação de crise têm dificuldades de memória,
criatividade, raciocínio e, assim, prejuízo no
rendimento intelectual. Há ainda a Teoria
de Modificabilidade Cognitiva Estrutural,
do psicopedagogo Reuven Feuerstein,
que afirma que todo ser humano com
dificuldades, em qualquer fase da vida,
pode ter sua inteligência “amplificada”,
ou seja, tem capacidade de aprender.

Fonte: Terezinha Oliveira Silva,
diretora médica da Clínica Adolescer, em São Paulo.
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Antes mesmo da adolescência, eles descobriram que uma
boa performance também tem a ver com paixão pelo que se faz

Fazer um jantar refinado, com seis pratos (incluindo entradas e sobremesas), para quatro pessoas, é
tarefa que poucos adultos aceitariam sem tremer
nas bases. Aceitar encomendas de vários bolos e
tortas por dia, assados na cozinha de casa e entregues em domicílio também não. Para João Camargo, 13 anos, tudo isso é só parte da rotina. João é
dono da marca de doces Do João (facebook.com/
dojoaodocesartesanais), criada por ele.
O objetivo do menino, que é ajudado em tudo
por sua mãe, Maria Camargo – e ocasionalmente
até pelos irmãos, que às vezes viram assistentes
de cozinha –, é um só: juntar dinheiro suficiente
para estudar gastronomia em Paris. A obsessão
com a culinária não é de hoje, conta a mãe. “O
João desde muito pequeno tinha um paladar diferente da média das crianças – adorava rabanete com aceto balsâmico! – e tinha facilidade para
reconhecer sabores”, diz. A paixão por colocar a
mão na massa, porém, surgiu aos 8 anos, quando
ele fez, na escola, um biscoito amanteigado. Animado com os resultados, aprendeu logo receitas
mais difíceis, como alfajores argentinos e uma
torta criada por ele, com biscoito e sorvete. “Aí,
com uns 9 anos, ele já começou a dizer que aceitava encomendas, e conseguiu dinheiro suficiente
para comprar um cachorro”, lembra Maria.

Ás da matemática
A ideia de Natan Gorin, criador, aos 12 anos, do aplicativo iBoletim –
que calcula para os alunos a nota que eles precisam para passar de
ano –, veio naturalmente. “Meus amigos me consideravam o melhor e
mais rápido de matemática na turma e pediam para eu calcular quanto eles precisavam tirar no último boletim. A conta era simples, o problema era que na minha série tinha 40 alunos e 10 matérias cada um,
então eu acabava ficando com muitas contas para fazer”, lembra. Para
resolver isso, ele desenvolveu um app, que fazia as contas para ele.
Ele mesmo aprendeu a programar o app, sozinho. “Aprendi tudo
na internet, e também li livros sobre programação”, diz. O iBoletim
entrou na AppStore no início de 2013 e hoje já tem 100 mil downloads e chegou à terceira posição no ranking de aplicativos nacionais
mais baixados. O sucesso foi tanto que Natan já lançou também o
MathYou, que usa algoritmos para gerar milhões de exercícios de
matemáticas para professores e alunos.
Segundo Ilan Gorin, pai de Natan, o filho sempre demonstrou
atitude empreendedora e, principalmente, muita maturidade. “Ele já
tem bom senso para escolher a maioria das opções que lhe aparecem, mas acrescentamos uma pitada de experiência de vida”, explica.

Luciana Whitaker

Natan criou um aplicativo para
calcular a nota necessária para
passar de ano na escola

Luciana Whitaker
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Cerca de um ano depois, João decidiu que queria aprender mais. Mas
nada de cursos de culinária para crianças: ele estava interessado em
estudar com a chef carioca Roberta Sudbrack. Apesar de o curso dela
não permitir crianças, a chef abriu uma exceção ao receber de presente de João um bolo e um ramalhete de flores. “Ele mesmo tomou
a iniciativa de mandar esses presentes. Para outras coisas ele é muito
tímido, mas em relação à gastronomia ele sempre foi abusado”, lembra Maria, que fala com orgulho sobre acompanhar a paixão do filho
de perto. “Ao mesmo tempo, não quero pressionar, então digo que
ele tem opções, que é muito jovem e pode mudar de ideia e fazer
outras coisas. Mas ele nem gosta que eu diga isso. Para ele, deixar de
cozinhar está fora de cogitação!”

