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Apresentação conta com presença da Orquestra Sinfônica Juvenil 

Tom Jobim é interpretado 
por alunos e professores

Filme mostra que não 
há muito por trás do 
enigma Cid Moreira

Obra aborda importância da brincadeira 
na aprendizagem da primeira infância
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Hoje e amanhã, o Pro-
grama Orquestra nas Escolas 
(https://www.youtube.com/or-
questranasescolas), da Secre-
taria Municipal de Educação 
do Rio de Janeiro, apresenta 
concertos de encerramento 
da série Tom nas Escolas. 
Parceria com o Instituto An-
tonio Carlos Jobim, o projeto 
promoveu durante dois meses 
uma série de atividades que 
reuniram professores e alunos 
da rede municipal. Para ce-
lebrar, os resultados dessas 
atividades serão levados ao 
palco, em concertos que terão 
uma série de participações 
especiais: Maria Luiza Jobim, 
filha do maestro, cantará no 
primeiro dia, ao passo que 
Leila Pinheiro participará do 
segundo espetáculo. Os dois 
concertos serão realizados na 
Cidade das Artes, a partir 
das 18h, com transmissão ao 
vivo pelos canais da Multirio 
e pelas redes sociais.

Com início em agosto, a 
série Tom nas Escolas reuniu 
toda a rede municipal de edu-
cação em torno da obra do ma-
estro. A partir das letras das 
canções, professores criaram 
atividades para os alunos, com 
resultados emocionantes e sur-
preendentes. Como exemplo, 
enquanto um pai e seu filho 
gravavam a música “Águas de 
Março” juntos, os professores 
conectavam suas disciplinas 
com as músicas divulgadas 
pelo projeto. Outra iniciativa 
foram as releituras da obra 
de Tom pela Orquestra Vir-
tual, que tocou músicas como 
“Wave” e “Chega de Saudade”. 
Na música “Corcovado”, mais 
de 40 alunos participaram. Em 
“Garota de Ipanema”, tocaram 
mais de 30 músicos. Toda a 
série é composta por 13 ví-
deos. Todas essas atividades 
renovaram o conhecimento 
sobre o legado do maestro e 
estimularam novas produções 
de crianças e jovens.

Para coroar a série, os dois 
concertos de encerramento le-
varão para o palco da Cidade 
das Artes esses resultados, 
ao lado de muita música boa. 
A cada dia, serão apresen-
tados diferentes repertórios, 
regentes e músicos.

No primeiro dia, o maestro 
Vinícius Louzada conduz mú-
sicas como “Sinfonia da Alvo-
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Atividades lúdicas são 
muito importartes para os pe-
quenos. Para a psicopedagoga 
e CEO do Instituto Neuro Saber 
Luciana Brites, é algo funda-
mental para o desenvolvimento 
deles. É nessa discussão que se 
pauta o novo livro da especia-
lista: “Brincar é fundamental 
– Como entender o neurode-
senvolvimento e resgatar a im-
portância do brincar durante a 
primeira infância”. 

Segundo a autora, a obra 
pode ser encarada como um 
guia prático, de linguagem 
acessível, para mães, pais, 
educadores e profissionais que 
lidam com crianças e que de-
sejam compreender melhor, de 
forma simplificada, o desenvol-
vimento na primeira infância. 

Para a especialista, o livro 

tem como proposta central 
ajudar o leitor a identificar 
e a compreender as etapas 
do neurodesenvolvimento da 
criança. Por exemplo, o público 
vai entender melhor quais são 
os estímulos adequados e os 
aspectos que ajudam na esti-
mulação; vai saber como oti-
mizar o desenvolvimento dos 
pequenos, seja em casa ou na 
escola; além de destacar a im-
portância do desenvolvimento 
adequado na primeira infância 
para que a criança se torne um 
adulto pleno, realizado e feliz. 

“Reunimos referências de 
publicações de renomados 
pesquisadores da área com a 
proposta de oferecer uma im-
portante base científica para 
auxiliar efetivamente os pais 
e profissionais na educação 
de seus filhos e estudantes”, 
ressalta. 

Desenvolvendo-se brincando 
Segundo Luciana Brites, 

são nos primeiros anos de 
vida que o “brincar” repre-
senta uma situação de criati-
vidade espontânea capaz de 
enriquecer o conhecimento, 
a sociabilidade e as funções 
cerebrais no processo de 
aprendizagem. A profissional 
explica que durante essa ativi-
dade a criança emite criativi-
dade, expressa fantasias, sen-
sações, e emoções internas, 
além de adquirir maturidade, 
resultados que a gratificam 
continuamente. 

“O brincar é fundamental, 
porém, você e a sua criança 
precisam remar juntos, como 
se estivessem em uma canoa, 
se quiserem avançar e chegar 
a algum lugar. Para isso, o 
apoio e a companhia de pais 
e professores vão ser valiosos 

no desenvolvimento adequado 
delas”, conclui. 

