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Uma frase a ser comentada, aparece no
começo do filme:
 
“D’altri diluvi una colomba ascolto” 

  Ungaretti
 
"Em outras enchentes, ouço uma pomba,
porque após o dilúvio, a esperança é
que o sol volte sempre a brilhar.”
 
Giuseppe Ungaretti escreveu um poema
intitulado "Colomba". É muito curto, ao
estilo Ungaretti e evoca uma memória,
uma inundação onde a epifania de uma
pomba traz esperança e paz. O poeta
parece reconectar-se a uma passagem
da gênese, onde se diz que, após o
dilúvio universal, Noé abriu a janela da
arca e trouxe uma pomba para ver se as
águas haviam recuado do solo, mas a
pomba não encontrou onde se
estabelecer e voltou para a arca. Noé
tentou uma segunda vez e ela voltou ao
anoitecer trazendo um ramo de oliveira
e anunciando o fim da tormenta.

Uma palavra de esperança, em um
filme repleto de desesperança. Neste
momento fazer um filme colorido e
alegrinho para as crianças seria aliená-
las de uma discussão em que elas são
as maiores interessadas e envolvidas. 
 
Assim temos o visual pesado,
personagens angustiados, música
dramática, a visão do público
manipulado pela mídia e redes sociais e
a solução que parece estar na mão dos
livres e rejeitados.
 
Impossível não identificar a referência
aos pombos com os desprezados de
2018, ano em que o filme foi lançado.
Presentes até na Santíssima Trindade,
adorados e santificados, estes animais
se tornaram muitos e ousaram ser
livres. Merecem, portanto, pagar por
isto com o desprezo e a aversão dos
cidadãos de bem. Afinal, são perigosos.
Ou não? 
 
É preciso também disseminar o medo e
transformar pessoas em pedras para
depois colocá-las em uma redoma
protetora e assim ganhar muito
dinheiro.
 
Só mesmo uma criança idealista e
corajosa para reverter o caos. Assistir
ao final do filme é sonhar com o fim do
pesadelo e o resgate do amor e da
união das pessoas. 
Que assim seja!



ANTES
DE

ASSISTIR

A HISTÓRIA:
Tito é um menino
tímido que vive com
sua mãe. De repente,
uma estranha epidemia
começa a se espalhar, 

fazendo com que pessoas fiquem doentes
quando se assustam. Tito rapidamente
descobre que a cura está relacionada à
pesquisa feita por seu pai sobre o canto
dos pássaros. Ele embarca numa jornada
para salvar o mundo da epidemia. A
busca de Tito pelo antídoto se torna uma
jornada para encontrar seu pai ausente e
sua própria identidade.

CURIOSIDADES:
1. O filme ganhou o prêmio Animamundi
de Melhor Filme para Crianças em 2018,
foi  exibido em competição no Festival
de Animação de Annecy, França, em
2018  além de participar de inúmeros
Festivais Internacionais.
 
2. O longa tem um grafismo muito
peculiar, que remete ao expressionismo
e proporciona  uma experiência visual
deslumbrante.
 
3. A trilha sonora original de Ruben
Feffer e Gustavo Kurlat, aliada ao visual
impactante, reforça a atmosfera
aterrorizante que acompanha a história.
 
4. A dublagem é um excelente trabalho
de artistas consagrados como: Denise
Fraga, Mateus Solano, Matheus
Nachtergaele e Otávio Augusto.
 

5. “O mundo está caindo e ninguém fala
nada, como se as crianças não
estivessem sentindo e também ficando
em pânico”, analisa Gustavo Steinberg,
um dos diretores do filme, falando sobre
a necessidade de incluir as crianças no
debate a respeito futuro do planeta.
 
6. Antes mesmo da estreia, foi lançado
um game online para ensinar crianças
sobre fake news.
 
7. Vários países europeus se
interessaram em aproveitar o filme para
discutir fake news nas escolas. 

Quem aparece no filme.
Como são os personagens.
Onde ele é passado. 
Por que tudo aconteceu.
Se isso poderia acontecer na vida real.
Como o filme foi feito. 
 