Davi criou uma plataforma online para pais
e mães comprarem materiais escolares e
receberem em casa

desnecessários e garantir que ele viva a infância e a adolescência em plenitude

Acompanhar a paixão do filho de perto é uma forma de estabelecer limites, evitar riscos

O vendedoR
O alagoano Davi Braga, de 13 anos, é hoje
dono – com mais dois sócios – de um negócio chamado List-It. Trata-se de uma plataforma online onde mães e pais podem
comprar, com entrega em casa, uma lista
completa de materiais escolares, selecionados por cidade e escola. Não é à toa que Davi
está à frente desse negócio: desde os 8 anos
ele tem habilidade natural para a venda.
Desde o quarto ano da escola (ele hoje
está no oitavo), Davi vendia produtos para
os colegas. Começou com chicletes importados; passou para itens da loja da mãe; e
chegou ao ápice com os cupcakes feitos pela
irmã. “No primeiro dia vendendo cupcakes já
ganhei 80 reais. Depois, comecei a lucrar de
verdade: com o dinheiro das vendas comprei, no ano passado, minha primeira televisão!”, diz. Aí, não teve volta: ele nunca mais
parou de trabalhar. “Rapaz, como é bom
trabalhar, conseguir seu próprio dinheiro,
comprar suas próprias coisas!”, diz Davi.

Ajuda de ouro
Para encabeçarem negócios de sucesso aos
13 anos, João, Natan e Davi contam com a ajuda preciosa dos pais. “Eu anoto encomenda,
pego recados, faço entregas e sou uma espécie de agente: vejo o que acho importante
o João fazer e o que tem que deixar passar,
porque ele não consegue cumprir tudo”, explica Maria Camargo. “Dentro das possibilidades, estimulo bastante. A cozinha da minha
casa ficou tomada pelo João, e vou fazer uma
reforma para ele ficar com uma parte.”
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Escola x negócios
Os pais dos três adolescentes são categóricos: trabalhar, por enquanto, tem de ficar
em segundo plano. Para isso, cada um estabeleceu um conjunto de regras que mantém
a rotina funcionando bem.
Ilan Gorin explica que uma das coisas
mais importantes que ele e a ex-esposa fizeram para o sucesso do filho foi flexibilizar
as exigências em relação à escola. “Passamos a aceitar como meta apenas passar de
ano, e não tirar notas acima de 9, impossíveis em função do tempo necessário para
ele se dedicar aos seus aplicativos”, diz.
Já na casa de Davi, a flexibilidade não
chega a tanto. “Ele sabe que o principal
objetivo dele é o estudo, que tem de vir
em primeiro lugar. Ele tem de tirar notas
boas e só pode trabalhar em horários determinados com nossos acordos”, diz Cristiana. É o mesmo caso de João, que tem
horário para dormir – cozinhar de madrugada, só em fim de semana – e não pode
aceitar encomendas em semana de prova.
Mesmo assim, o estímulo ao empreendimento do filho é o maior possível. “Conseguir se encontrar, hoje em dia, é tão difícil.
É muito importante achar o que gosta e trabalhar com isso, e ele descobriu cedo o que
quer. Então, vamos focar!”, diz Cristiana.

Incentivar a criança desde cedo muitas vezes é crucial para o bom desempenho em
uma futura carreira. O pianista Lucas Thomazinho, de 19 anos, foi para o conservatório já aos 7 anos de idade. Antes disso,
aprendia notas no piano de casa, com os
pais. “Quanto mais cedo, melhor”, avalia
Lucas, que hoje segue tocando, correndo
atrás de bolsas de estudos e participando de concursos – já venceu muitos deles
desde o primeiro ano de conservatório, em
2003. No momento, ele estuda para o vestibular, já que pretende cursar a faculdade
de Música na Universidade de São Paulo
(USP). “Ter começado cedo foi super importante. Quando se inicia mais tarde, aos
13, 14 anos, acaba sendo mais difícil seguir
carreira como solista”, diz. A mãe, Loana
Magalhães Thomazinho, conta que percebeu o interesse de Lucas quando ele tinha
apenas 2 anos. “Desde pequeno, quando a
gente tocava, ele batia o ritmo com o pé.
Com 3 anos, já dedilhava, brincava, tocava de ouvido “O Bife” [valsa originalmente
intitulada “Chopsticks”, de Arthur de Lulli,
pseudônimo da compositora britânica Euphemia Allen]”, conta. “Dava para perceber
que ele tinha facilidade, agilidade, um conjunto de dons e habilidades mesmo.”

