
PARA CRIANÇAS QUE QUEREM SABER DE TUDO

Além de divertida, 
a prática desperta 

a criatividade 
e a colaboração 
entre as pessoas

EDIÇÃO 07  |  27 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2020

TURISMO VIRTUAL: 
QUE TAL VISITAR 

MUSEUS INCRÍVEIS 
SEM SAIR DO SOFÁ?

USO DE MÁSCARA 
PASSA A SER 

OBRIGATÓRIO EM 
DIVERSAS CIDADES 

DO PAÍS

O movimento mão na massa
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O apelido não é dos mais bonitos (popularmente, ele é conhecido como 
rola-bosta), mas o escaravelho tem um papel crucial na vida das florestas tro-
picais, como a Amazônia. Ele é um tipo de besouro com um hábito um tanto 
esquisito: em vez de comer pequeninos insetos, como a maioria dos besouros, 
o escaravelho se alimenta de fezes.

E não é só isso. O rola-bosta tem esse nome porque é capaz de formar 
bolinhas com as fezes que encontra, que são ninhos para o besouro bebê. Com 
esse formato, fica mais fácil rolar o ninho para um lugar mais seguro.

Nesse trajeto, alguns nutrientes contidos nas fezes vão ficando pelo ca-
minho, ajudando a adubar o solo. As bolas de ninho também 
carregam sementes de um lugar para outro, o que também é 
benéfico para a vegetação.

“Os escaravelhos são lixeiros do tipo recicladores. Ajudam 
a limpar o ambiente e ainda tiram proveito dos nutrientes 
presentes nas fezes”, diz o biólogo Filipe França, da Universida-
de Federal do Pará. Durante sete anos, ele e outros cientistas 
analisaram mais de 14 mil besouros de 98 espécies na região de 
Santarém (PA), que faz parte da Amazônia. E descobriram que, 

nas áreas de maior degradação, o 
número de besouros chega a cair 
cerca de 70%.

“O solo às vezes fica muito seco, 
por conta do clima. Para piorar, em 
algumas áreas existe a degradação 
causada pelo homem”, explica Filipe. 
Ele conta que, durante os experi-
mentos, usou um total 250 quilos de 
fezes para atrair os besouros!

EXPEDIENTE Direção editorial Fabrícia Peixoto e Maria Clara Cabral  |  Direção de arte Cinthia Behr  |  Jornalista responsável Fabrícia Peixoto. 
Mtb: 38.220  |  Revisão José Z. Caliendo Junior  |  Apoio pedagógico Cláudia Gabionetta  |  Impressão Log&Print. 
A revista Qualé é uma publicação da Papo Editora Ltda. Todos os direitos reservados.
Mande mensagens, opiniões e tudo que você achar importante para nosso e-mail contato@revistaquale.com.br.
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O besouro é o animal com maior 
número de espécies na natureza: 
são 350 mil em todo o planeta. 

Só de escaravelhos (rola-bostas) 
existem cerca de 7 mil. Além de 

pesquisar esses insetos, Filipe França 
gosta de desenhá-los, dando nome 
a cada um deles. Esse de cima, por 

exemplo, ele batizou de Lancy.

Você sabia?

Onde 
encontrar

A Qualé é uma 
publicação quinzenal e 
vendida somente por 
meio de assinatura. 

Se você tiver interesse 
em saber mais sobre 
a revista, incluindo 

valores, escreva 
para a gente: 

contato@revistaquale.
com.br. Nosso site 

também tem algumas 
informações adicionais: 

www.revistaquale.
com.br. 

Por fim, se quiser 
acompanhar nosso 

trabalho, fique à 
vontade para nos seguir 

no Instagram: 
@revistaquale

Abraços e boa leitura!

MEIO AMBIENTE CINEMA

SUJEIRA QUE FAZ BEM
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Com os cinemas fechados por 
causa da pandemia da Covid-19, 
o calendário de lançamentos de 
filmes teve que ser modificado. As 
estreias foram adiadas e 
as novas datas come-
çam a ser anuncia-
das pelos principais 
estúdios de cinema. 

A Disney, por 
exemplo, atualizou 
todo o seu cronogra-
ma de lançamentos. 
O live-action de Mulan 
(1), que tinha estreia prevista no mundo 
inteiro para o meio de maio, ficou para 23 
de julho, e a animação Soul ficou para no-
vembro. Cruella (3) e Avatar 2 (4) devem 
ficar para junho e dezembro do ano que 
vem, respectivamente*. 

