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Hoje a coluna revive tempos de Villa Thereza. Os 
mais vividos poderão ter momentos de nostalgia e 
os mais novos talvez reconheçam a arquitetura de 
alguns prédios, espiem atentamente. As imagens fa-
zem parte do Arquivo Histórico Municipal e são boas 
lembranças de outros tempos. A primeira delas é  do 
Salão Brandt, de abril de 1935. Para quem não sabe, 
hoje, naquele lugar, fica o Back Supermercado. Qual 
será que era o evento que reunia tanta gente  na rua? 
Alguém palpita?

Abaixo, que bela foto de época. Não sabemos o 
ano, mas é defronte ao famoso Clube Concórdia. O 
local também sediou o Galeto Kurz, que atraía visi-
tantes de toda região e, até hoje, quem experimentou 
diz que não tinha tempero igual. Reconhecem o local? 
Fica na rua Martin Francisco, onde hoje é a Casa Flor 
e a Armazém Papelaria. 

Mais abaixo, uma apresentação de teatro, também 
no Clube Concórdia. Belas imagens que merecem 
ser compartilhadas e ajudam a recontar a história de 
Vera Cruz.

GERAL08 ARAUTO    TERÇA-FEIRA
26 DE NOVEMBRO DE 2019

Painéis debatem os 
desafios da infância
Evento quis refletir 
e compartilhar 
experiências com 
foco nas crianças, 
sem esquecer a 
família e a sociedade

Encontro ocorreu no sábado à tarde, no Laboratório de Inovação Social da Mercur
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Como criar um espaço 
livre para a criança 
ser? Quais os desafios 

para criar condições para que 
essa potência seja alcançada? 
Essas e outras questões foram 
alvo de reflexão em um evento 
realizado em Santa Cruz do 
Sul, através da Mercur e do 
Portal Lunetas, na tarde deste 
sábado, dia 23. O evento, que 
contou com três painéis de 
discussão, buscou conhecer 
de perto as infâncias narradas 
pelos participantes e a realida-
de local. Educadores e pessoas 
interessadas em debater a 
temática acerca da infância se 
envolveram no encontro.

De São Paulo, esta é a pri-
meira vez que profissionais 
envolvidos com o Portal Lu-
netas realizam um debate 
como este no Rio Grande do 
Sul, chegando em Santa Cruz 
do Sul.  Para tratar do assunto, 
alguns profissionais foram 
convidados para participar, 
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entre eles, o psicólogo e te-
rapeuta familiar Alexandre 
Coimbra Amaral, que parti-
cipa do programa “Encontro 
com Fátima Bernardes”, da 
rede Globo.

SOBRE A FAMÍLIA
Abordando a temática com 

envolvimento da família, ma-
ternidade e paternidade, Ale-
xandre refletiu ao lado da 
doula e criadora de conteúdo 
no @cafecomfraldas, Verônica 
Varela. Amaral iniciou sur-
preendendo ao dizer que famí-
lia não é a base de tudo. “Isso 
é uma mentira opressiva”, diz. 
“A família nunca pode ser a 
base de tudo, porque se ela for 
a base de tudo e for uma fa-
mília violenta, a criança dessa 
família cresce sem nada”, refle-
te. Ele explica que a família é 
apenas uma parte importante, 
mas não pode ser a fronteira 
final para o desenvolvimento 
de uma criança. “Família e co-

munidade são sinônimos e te-
mos que diminuir o muro que 
separam essas duas palavras, 
esses dois territórios”, avalia. 
“Se a criança não tiver na sua 
família aquilo que procura, 
ela vai buscar na sociedade”, 
completa.

Amaral reforça que a famí-
lia é o início de socialização, 
de cuidado, mas é ponte de 
uma comunidade. “Assim, 
esse singular absoluto do 
que é família, é uma forma de 
enclausurar as identidades. 
Mas se as identidades são 
múltiplas, se a subjetividade 
é infinita, a família não pode 
ser singular”, aponta. Para 
encerrar, o terapeuta diz que é 
preciso sair do mito da perfei-
ção. “Ela cresce o tempo todo 
ouvindo o que pode ou não 
fazer. Assumir nossas imper-
feições é dar mais liberdade 
para a formação da criança”, 
conclui. 

A Mercur proporciona este momento pois também é 
uma análise que está fazendo dentro da empresa. “A 
ideia é sempre construir novas possibilidades”, refor-
ça Jorge Hoelzel Neto. Ainda participaram dos pai-
néis de discussão: a educação e pedagoga brincante 
Fernanda Poletto e o facilitador da Mercur, Jorge 
Hoelzel Neto. A roda de conversa encerrou com o 
historiador e vice-presidente do Instituto Caminho do 
Meio, Fernando Leão, e a criadora e coordenadora do 
projeto Afroativos, Larisse Moraes. 

O EVENTO