Segundo a psicopedagoga
Irene Maluf, os pais devem
agir como orientadores e
conduzir o processo para

incentivo com equilíbrio

Encontrar o equilíbrio entre o estímulo ao talento
precoce e as atividades comuns da infância é o grande
desafio dos pais. Conversamos sobre esse assunto com
Irene Maluf, especialista em psicopedagogia, educação
especial e neuroaprendizagem.
Qual a origem de um talento precoce?
Há um movimento interno do indivíduo, de ter uma
consciência maior de responsabilidade, querer ser alguma
coisa, ser independente, criar coisas e oportunidades. São
movimentos raros, que alguns formam cedo. A educação
dos pais não é decisiva. Eu não crio um empreendedor.
O que eu posso fazer é favorecer.
Como os pais podem favorecer,
sem prejudicar a infância?
O trabalho dos pais é, primeiro, ver até que ponto a
atividade do filho está dentro da lei. Segundo, ver se
não está prejudicando a vida dele. Ele tem de estudar,
ter amigos, curtir a vida. Terceiro, perceber se não está
psicologicamente gerando prejuízo, expondo o filho a
riscos desnecessários.
Acontece dos pais incentivarem em excesso?
Tem pais que pegam isso como se fosse fonte de
renda da criança. O menino escreve uma música, por
exemplo, e eles supervalorizam o que, às vezes, era só
uma experiência. Tem de ter o cuidado de não enxergar
genialidade onde não existe. Observar se ele faz por conta
própria, se não está sendo pesado. Os pais devem conduzir
tudo para que o filho vivencie a idade, mas ao mesmo
tempo continue a vocação que está se manifestando.

Roberto Vazquez

Ailton Cruz

Vocação para a música
No caso de Natan, já que é ele quem programa e cuida de tudo, a ajuda dos pais vem
de outra forma: “Damos apoio com elogios,
atenção aos seus temas, troca de ideias e ajuda com equipamentos, cursos ligados à área
dele...”, conta Ilan.
Como o pai de Davi, João Kepler, é investidor-anjo, o garoto contou com uma ajuda
importante – além do investimento inicial
em material, João indicou sócios (todos jovens, com no máximo 21 anos) e fez de seu
escritório o QG do List-It. “Meu pai sempre
me levou para congressos e encontros de
empreendedores e investidores. Então,
quando identifiquei um problema, lembrei
de tudo o que tinha aprendido e criei a start-up”, conta Davi.

que a criança vivencie a
idade e, ao mesmo tempo,
dê continuidade à vocação
que está se manifestando
Lucas já ganhou muitos concursos
de música e considera que aprender
desde criança foi fundamental para
seu sucesso como solista

p e r s on a l i z a d a
Como encontrar o melhor desempenho do corpo em cada fase da vida?
Convidamos especialistas em saúde para debater essa questão