Já Pedro Coelho 2 (2), que seria lançado 
nos Estados Unidos na Páscoa, teve sua es-
treia internacional remarcada para agosto. 

Em outra estratégia, a Universal  
Studios decidiu lançar Trolls 2 nos cine-
mas nos poucos países que não estão em 
quarentena, além de em formato digital 
nos Estados Unidos. Assim, o filme pode 
ser assistido pelos americanos em sites 
on demand. Lá, o lançamento digital ba-
teu recorde de audiência. O estúdio ainda 
analisa como e quando fará a estreia aqui 
no Brasil.

NOVO CALENDÁRIO 
DE ESTREIAS

PARQUES FECHADOS
Por causa do coronavírus, todos os parques de di-
versão da Disney foram fechados no meio de março. 
Até a conclusão desta edição, não havia previsão de 
reabertura. Essa é a primeira vez que isso acontece 
em escala global. Ou seja, todos os parques do mundo 
estão sem público ao mesmo tempo.
Lembrando que a Disney tem parques na Flórida, Ca-
lifórnia, Paris, Xangai, Hong Kong e Tóquio. No ano de 
2018, 157 mi-
lhões de pessoas 
visitaram todos 
eles**. Hotéis e 
cruzeiros da rede 
também tiveram 
suas operações 
suspensas. 

*A Disney informa que, como estamos em um contexto global dinâmico, 
as datas de lançamento dos títulos ainda podem ser alteradas.
**Themed Entertainment Association (TEA)

Filipe França
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sua pergunta

POR QUE 
TEMOS CHULÉ?
A culpa do chulé é do “pum” 
das bactérias que mo-
ram nos pés. Isso mesmo: 
apesar de invisíveis para 

os olhos humanos, muitas bactérias moram nos 
nossos pés e se alimentam do suor e de restos 
de pele morta (um tecido bem na superfície que 
naturalmente vive se renovando). Depois de se 
alimentarem, essas bactérias liberam gases que,  
com a falta de ventilação adequada de alguns 
calçados, causam o mau cheiro.

O curioso é que muita 
gente acha que o suor é o 
responsável pelo chulé. 
Mas o suor nada mais é 
do que água com uma 
pequena porcentagem 
de sais minerais, que por 
si só não apresentam 
nenhum odor específico. O 
problema é que as bactérias 
adoram esse ambiente úmido. 
Por isso, uma dica importante para evitar o 
cheirinho desagradável é secar bem os pés.

Outra maneira de evitar o chulé é colocando 
o sapato para “descansar”, ou seja, não usá-lo 
muitas vezes seguidas. Se você sentir algum 
sinal de chulé, deixe o calçado por um tempo em 
um local arejado, de preferência à luz do sol.

Você 
sabia? 

Nos calçados de plástico, 
a chance de gerar chulé é 

maior. Esse tipo de material 
tem pouca ventilação 

e os pés acabam 
ficando mais 

abafados

MEIO AMBIENTE

Moradora de Cotia, cidade da Grande São Paulo, 
Camila Polycarpo já tinha visto tucanos perto 
de sua casa. Mas não era sempre que o animal 
bicudo aparecia. Nos últimos dias, porém, as aves 
passaram a surgir quase diariamente. “Outro dia 
saí no portão e me deparei com um bando deles, 
tinha uns sete juntos. Nunca tinha visto isso an-
tes”, conta Camila.

Em diversas partes do mundo, animais têm sido 
vistos em locais pouco prováveis. No País de Gales, 
por exemplo, há imagens de cabras da montanha 
passeando pela cidade, entrando em praças e até 
em parquinhos para crianças. Um morador chegou 
a filmar algumas delas no gira-gira.

Na cidade de São Francisco, Estados Unidos, 
coiotes passaram a ser encontrados com maior 
frequência; em Barcelona, uma moradora filmou 
um javali atravessando a rua; em Paris, mamãe 
pata e seus filhotes foram flagrados caminhando 
pelas calçadas. Deviam estar pensando: onde foi 
parar todo mundo?

Uma das hipóteses é de que os animais estejam 
aproveitando o isolamento das pessoas para dar 
uma “espiada” nas cidades. Afinal, com tanta gente 
se protegendo em suas casas contra o coronavírus, 
as ruas ficaram mais tranquilas, até mesmo vazias.