Sobre a autora
CEO do Instituto Neuro-

Saber, Luciana Brites é mes-
tranda em Distúrbios do De-
senvolvimento pela Univer-
sidade Mackenzie, especiali-
zada em Educação Especial 
na área de Deficiência Mental 
e psicopedagogia clínica e 
institucional pelo Centro Uni-
versitário Filadélfia (Unifil), 
em Londrina. É especialista 
em psicomotricidade pelo Ins-
tituto Superior de Psicomotri-
cidade e Educação (ISPE), em 
São Paulo. Também é pales-
trante e coautora dos livros 
“Como saber do que seu filho 
realmente precisa?” (2018), 
“Mentes Únicas” (2019) e 
“Crianças Desafiadoras” 
(2019). (Com assessoria)

SERVIÇO: O livro “Brincar é 
fundamental – Como entender o 
neurodesenvolvimento e resgatar a 
importância do brincar durante a 
primeira infância”, da autora Luciana 
Brites, está disponível por meio do 
link: https://amzn.to/2H44cOo

primeira infância”, da autora Luciana 
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Quem é Cid Moreira? O 
que pensa? Como vive? O 
que faz hoje em dia? Uma 
das vozes mais marcantes da 
televisão brasileira ainda é 
um enigma para muita gente.

O locutor apresentou o 
principal telejornal do país, 
o “Jornal Nacional”, por mais 
de 26 anos. Da estreia, em 1º 
de setembro de 1969, até 29 
de março de 1996, foram mais 
de 8.000 presenças na ban-
cada. Aparentemente, é um 
recorde mundial: ninguém 
esteve à frente de um mesmo 
telejornal por tanto tempo.

É, portanto, natural que 
muita gente queira conhecê-
-lo melhor. É justamente esta 
oportunidade que oferece o 
documentário “Boa Noite”, 
de Clarice Saliby.

Numa mensagem no início 
do filme, a diretora observa 
que “o desafio de fazer o 
retrato de uma pessoa é 
sempre atravessado por 
muitas armadilhas, muitos 
perigos”.

Ela diz que Cid Moreira 
“habita o inconsciente bra-
sileiro de uma forma tão 
peculiar” e acrescenta que 
ambicionou fazer “uma des-
construção dessa imagem 
quase mitológica” do seu 
protagonista.

O resultado do filme é, 
realmente, surpreendente. 
De forma muito delicada, 
afetuosa até, Saliby des-
creve uma figura tão vai-
dosa quanto desinteressante. 
Uma pessoa sem nada de 
relevante para dizer, apa-
rentemente incapaz de falar 
uma frase sem transmitir a 
impressão de que está nar-
rando um telejornal.

No momento mais cômico, 
Cid reencena um acidente do-
méstico, em que ficou preso 
dentro da sauna e teve medo 
de morrer. Após ver as cenas, 
pede para a diretora colocar 
uma música “mais dramá-
tica”.

O locutor não fala dos 
colegas de trabalho, nem 
da vida pessoal (menciona 

brevemente uma filha, Ja-
ciara, que morreu), mas tem 
prazer em mostrar sua rotina 
tediosa. Anota todas as ati-
vidades comezinhas do dia 
numa agenda.

O filme o acompanha numa 
ida ao barbeiro, num jantar 
com amigos e em um banho 
de banheira (mais recatado 
do que o exibido pela “Caras”, 
numa célebre capa em 1993).

Mesmo tendo se ocupado 
por seis anos com a gravação 
da Bíblia, Cid ainda está 
preso ao “Jornal Nacional”. 
“Não queria sair de jeito ne-
nhum”, reconhece. “Mas vem 
o fator tempo, aparência. 
A televisão tem de se rein-
ventar sempre para evitar a 
queda no Ibope. A TV é um 
monstro”, diz.

Muito orgulhoso do seu 
profissionalismo, conta que 
um dia estava gravando 
quando foi informado que 
a sua mãe morrera. “Não 
parei”, diz. “Você vai aban-
donar tudo? Já morreu”, ex-
clama.

O fato de a Globo ter 
apoiado a ditadura e ele ter 
sido o locutor do JN no pe-
ríodo mais duro do regime 
levou muita gente a acre-
ditar que Cid também fosse 
favorável ao governo militar. 
Ele não fala de política (“sou 
apolítico”), mas pede para 
esclarecer: “Eu lia o que 
estava escrito. Só chegava 
ali para ler. Não participava 
da edição. Eu não era editor; 
era apresentador.”

É o que diferencia Cid Mo-
reira de William Bonner, que 
o substituiu. O atual âncora 
já está na função há mais 
de 24 anos. Mas ele também 
é editor-chefe, ou seja, tem 
responsabilidade sobre o 
conteúdo do que lê. Imagino 
que um documentário sobre 
Bonner possa ser mais inte-
ressante.