Com raízes no francês antigo e no latim,
a palavra “performance” remete a uma
série de significados. Entre eles, executar, dar forma, desenvolver, conseguir ou
concluir determinada tarefa, seja ela qual
for. Assim, não é preciso limitar-se a relacionar o termo apenas à sua expressão
artística ou esportiva. Há muitas outras
vertentes para desvendar. Do ponto de
vista médico, por exemplo, performance
seria melhor traduzida como “desempenho”, e é tudo o que você pode fazer com
seu próprio corpo no dia a dia. Segundo
os profissionais que convidamos para
discutir essa questão, o conceito engloba desde uma simples brincadeira infantil
até o treinamento de um atleta. Acompanhe, a seguir, a conversa entre Marcelo
Nico, coordenador médico do Centro de
Medicina Diagnóstica Integrada do Aparelho Locomotor, o educador físico Diego
Roger Silva, Patrícia Dreyer, médica especialista em metabolismo ósseo – todos
do Fleury Medicina e Saúde – e Marina
Guzzo, psicóloga da Unifesp.
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Na infância
Para cada indivíduo, há um modo diferente de colocar o próprio corpo em movimento. Para cada objetivo e faixa etária,
claro, performances exclusivas, personalizadas. Diego acha
importante diferenciar atividade física de exercício físico.
“Para uma criança, atividade física é brincar, subir em árvore,
pular corda, jogar futebol, tudo o que é feito de forma lúdica,
sem uma meta específica”, explica. “Já o exercício físico, para
crianças e adultos, tem início, meio e fim, é predeterminado,
tem prescrição e prevê a busca por um objetivo.”
Mas isso não significa que não seja possível buscar um
bom desempenho em cada uma dessas atividades. Diego
não descarta, por exemplo, incentivar a prática de exercícios focados no fortalecimento muscular e cardiovascular
da criança para que ela realize as atividades cotidianas de
forma mais segura. “Para esse propósito, é possível, com
acompanhamento profissional, fazer trabalhos com carga
muito baixa e uma repetição um pouco mais elevada.”
Marcelo Nico pondera: “É interessante se for feito da forma correta, mas sem esquecer que faz parte da infância se
machucar. A criança está em uma fase em que deve brincar
ao extremo. No entanto, é importante a mãe saber que uma
criança de 5 anos não precisa jogar três horas por dia num
treinamento competitivo. Uma forma lúdica de brincar é
melhor que atividades repetitivas que, em excesso, possam
trazer algum tipo de lesão”, diz.
Nesse sentido, segundo o médico, o uso de videogames
que estimulam o movimento está liberado, mas os pais devem chamar a atenção da criança para o fato de que existem outras atividades – e outros tipos de movimentos – que
são importantes para elas realizarem. “Os videogames com
sensores, que fazem parte da rotina da maioria das crianças
hoje em dia, são interessantes porque estimulam o corpo,
os movimentos e a coordenação motora, porém, quando
utilizados de forma excessiva, podem gerar lesões relacionadas ao movimento repetitivo”, explica.
Além disso, devido ao sedentarismo, Nico observa uma
mudança nos tipos de lesões diagnosticadas nos pequenos. “As crianças que brincam movimentam o corpo como
um todo, ao contrário das que não possuem o mesmo hábito e passam a maior parte do dia sem se movimentar.
Nesses casos, há crianças que apresentam uma característica comum de encurtamento músculo-tendíneo de algumas regiões”, cita.
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Performance

Idade adulta
“Abdômen sequinho com treino de 15 minutos!” “Derreta
gordura em nossa aula de spinning!” “A nova atividade que
seca tudo!” Não é de hoje que chamadas como essas estampam capas de revistas e funcionam como grandes incentivadores nos corredores das academias. Agora, uma
nova onda fitness toma conta de redes sociais como o
Instagram, onde há centenas de “fit celebridades” que publicam, como em um diário virtual, fotos em que praticam
exercícios pesados ou apresentam belos pratos como aliados para alcançar o corpo dos sonhos. É a cultura da alta
performance trazida para o dia a dia e servindo como uma
injeção de ânimo para quem já tem o hábito da malhação
ou precisa de um empurrãozinho para adotá-lo.
Mas junto de frases incentivadoras e do debate saudável
sobre a adoção de novos hábitos, há também uma tendência que pode trazer riscos. Como cada corpo é diferente e
tem características únicas, se esforçar para atingir a suposta perfeição que se vê nas imagens de internet pode trazer
problemas que vão de frustração e ansiedade até lesões
causadas pela busca de um desempenho que não condiz
com seu organismo.“Quando eu falo da performance de um