Com ruas mais tranquilas, bichos aproveitam 
para dar um passeio e buscar comida

VISITA ANIMAL

Outro motivo é a fome. Alguns desses animais 
vivem em áreas que dependem do turismo. Com esses 
lugares fechados, os turistas sumiram, e também a 
comida. Eles estariam, portanto, indo aos centros 
urbanos atrás de alimento.

Na cidade de Lopburi, na Tailândia, moradores fica-
ram surpresos com a agressividade de um bando de 
macacos, tamanha era a fome. Um vídeo na internet 
mostra os bichos brigando por um cacho de banana. 

Lá, é comum os macacos ficarem soltos em 
espaços públicos, onde são alimentados por 
turistas, que deixaram de aparecer.

Já os leões do Parque Nacional de Kruger, 
na África do Sul, parecem estar aproveitan-
do bem esse período de quarentena. Com 
o lugar livre dos jipes de safári, os animais 
resolveram tirar uma sone-
ca bem no meio da rua. Um 
descanso merecido.

Aponte o celular 
e assista às 

cabras passeando 
pelas ruas do País 

de Gales

Tucano visita 
casa em Cotia, na 
Grande São Paulo

Leões aproveitam 
a calmaria e 

tiram soneca

Cabras da montanha 
visitam cidade no 
País de Gales

Patos flagrados no 
centro de Paris

Na Tailândia, 
macacos brigam 

por banana
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No universo maker, podemos ter ideias, construir coisas, reformá-las e compartilhar 
com os amigos sem procupação com os erros. Quer algo mais divertido que isso?

CAPA

abril/2020 7abril/2020

A prática do maker 
não tem idade: 
vale para crianças 
e adultos. Além 
disso, nem sempre 
precisa envolver 
tecnologia

Mão na massa
FABRÍCIA PEIXOTO

GARRAFAS PET, ELÁSTICOS, tampinhas, pa-
litos de picolé, um pedaço de barbante. Alguns 
vão achar que se trata de um monte de lixo. Mas 
se você olhou para esses materiais e imaginou 
um foguete ou uma mesa para boneca, está bem 
perto de entrar para o universo maker. Nele, os 
objetos podem ser desmontados, transformados 
e recriados, sem medo de errar.

Maker é uma palavra em inglês, mas seu 
significado vale para qualquer pessoa, de qual-
quer idade ou lugar. Traduzida ao pé da letra 

para o português seria algo como “fazedor”, ou 
seja, aquele que faz.  

A essa altura, você deve estar pensando: se 
maker é aquele que faz, então todos nós somos 
makers. Afinal, fazemos coisas o tempo inteiro...

Em um sentido mais amplo, sim. No entan-
to, esse universo maker que vem se tornando 
tendência em diversas escolas segue alguns 
princípios. “Um deles é colocar a mão na 
massa. E não é preciso sempre criar algo novo, 
do zero. O maker gosta muito de reformar e de 

consertar também”, diz a pedagoga e 
instrutora de maker Graziella Matarazzo.

Por exemplo, vamos imaginar que você 
esteja com vontade de comer um bolo de 
chocolate. Você tem duas opções: 1) pedir 
a seus pais para comprar ou 2) encon-
trar uma receita na internet e propor que 
façam juntos. Se você escolheu a segunda 
opção, está mais perto de ser um maker.

Este período de coronavírus, com o 
isolamento social e as lojas fechadas, 
tem estimulado muitas crianças a criar 
seus próprios jogos e brinquedos. Adul-
tos também estão tentando aproveitar 
os materiais que têm em casa em diver-
sas tarefas.

“Muita gente pensa que a cultura 
maker precisa sempre envolver tecno-
logias, como impressoras 3D e progra-
mas de computador. E não é bem as-
sim”, diz Edgar Andrade, especialista 
no assunto e diretor do FabLab Recife. 
“Basta olhar para nossos antepassa-
dos, na pré-história. Eles construíram 
utensílios com os materiais que en-
contravam. E naquela época não tinha 
manual nem tutorial no YouTube.”

Outro mito é o de que as pessoas 
precisam ter o dom para ser um maker, 
ou seja, já nascer com essa habilidade. 
“Talvez esse seja o principal desafio. 
Entender e acreditar que nos tornamos 
makers com a prática”, diz Edgar.