SERVIÇO: O documentário “Boa 
Noite” (Brasil, 2019), dirigido por 
Clarice Saliby, será exibido hoje, 
às 21h, e na quarta-feira, às 15h, 
pelo site etudoverdade.com.br. 
Avaliação da crítica: muito bom

rada”, “Corcovado” e “Luíza”, 
com alunos da Orquestra Sin-
fônica Juvenil Carioca Riva-
dávia Corrêa, OSJC Carneiro 
Felipe e OSJC Santa Cruz. 
O aluno Ryan Maciel Araújo, 
de 14 anos, canta “Chega de 
Saudade”. “Vai ser a minha 
primeira vez cantando sozinho 
com a orquestra. Uma opor-
tunidade única que muitas 
crianças gostariam de ter e 
eu preciso aproveitar. Espero 
que outros colegas tenham 
a mesma chance. Estou en-
saiando bastante e muito an-
sioso”, conta Ryan, que faz 
parte do Coro Laboratório Car-
neiro Felipe. Outra convidada 
muito especial participará do 
concerto: Maria Luiza Jobim, 
filha do maestro, que cantará 
quatro músicas e conversará 
um pouco sobre as histórias 
com o pai.

No segundo concerto, o ma-
estro Anderson Alves rege a 
Orquestra Sinfônica Juvenil 
Carioca, que tocará músicas 
como “Águas de Março” e 
“Passarim”. Participam desse 
concerto também a aluna 
Maynah Faria, cantando 
“Wave”, e Leila Pinheiro, que 
interpretará clássicos como 
“Samba do Avião” e “Canta, 
Canta Mais” – este último, iné-
dito no seu repertório. Outra 
atração é a apresentação de 
“Alegro em Ipanema – Con-
certino Romântico para Gaita 
e Orquestra”, tocada pelo gai-

tista José Staneck. A música 
é uma parceria póstuma entre 
Tom Jobim e Aluísio Didier, 
presidente do Instituto An-
tonio Carlos Jobim. “Tom nas 
Escolas é uma realização de 
um sonho. Levar a música do 
nosso maestro soberano para 
toda essa turma de jovens é 
perspectiva de renovação e de 
valorização da nossa cultura. 
Você sabia que o Tom tocava 
gaita? Imagine descobrir que 
ele, antes de se tornar nosso 
grande compositor, rascunhou 
um concerto, um ‘Concertino 
Romântico para Gaita e Or-
questra’? Pois é... Coube então, 
em 2013, ao amigo e excelente 
músico e compositor Aluísio 
Didier, inspirado nesses ras-
cunhos, desenvolver e compor 
esse belíssimo concerto ori-
ginal para a gaita. Um mo-
mento de grande importância 
que se repete neste dia”, des-
taca Staneck.

Mais do que apresentar can-
ções, os concertos destacarão 
o protagonismo de alunos e 
professores no projeto, re-
criando e reinterpretando 
as canções de Tom Jobim. 
Em “Garota de Ipanema”, 
por exemplo, conheceremos 
garotas dos mais diferentes 
bairros da cidade; em “Chega 
de Saudade”, os integrantes da 
orquestra revelam do que eles 
mesmos sentem saudades.

Os concertos comemoram 
também os três anos do Pro-

grama Orquestra nas Escolas, 
que oferece educação musical 
para mais de 12 mil alunos da 
rede municipal de educação 
do Rio de Janeiro. “Amei reme-
morar as músicas do Tom, que 
é o repertório da minha vida, 
com os nossos alunos. A escola 
é uma janela de oportunidades 
para que todos os meninos e 
meninas acessem o mundo. 
Temos o compromisso de de-
mocratizar e ampliar o acesso 
às múltiplas oportunidades”, 
conta Moana Martins, coor-
denadora-geral do programa.

Vale destacar que os con-
certos seguirão os protocolos 
de segurança, como a saniti-
zação dos espaços, medição 
de temperatura de todos os 
integrantes, distanciamento 
entre os músicos de acordo 
com as normas de segurança, 
uso de máscaras e protetores, 
higienização e baias bipar-
tidas protetivas para os ins-
trumentos de sopro.

SERVIÇO: O Concerto Tom nas 
Escolas, com Orquestra Sinfônica 
Juvenil Carioca, e será transmitido 
hoje e amanhã ao vivo direto 
da Cidade das Artes, às 18h, 
com participações especiais de 
Maria Luiza Jobim hoje e amanhã 
Leila Pinheiro e José Staneck. 
As apresentações podem ser 
conferidas pelos endereços:  
facebook.com/multirio e youtube.
com/multiriosme 
(Com assessoria).