atleta, deixo um pouco de pensar em saúde, uma vez que o
que importa é o resultado. O resultado de alto rendimento
não se alcança com saúde, vencemos barreiras que o corpo
não suporta”, acredita Diego. “Existe um grande preconceito
contra a gordura corporal. Tudo pode ter seu lado positivo.
Dependendo da faixa etária, a gordura tem várias funções
fisiológicas e até preventivas”, afirma.
De acordo com a psicóloga Marina Guzzo, o desejo de
ter o corpo igual ao de outra pessoa é impor uma meta
que não é a sua. “As metas motivam, mas essa motivação
tem que ser balanceada. A gente pode se influenciar por
questões externas, mas é preciso buscar motivos internos
e ter consciência do próprio corpo.” Para ela, um dos grandes inimigos da boa performance, em qualquer idade, é a
expectativa. “É preciso entender o corpo como uma surpresa. As pessoas estão usando o corpo de forma muito
utilitária, ‘preciso perder caloria’, ‘ganhar massa magra’,
‘treinar o bíceps’. Estão se acostumando a sentir o corpo
pela dor, esquecendo de focar no prazer do movimento, na alegria. Esquecem de dar atenção ao processo, ao
bem-estar, ao lúdico, ao prazer.”
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Idosos
Estudos recentes apontam que a musculação apresenta
papel fundamental na manutenção da saúde, tanto para
quem quer melhorar a performance quanto para quem
quer prevenção. Praticada em todas as idades, essa modalidade pode neutralizar dores lombares, realinhar o corpo, atuar no equilíbrio osteomuscular e dar estabilidade
corporal para as funções do dia a dia, principalmente em
adultos e idosos. Atualmente, a classe médica orienta o
trabalho conjunto da musculação com o exercício aeróbico. “No passado, a musculação era encarada como atividade voltada para a estética corporal, porém, com o avanço

Diagnóstico integrado
Especializado nas áreas de ortopedia e reumatologia,
o Centro de Medicina Diagnóstica Integrada do Aparelho
Locomotor do Fleury oferece, em um único espaço, todas
as modalidades na área de Diagnóstico por Imagem do
sistema osteomuscular. Com especialistas nas áreas de
ortopedia, reumatologia, endocrinologia e medicina
esportiva, a equipe do centro tem como foco o contato
direto com os médicos solicitantes, para informar e discutir
todos os diagnósticos realizados em seus pacientes.
O espaço está instalado na unidade Higienópolis e também
oferece a possibilidade de intervenções diagnósticas
(biópsias) e terapêuticas, em ambiente ambulatorial.

dos estudos científicos, essa modalidade mostrou-se fundamental para a manutenção da saúde corporal e do movimento em todas as faixas etárias, bem como na melhor
estabilidade de algumas doenças crônicas como o diabetes”, exemplifica Marcelo Nico. “Hoje, focamos no aumento da massa muscular que está diretamente ligada à massa
óssea. É um binômio osso-músculo que evita que o idoso
obtenha um resultado parcial na prevenção de lesões relacionadas à osteoporose e a atividades cotidianas”, afirma
a médica Patrícia Dreyer.
Independentemente da faixa etária, é importante que
cada indivíduo saiba qual é seu objetivo e trace um desempenho possível para sua realidade de tempo, corpo e mente. “É importante pensar a performance como manutenção
de saúde, não só para atingir um objetivo, mas também para
conduzir pessoas em todas as fases da vida a um bom desenvolvimento osteomuscular”, avalia Marcelo Nico. Uma
das regras importantes para movimentar-se de maneira
saudável é ter consciência corporal e trabalhar as diversas
inteligências do corpo, como agilidade, coordenação motora e equilíbrio, procurando sempre o auxílio médico antes
de iniciar uma atividade e orientação profissional na prática
dos exercícios físicos escolhidos.
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Com novas descobertas e a promoção
de melhores hábitos de saúde, a ciência e
a medicina evoluíram para atuar sob medida
para uma realidade na qual as pessoas vivem
cada vez mais