 
TRABALHO EM EQUIPE
O canadense Quinn Callander, de 13 
anos, havia lido em uma reportagem 
que os médicos estavam com as orelhas 
machucadas de tanto usarem máscara. 
Ele achou curioso e resolveu pesqui-

Jovens no FabLab Recife: estúdios de maker costumam ter inúmeras ferramentas, 
desde chaves de fenda até impressoras 3D

MAKERS FAMOSOS DA TV E DO CINEMA
 

DR. BROWN
No filme De volta para o futuro, ele criou um 
carro capaz de viajar tanto para o passado 
como para o futuro. Não desistia de seus pro-
jetos até acertar.

HABILIDOSO
É o grande inventor da aldeia dos Smurfs, sendo 
responsável por reformas e construções em 
geral. Tem sempre um lápis encaixado na orelha.

MACGYVER
Agente secreto das antigas (seus pais ou 
avós devem se lembrar). Conseguia sair das 
mais complexas enrascadas criando 
artefatos com objetos comuns.
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a boa

A essa altura do isolamento, você já deve 
ter revirado todos os seus brinquedos. 
É natural que mesmo quem tem muitos fique 
enjoado e busque uma brincadeira diferente. 
Se você faz parte desse grupo, vale conferir o 
Aprendizagem Criativa em Casa 
(www.aprendizagemcriativaemcasa.org). 
O site tem sugestões de atividades para diferen-
tes idades, todas bem criativas, como o nome 
sugere. “A quarentena acabou se tornando uma 
oportunidade para as brincadeiras em família, 
muitas vezes a partir de materiais simples, que 
temos em casa”, diz Leo Burd, diretor da Rede 
Brasileira de Aprendizagem Criativa. A ideia é 
parecida com a do maker, de colocar a mão na 
massa. Confira abaixo duas dicas do site: 

HORA DE CRIAR

CÁPSULA DO TEMPO

MUSEU DE MIM

Que objetos, momentos, viagens e fotos marca-
ram sua vida e da sua família? Compartilhe essas 
memórias e curiosidades de forma divertida. Vocês 
podem escrever em folhas e expor pela casa. 

Estamos passando por um momento difícil, mas 
importante na história. Você pode criar uma cápsula 
com objetos para ser aberta daqui a alguns anos. 
Escreva uma carta para você mesmo no futuro!

sar o assunto. Acabou descobrindo, 
na internet, o molde de um protetor 
para aliviar esse incômodo. Callan-
der usou a impressora 3D que ganhou 
de aniversário e imprimiu dezenas 
dessas tiras, viralizando nas redes 
sociais. Com a fama, o molde já foi 
baixado mais de 70 mil vezes, ajudan-
do médicos do mundo inteiro. Esse 
é um exemplo de outro princípio da 
cultura maker: a colaboração. A ideia 
é facilitar o trabalho em equipe, por 
exemplo, compartilhando ideias com 
amigos ou mesmo publicando nas re-
des. Assim, todos podem sugerir me-
lhorias e ajudar o projeto a avançar.

Acima e à dir., 
Quinn mostra 
os protetores 

de máscara 
que ajudou a 
popularizar; 

abaixo, a 
americana 

Ashley, que 
criou uma 

máscara 
para ajudar 
deficientes 

auditivos

Manifesto
maker
Existem diferentes formas 
de entender a cultura maker. 
Mas os especialistas pro-
põem alguns princípios, que 
podem ajudar a guiar quem 
está começando. São eles:

Faça
Coloque a mão na 
massa, não apenas 
para criar algo do 
zero, mas principal-
mente para refor-
mar ou consertar o 
que já existe.
 

Permita-se 
errar
O verdadeiro maker 
gosta de errar. Ele 
não erra de propósito, 
quando erra, fica feliz, 
animado, pois o erro é 
uma pista do que pode 
ser melhorado.

Compartilhe
Não existe maker solitário. Se 
você tem uma ideia ou projeto, 
compartilhe com seus amigos, 
com a família; esteja aberto à 
colaboração. Permita que outros 
aprimorem a ideia, sem se preo-
cupar com a autoria.

Divirta-se
É um dos princí-
pios mais impor-
tantes. O maker é uma 
forma de aprendizado, 
mas TEM que ser divertido. 
Senão, é outra coisa 
(uma tarefa, um trabalho etc.)