Medicina
preparada
PARA
o futuro
por Verônica Mambrini
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Nos últimos 400 anos, uma revolução ocorreu no conhecimento que ganhamos sobre nosso corpo. Nesse período, o
ser humano ganhou décadas de vida, erradicou doenças e, a
cada ano, surgem novas formas de diagnosticar mais cedo e
melhor. Os novos avanços científicos levam também a tratamentos cada vez mais especializados. No livro O imperador
de todos os males - uma biografia do câncer, o oncologista Siddartha Mukherjee recapitula como o olhar científico
e médico aprendeu a identificar o câncer e as muitas fases
pelas quais essa doença já passou. Ele discute uma doença
específica, mas a forma de evoluir na luta contra ela vale para
a medicina como um todo.
Foram vários os elementos que levaram a essa revolução, que ainda está em curso: desde o descobrimento da
célula e de como ela funciona, até terapias usando radiologia e tratamentos químicos, incluindo as interações entre o
funcionamento do corpo e de doenças no nível molecular,
que permitem tratamentos desenvolvidos especificamente
para atuar nessas chaves químicas. Cada década teve avanços que salvaram milhares de vidas. Diversas doenças infecciosas passaram a ser prevenidas com vacinação: tuberculose, sarampo, varíola e poliomielite, por exemplo, foram
praticamente erradicadas em muitas partes do mundo. “Nas
décadas de 1950 e 1960, a mortalidade infantil era alta.
O conhecimento clínico aumentou, permitindo diferenciar
doenças com sintomas parecidos, como rubéola de sarampo, por exemplo, e criar vacinas específicas”, explica Celso
Granato, infectologista e diretor clínico do Grupo Fleury.

Diagnóstico
Além disso, a prevenção começa cada vez mais cedo, muitas vezes bem antes de a doença aparecer. Maria de Lourdes Chauffaille, coordenadora médica do Fleury Medicina
e Saúde, lembra que hoje comemos melhor e temos hábitos sanitários mais saudáveis. Vamos ao médico e fazemos
exames de rotina com maior frequência. Também se tratam
doenças menos sérias antes que elas se tornem graves ou
evoluam para outras cuja cura é mais complicada. “Com relação a cáries, como um jovem hoje vai chegar à velhice?
Certamente sem cáries. Essa geração faz exercícios, escova
os dentes e se cuida de tal forma que evita doenças crônicas como a pressão alta. Vai chegar melhor à maturidade”,
exemplifica. “A informação está muito mais disponível para
todo mundo, em todas as fases da vida.”

“Com mais pessoas chegando à terceira idade, a preocupação
é fazer um bom gerenciamento de doenças que existam e garantir
que a pessoa continue independente”
Nelson Carvalhaes Neto, geriatra
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Celso Granato lembra que o diagnóstico também evoluiu rápido. “Até mais ou menos 40 anos, havia muitos sintomas que
podiam ser abrigados num guarda-chuva impreciso, da ‘virose’. Hoje, com técnicas moleculares, é possível detectar o DNA
ou RNA do agente que está causando uma infecção”, explica.
“Dá para diagnosticar uma gripe em duas horas, o que pode ser
crucial para salvar a vida de um paciente com sistema imunológico debilitado”, diz. Assim, as estratégias de tratamento são
muito mais precisas.
Outra facilidade é o acesso mais amplo a diagnósticos. Testes laboratoriais que na década de 1980 eram feitos à mão,
analisando manualmente lâminas de sangue, hoje são automatizados. “Se antes um técnico dava conta de processar vinte
exames por dia, hoje a automatização permite fazer cem hemogramas por hora, por equipamento, de forma mais precisa
e sem erros humanos”, diz Chaufaille.
Diagnósticos integrados, com análise conjunta de resultados, também aumentam a precisão e melhoram a qualidade da
informação que chega às mãos do médico que fará o diagnóstico. Isso não quer dizer, contudo, que ficamos livres da doença:
surgem novos desafios, como as doenças da senilidade, mais
frequentes na terceira idade. Quem deixa de morrer jovem por
uma doença infecciosa está sujeito a outras doenças em outra
fase da vida. “Isso leva a um novo ciclo de diagnósticos, prevenções e tratamento”, diz Chauffaille.
Com o envelhecimento da população, a forma de encarar
determinadas doenças muda. “Doenças crônicas são uma regra no envelhecimento. Com mais pessoas chegando à terceira
idade, a preocupação é fazer um bom gerenciamento de doenças que existam e garantir que a pessoa continue independente”, explica o geriatra Nelson Carvalhaes Neto, do Fleury Medicina e Saúde. A Doença de Alzheimer, por exemplo, torna-se
mais frequente na medida em que as populações envelhecem.
E hoje já existe medicação que retarda o avanço dela. “Já sabemos exatamente o que causa a lesão, falta desenvolver o remédio que leve à cura”, exemplifica Carvalhaes. Mesmo com
muitos novos desafios pela frente, uma coisa é certa: com o
avanço voraz da ciência, a medicina faz a balança pender cada
vez mais para o lado da saúde e da qualidade de vida.