Tenha 
ferra-
mentas
Se o maker fosse 
um super-herói, 
seu poder estaria 
em uma tesoura, 
na cola e na caixa 
de papelão. Os 
estúdios mais 
completos (onde 
crianças podem 
trabalhar sob a 
supervisão de 
adultos) costu-
mam ter inúme-
ros itens, como 
furadeira, serrote 
e impressora 3D. 

Vamos construir uma 

catapulta?
Você vai precisar de:

COMO FAZER: apoie o palito de madeira 
em uma mesa; prenda o grampo de roupa 
com os elásticos, conforme a foto; cole a 
tampinha na parte de cima do grampo; 
deixe secar. Pronto! Você terá uma 
catapulta! Podem ser lançados diversos 
objetos, como bolinhas de borracha.  
Só tome cuidado para não quebrar nada!

1. palito de sorvete

2. grampo 
de roupa

3. elásticos 
de borracha

4. tampa de 
garrafa pet

5. cola 
branca

Faça a sua 
e mande a foto 
para a gente: 

contato@revista
quale.com.br 



usada”, diz Minea Fratelli, 
secretária-adjunta de Educa-
ção da cidade de São Paulo.

Outra forma encontrada de 
manter a educação sem au-
xílio da internet é usar a tele-
visão aberta. Alguns estados, 
como Amazonas e São Paulo, preparam vídeos de 
aulas às quais os alunos possam assistir de casa. A 
grade será dividida por faixa etária. 

FUTURO DAS ESCOLAS
A quarentena deixou evidente a importância da 
tecnologia na vida de todos nós, inclusive na 
educação. Para Fratelli, a pandemia pode ter 
efeito positivo por antecipar a transformação na 
relação do processo de aprendizagem. “As formas 

de ensinar e aprender não se-
rão mais as mesmas. Teremos 
que ter novas possibilidades, 
com formas mais interativas e 
interessantes para todo mun-
do”, diz. 

Sabendo da necessidade da 
tecnologia na educação, princi-
palmente em época de pande-
mia, diversas secretarias estão 
fazendo parcerias com opera-
doras de telefonia para oferecer 
o acesso facilitado à internet.
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Crianças sentadas em frente ao com-
putador, tablet ou celular para assistir 
às aulas de diversas matérias, com 
todos os colegas de classe conectados 
ao mesmo tempo. Provavelmente, 
muitos devem ter se identificado com 
a cena. Afinal essa já é uma realidade 
para inúmeras crianças, principalmen-
te aquelas que estudam em escolas 
privadas. Porém, infelizmente, uma 
parcela significativa de alunos ainda 
não teve a mesma oportunidade. 

Usar a tecnologia para dar aulas 
foi a maneira encontrada para 
continuar com o ensino no período 
de quarentena. Mas e como fazer quando não se tem 
acesso ao computador ou, pior ainda, a qualquer outro 
tipo de tecnologia, como internet? Esse é um desafio 
muito grande para os educadores. 

Em São Paulo, uma das soluções encontradas foi 
desenvolver, às pressas, um novo material didático 
para os alunos da rede pública. O kit, adequado a cada 
série, será diferente do material usado em sala de aula, 
por trazer atividades que não precisem tanto de orien-
tação de um educador. 

Uma cartilha de orientação para cuidadores e ma-
teriais de apoio, como livros paradidáticos, revistas e 
gibis, também estão sendo disponibilizados. 

“Não esperamos que os pais atuem como pro-
fessores, mas orientamos para que eles deem apoio 
às crianças e estabeleçam uma rotina de estudo 
em casa, independentemente da ferramenta a ser 

MARIA CLARA CABRAL
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ALUNOS DO ALEF PERETZ 
PARTICIPAM DE EVENTO 
INTERNACIONAL SOBRE A ONU

MODAS DA QUARENTENA 

Uma das entidades mais influentes do mundo, a 
Organização das Nações Unidas (ONU) é centro de 
debates de grande importância, como mudanças 
climáticas, segurança e direitos humanos. Por isso, 
entender como as discussões ocorrem e como as 
decisões são tomadas pode ser bastante interes-
sante no processo de aprendizagem.

Os alunos do ensino médio 
da Escola Alef Peretz, de 
São Paulo, tiveram uma 
experiência bem baca-
na nesse sentido. Pelo 
terceiro ano consecutivo, 
eles se classificaram para 
participar de um evento 
internacional que simula o 
funcionamento da ONU. Cer-
ca de 300 escolas de 80 países 
diferentes participaram da edição deste ano, que 
ocorreu na primeira semana de março (pouco antes 
da quarentena). O objetivo é identificar soluções, 
por negociação e consenso, com as quais muitos 
países possam concordar.

No evento, nem sempre os estudantes repre-
sentam seu próprio país. Este ano, por exemplo, os 
alunos do Alef atuaram em nome de Angola. Eles 
se prepararam 
durante cinco 
meses, por meio 
de aulas extras 
promovidas pela 
escola. Estuda-
ram não apenas 
as regras de ne-
gociação e debate 
dentro da ONU, 
como também 
buscaram apren-
der técnicas para 
um discurso de 
qualidade.

 

da sua escola

Você 
sabia?

Atualmente, a ONU é formada 
por 193 países-membros, entre 

eles o Brasil. A organização 
foi criada em 1945, logo após 

a Segunda Guerra Mundial, 
reunindo algumas 

conferências de paz 
assinadas à época

EDUCAÇÃO
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“É como um artesanato e ajuda 
a passar o tempo na quarente-
na”, Mônica V. Bonatto, 9 anos

“Você pode soltar sua 
imaginação e criar o que 

quiser”, Júlia P. Pioto, 8 anos

À DISTÂNCIA E SEM TECNOLOGIA
Governos buscam solução para manter ensino das crianças que não têm internet

Tablet
 18%

Kit que será distribuído 
para alunos da rede 
estadual. À direita, 
Minea Fratelli
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RESIDÊNCIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO COM…

Fonte: Núcleo da Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br. Pesquisa sobre o uso das 
tecnologias de informação e comunicação: pesquisa TIC Domicílios, ano 2018. 

Celular
 88%

Televisão 
97,4%

Computador 
de mesa
 27,5%

Computador 
portátil

 36,8% 

Apesar de completamente diferentes, duas “febres” 
ocupam grande parte do dia de muitos jovens em confi-
namento ao redor do mundo. 

A primeira é o TikTok. A rede social foi lançada antes 
da pandemia, mas viu seu número de usuários crescer 
vertiginosamente durante o isolamento. Segundo um 
site especializado em tecnologia, foram 65 milhões de 
downloads apenas em março.  

A essência é a seguinte: as pessoas gravam vídeos 
curtos, podendo escolher entre um banco de dados de 
músicas e efeitos visuais e sonoros. Há a possibilidade 
ainda de duetos, dublagem e muitos outros recursos. Ou 
seja, a rede tem a música e a dança em sua essência. 

Um alerta é que, assim como qualquer outra rede 
social, não é recomendado abusar do uso do TikTok. 

Já a outra febre do momento não tem nada de tec-
nológico. Pelo contrário, trata-se de um artesanato, que 
usa papel, fita adesiva e lápis de cor, formando o paper 
squish. Muitos tutoriais circulam na internet. A ideia é 
ficar apertando, quase que como uma bola antiestresse. 
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MARIA CLARA CABRAL

Item passa a ser recomendado e até obrigatório em alguns locais  

SAÚDE

O uso da máscara em países do Oriente, 
como China e Japão, já é comum mesmo 
quando não há pandemias. A população 
desses locais veste o acessório para se 
proteger da poluição, de alergias e evitar a 
proliferação de resfriados, por exemplo.  

Agora, por causa da Covid-19, a más-
cara chegou com força no restante do 
mundo. Aqui no Brasil, o item tornou-se 
obrigatório em alguns locais, como nos 
Estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso e 
na cidade de Salvador (Bahia). No geral, as 
pessoas não podem usar o transporte pú-
blico ou fazer compras sem o acessório. E 
quem desobedecer pode até ser multado.  

Regra semelhante já está em vigor em 
algumas cidades do interior de São Paulo, 
como Guaratinguetá e Praia Grande. Na 
capital, a orientação é usar a máscara, 
porém mais no sentido de conscientiza-
ção, sem aplicação de multa. 

A nova orientação sobre o acessório 
veio recentemente de órgãos ligados à 
saúde. Antes, a indicação era para apenas 

MÁSCARAS CONTRA CORONAVÍRUS
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Ouvimos relatos de pessoas que 
contraíram o vírus. Elas falam sobre 
sintomas, isolamento e cuidados.