Fotografias e ilustrações exclusivas para fazer pensar. Nesta edição, o trabalho
do artista plástico Zé Vicente, criador do projeto “Pela Rua com Recortes”.

endereços

surpreender é

Sua arte é feita com imagens recortadas de livros e revistas, encaixadas por
ele em brechas, buracos e rachaduras encontrados nas ruas de São Paulo a intervenção da foto abaixo foi instalada na Rua Artur de Azevedo, em
Pinheiros. Quer ver outras obras e saber mais sobre o trabalho do artista?
Acesse instagram.com/zevicent e zevicente.net

São Paulo – Capital
NOVA
Unidade Braz Leme
Av. Braz Leme, 2.011 – Santana
Acesso pela ponte da Casa Verde
Sentido centro/bairro, lado esquerdo
Unidade Campo Belo
Av. Vereador José Diniz,
3.457, 2o andar – Campo
Belo Medical Center
Continuação da Av. Ibirapuera,
esquina com a R. Pascal.
Unidade Chácara Klabin
Av. Pref. Fábio Prado, 538 – Chácara Klabin
Próxima à estação de metrô Imigrantes
(Linha 2 – Verde).
Unidade Higienópolis
R. Mato Grosso, 306
1a sobreloja – Higienópolis
Localizada no Higienópolis Medical Center,
atrás do Cemitério da Consolação,
altura do 1.800 da R. da Consolação.
Unidade Ibirapuera
Av. República do Líbano, 635 – Ibirapuera
Próxima ao Monumento
às Bandeiras e ao Parque do Ibirapuera.
Sentido bairro/centro: lado direito.
Unidade Itaim
Av. Juscelino Kubitschek, 1.117 – Itaim Bibi
Próxima à esquina da Av. Juscelino Kubitschek
com a R. Atílio Inocenti. A Unidade fica perto
da Av. Faria Lima.
Unidade Jardim América
Av. Brasil, 1.891 – Jd. América
Sentido Pinheiros/Ibirapuera: lado direito
Próxima à R. Gabriel Monteiro da Silva.
Unidade Oscar Americano
R. Eng. Oscar Americano, 163 –
Cidade Jardim. Saída do túnel Presidente Jânio
Quadros, sentido Av. Juscelino Kubitschek/
Morumbi. Em frente ao Parque Alfredo Volpi.
Unidade Paraíso
R. Cincinato Braga,
232 e 282 – Bela Vista
Paralela à Av. Paulista, altura do no 200
(Hospital Santa Catarina)
Próxima à estação de metrô
Brigadeiro (Linha 2 – Verde).

NOVA
Unidade Ponte Estaiada
Av. Jornalista Roberto Marinho,
85, Térreo – Brooklin
Edifício Tower Bridge Corporate
Próxima à Ponte Estaiada, ao lado do Hilton,
acesso único pela Av. Roberto Marinho
(não há acesso pela Av. das Nações Unidas)
No mesmo prédio, no 1º andar, funciona o
Centro Integrado Cardiológico e Neurovascular
Unidade Rochaverá-Morumbi
Av. Chucri Zaidan, s/no,
Edifício Rochaverá Corporate Towers –
Vila Cordeiro. Ao lado dos shoppings
Morumbi e Market Place
Paralela à Av. das Nações Unidas.
Unidade Sumaré
Av. Sumaré, 1.270 – Perdizes
Sentido Barra Funda/Pinheiros
No quarteirão entre as ruas Wanderley
e Ministro Gastão Mesquita
Próxima ao Bradesco.
Unidade Shopping Anália Franco
Shopping Anália Franco loja 37E, piso Acácia
Av. Regente Feijó, 1.739
Até as 10 horas, entrada somente
pela Av. Regente Feijó
Ao lado do Ceret (Centro Esportivo
e Recreativo do Trabalhador)
Próxima ao início da Av. Eduardo Cotching
A Av. Regente Feijó começa na Av. Salim Farah
Maluf (na altura do Cemitério da Quarta Parada).
Unidade Shopping Jardim Sul
Shopping Jardim Sul – loja 317
piso 2 – Vl. Andrade
Av. Giovanni Gronchi, 5.819
Em frente ao Carrefour.
Unidade Vila Nova Conceição
Avenida República do Líbano, 990 – Ibirapuera
No quarteirão entre as ruas Prof. Filadelfo Azevedo
e Lourenço Castanho, a 200m da Eye Clinic.
Sentido centro/bairro: lado direito.
Unidade Villa–Lobos
R. Castro Delgado, 188 – Alto de Pinheiros
Pista local da Av. das Nações Unidas,
sentido Santo Amaro/Ceagesp
Entre as pontes Cidade Universitária e Jaguaré
Quinta travessa à direita, após a ponte
Cidade Universitária.
Outros Municípios
Unidade Alphaville
Al. Araguaia, 2.400 Barueri – SP (entrada pela
Av. Sylvio Honório Álvares Penteado
nova R. Projetada)
Próximo ao Sam’s Club, Walmart
A 900m do Shopping Tamboré.
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Unidade Santo André
Av. D. Pedro II, 1.313 – Jd. Santo André
Próxima ao Parque Celso Daniel
(antigo Parque Duque de Caxias).
Entrada lateral pela R. das Aroeiras.

Unidade Campinas
Av. Aquidabã, 747 – Centro
Em frente à Microcamp, próxima
ao Bosque dos Jequitibás.
Unidade Granja Viana
R. José Felix Oliveira, 838 –
Granja Viana, Cotia – SP
Entre a Cultura Inglesa e o Hospital São Camilo
Acesso pelo km 24 da Rod. Raposo Tavares.
Unidade São Bernardo do Campo
Av. Professor Lucas Nogueira
Garcez, 666 – Centro
Seguindo pela Rod. Anchieta no sentido
São Paulo/Santos, utilizar a saída 18B.
Ao final do viaduto, manter-se à direita, no
sentido centro de São Bernardo do Campo.
Seguir pela Av. Professor Lucas Nogueira
Garcez (sentido bairro/centro) até visualizar a
Unidade do outro lado da avenida, ao lado do
Pavilhão Vera Cruz. Entrar à direita na R. Banda
e fazer o contorno à esquerda até cruzar a
Av. Professor Lucas Nogueira Garcez.
A unidade fica em frente à Igreja Santíssima
Virgem e a uma concessionária da Toyota.
Unidade Jundiaí
Av. Antônio Segre, 447 – Jd. Brasil
Próxima ao Shopping Paineiras
Na rua do Sesi. Anhanguera no sentido
interior/capital: acesso pela Av. Jundiaí.
Outros Estados
Unidade Brasília – DF
SEPS EQ 715/915, conjunto A, bloco D, sala 501,
Centro Clínico Pacini, Edifício Pacini, Asa Sul
Ao lado do Hospital São Lucas.
Atendimento Móvel
Serviço disponível nas cidades nas quais o
Fleury tem unidade e também em localidades
como Osasco, Granja Viana, Diadema, Santos,
São Caetano, Jacareí, São José dos Campos e
Sorocaba, entre outras. Para mais informações,
consulte www.fleury.com.br/exames-e-servicos
ou entre em contato com a nossa Central de
Atendimento ao Cliente.
Central de Atendimento
ao Cliente 24 horas
São Paulo e localidades com DDD (11):
3179-0822 ou 30-FLEURY
Outras localidades: 0800-704-0822