MARLY FUKUNARI, 50 anos:
Sou nutricionista, trabalho 
em um hospital, onde prova-

velmente fui infectada. Comecei a 
passar mal, com febre, coriza, dor no 

corpo, calafrio, tosse seca e falta de 
olfato e paladar, além de sentir muito 

cansaço. Fiz o teste e depois de três dias 
recebi o resultado positivo. Moro com meu marido 
e duas filhas, então precisei ficar no meu quarto. 
O isolamento dentro da própria casa é bem difícil. 
Tomamos medidas para separar todas as coisas 
de uso pessoal. Como minha casa só tem um ba-
nheiro, tomava banho depois de todo mundo. Após 
uma semana refiz o exame e deu negativo. Graças 
a Deus, minhas filhas estão bem. Já voltei à minha 
rotina, mas em casa os cuidados continuam.” 

GABRIEL NOGUEIRA, 8 anos:
Minha mãe é médica e pegou o 
vírus. Fiquei assustado quando 

ela me contou, mas me acostumei. 
Dias depois, eu tive febre e não sentia 

o gosto da comida. Também fiquei 
fraco, sem conseguir brincar direito. De 

novo, fiquei assustado. Ainda bem que foram 
só dois dias. Agora está tudo bem! Sinto sauda-
des dos amigos e de jogar futebol.”

JÉSSICA MENEGATTI, 31 anos:
Não tive falta de ar, nem 
febre, mas em compensação 

tive muita coriza, perda de olfato e 
tontura. Confesso que fiquei muito 
assustada. Meu sogro faleceu há 

algumas semanas e a suspeita era de 
Covid-19. Meu medo não era só por mim, 

mas pelo meu filho, de 3 anos, e pela minha 
mãe. A médica me acalmou e me passou todas 
as instruções de cuidado e prevenção. Fiquei 
alguns dias no quarto, só saía para comer e 
usando máscara o tempo todo. Foi aniversário 
da minha mãe e, apesar de estarmos na mesma 
casa, comemoramos por meio de chamada de 
vídeo. Meu isolamento está acabando e, graças 
a Deus, meus familiares não pegaram o vírus.”

“EU TIVE COVID-19” 

Muitas pessoas estão confeccionando máscaras 
em casa para ajudar na renda

Órgãos de 
saúde agora 
recomendam 
máscara para 
sair de casa

quem tivesse sintomas, mas agora eles admitem que o uso 
por todos pode ser importante para conter o vírus. 

Alguns alertas, no entanto, são essenciais. O primeiro é de 
que as máscaras cirúrgicas devem ser usadas prioritariamen-
te por profissionais da saúde, enquanto a população em geral 
deve optar por máscaras alternativas (ver matéria no boxe). 
Além disso, outras orientações precisam continuar sendo se-
guidas, como lavar as mãos e manter o distanciamento social.

Mais um alerta é com o cuidado ao retirar a máscara.  “Se 

forem usadas de 
forma incorreta, 
podem causar até 
mais danos do 
que benefícios aos 
pacientes. É preciso 
evitar o contato das 
mãos no lado de 
fora na máscara e 
depois levá-las ao 
rosto, para não se 
autocontaminar”, diz 
a médica otorrinola-
ringologista Juliana 
Schelini, 34 anos. 

O garoto Victor  
tem seu acessório 
personalizado

FAÇA VOCÊ MESMO
Renda extra, ajudar o 
próximo e até ocupar o 
tempo. A confecção de 
máscaras caseiras, com 
estampas e tecidos diversos, 
passou a ser uma alternativa 
para muitas pessoas. É 
o caso da dona de casa 
Maria Cristina Fazio (foto 
ao lado), 60 anos, que já 

trabalhou com a confecção de roupinhas 
de recém-nascidos e usou os tecidos que 
tinha sobrando para fazer os acessórios. 
A divulgação nos grupos de amigos e 
familiares foi essencial para conseguir 
uma renda extra. “Vendi para muitas 
pessoas, mas também para condomínios e 
padarias”, conta ela.  
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MUSEU NO SEU SOFÁ
MARIA CLARA CABRAL

Em época de quarentena, tecnologia ajuda 
a realizar visitas virtuais pelo mundo

Visitar o Louvre, ver múmias egípcias no Museu Britânico, em 
Londres ou dinossauros no Museu de História Natural de Nova York. 
Não quer ir tão longe? Que tal, então, explorar o Masp ou o Museu do 
Futebol, aqui em São Paulo? Tudo isso parece impossível em tempos 
de coronavírus, mas, com a ajuda da tecnologia, não é. Selecionamos 
alguns passeios virtuais que podem ser feitos durante a quarentena 
em museus do mundo inteiro. Chame a família e aproveite!

MASP (São Paulo): em um dos museus 
mais famosos do país é possível fazer 
diversos tipos de interações virtuais. As 
redes sociais são abastecidas periodi-
camente, com histórias sobre pinturas 
famosas, por exemplo. Além disso, o 
público pode fazer um tour pela expo-
sição permanente do museu pelo link: 
encurtador.com.br/rBUZ1

LOUVRE (Paris): esse é um dos museus mais 
famosos e visitados do mundo. Lá estão, por 
exemplo, o quadro da Monalisa e muitas peças 
do Egito Antigo, assim como milhares de outras 
obras, de diversos estilos. Quase todas podem 
ser visitadas do seu sofá, por meio do link: 
www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

MUSEU DO FUTEBOL (São Paulo): que tal 
matar um pouco das saudades do futebol pelo 
tour virtual no museu ou ver uma das muitas 
exposições sobre o assunto, como a que conta a 
história da camisa canarinho? encurtador.com.
br/pqw67 e encurtador.com.br/avCOZ

MUSEU BRITÂNICO (Londres): até mesmo o primeiro 
museu nacional público do mundo rendeu-se à tecno-
logia e abriu um tour virtual durante a pandemia. Seu 
acervo permanente conta com máscaras astecas, moe-
das do período helenístico, esculturas egípcias e gregas: 
www.britishmuseum.org/collection

ATELIER DES LUMIÈRES 
(Paris): inaugurado em 
2018, o museu se apre-
senta como o primeiro 
centro de arte digital da 
cidade. A ideia é utilizar a 
tecnologia para oferecer 
uma forma alternativa de 
abordar a arte. O Atelier 
fica em uma antiga fun-
dição de ferro, sendo que 
parte da beleza do local 
pode ser conferida pelo 
site. E o mais legal é que 
o museu oferece também 
atividades on-line 
às crianças: 
www.atelier-lumieres.
com/fr/votre-visite/
activites-pour-enfants

MUSEU DE HISTÓRIA 
NATURAL (Nova York): o que 
faz mais sucesso nesse museu 
são os fósseis de dinossauros, 
mas os visitantes também 
podem ver muitas espécies de 
meteoritos, rochas e plantas 
naturais. Todo o acervo está 
aberto no tour virtual. No site, 
as crianças encontram ainda 
uma página de brincadeiras. 
www.amnh.org

EXPLORATORIUM (São Francisco): não apenas um mu-
seu, mas um local para exploração constante da ciência, da 
arte e das percepções humanas sobre o mundo. Com esse 
conceito, o Exploratorium promove exposições sobre temas 
atuais, como a Covid-19, que podem ser acompanhadas no 
link: www.exploratorium.edu/learn
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DA REDAÇÃO

QUE A FORÇA 
ESTEJA COM VOCÊ

No dia 4 de maio, é comemorado em todo o mundo o 
Dia de Star Wars. A saga intergaláctica estreou nos 
cinemas em 1977 e é considerada um dos maiores 
símbolos da cultura pop. Até hoje, figuras como Luke 
Skywalker e Darth Vader despertam a curiosidade e 
a paixão em fãs por todo o planeta. E você, já assistiu 
a algum dos filmes? Consegue descobrir que frase foi 
dita por qual desses personagens?

AQUI TEM

1. DARTH VADER

3. YODA

5. PRINCESA LEIA

2. OBI-WAN KENOBI

4. LUKE SKYWALKER

6. CHEWBACCA

"Eu sou 
seu pai."

"Raaa
arghhhh!"

“Seus olhos podem 
trair você. 

Não confie neles."

“Faça. Ou não 
faça. Não existe 

tentativa."

“Ajude-me, 
Obi-Wan Kenobi. É minha 

única esperança."

“A Força é forte em 
minha família. Meu 

pai a tem, eu a tenho, 
minha irmã também."

“Pelo meu tamanho
você me julga?"