O QUE DEVE SER
OBSERVADO:



ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS (1° ao 5º ano)

As atividades sugeridas oferecem a
possibilidade de integração com as
seguintes competências de
aprendizagem e desenvolvimento para o
Ensino Fundamental 1º ao 5º ano,
estabelecidos pelo MEC nas Bases
Nacionais Comuns Curriculares.
 
LINGUAGENS
 
• Compreender as linguagens como
construção humana, histórica e social e
o seu caráter constitutivo de
organização e significação da realidade.
 
• Reconhecer as linguagens como fonte
de legitimação de acordos e condutas
sociais, e sua representação simbólica
como forma de expressão dos sentidos,
das emoções e das experiências do ser
humano na vida social.
 
• Desenvolver visão crítica das
linguagens, tendo por base o estudo da
natureza, gênese e função delas para
operar com a pluralidade das formas de
expressão.
 
• Confrontar opiniões e pontos de vista
sobre as diferentes linguagens e suas
manifestações específicas, prevendo a
dos outros, para partilhar interesses e
divulgar ideias com objetividade e
coerência de sua posição e fluência
diante de outras ideias.
 
 
 

• Reconhecer as linguagens como parte
do patrimônio cultural material e
imaterial de uma determinada
coletividade e da humanidade.
 
• Respeitar e preservar as diferentes
linguagens, utilizadas por diversos grupos
sociais, em suas esferas de socialização.
 
ARTE
 
• Explorar, conhecer, fruir e analisar,
criticamente, práticas e produções
artísticas e culturais do seu entorno social
e de diversas sociedades, em distintos
tempos e contextos, para reconhecer e
dialogar com as diversidades.
 
• Compreender as relações entre as
linguagens da Arte e suas práticas
ntegradas, inclusive aquelas
possibilitadas pelo uso das novas
tecnologias de informação e
comunicação, pelo cinema e pelo
audiovisual, nas condições particulares
de produção, na prática de cada
linguagem e nas suas articulações.
 
• Estabelecer relações entre arte, mídia,
mercado e consumo, compreendendo, de
forma crítica e problematizadora, modos
de produção e de circulação da arte na
sociedade.
 
• Mobilizar recursos tecnológicos como
formas de registro, pesquisa e criação
artística.
 
• Desenvolver a autonomia, a crítica, a
autoria e o trabalho coletivo e
colaborativo nas artes.
 



CIÊNCIAS DA NATUREZA
 
• Compreender conceitos fundamentais
e estruturas explicativas das Ciências da
Natureza, bem como dominar processos,
práticas e procedimentos da
investigação científica, de modo a sentir
segurança no debate de questões
científicas, tecnológicas e
socioambientais e do mundo do
trabalho.
 
• Analisar, compreender e explicar
características, fenômenos e processos
relativos ao mundo natural, tecnológico
e social, como também às relações que
se estabelecem entre eles, exercitando a
curiosidade para fazer perguntas e
buscar respostas.
 
• Construir argumentos com base em
dados, evidências e informações
confiáveis e negociar e defender ideias e
pontos de vista que respeitem e
promovam a consciência socioambiental
e o respeito a si próprio e ao outro,
acolhendo e valorizando a diversidade
de indivíduos e de grupos sociais, sem
preconceitos de qualquer natureza.
 
• Agir pessoal e coletivamente com
respeito, autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação,
recorrendo aos conhecimentos das
Ciências da Natureza para tomar
decisões frente a questões científico-
tecnológicas e socioambientais e a
respeito da saúde individual e coletiva,
com base em princípios éticos,
democráticos, sustentáveis e solidários.

CIÊNCIAS HUMANAS
 
• Reconhecer a si e ao outro como
identidades diferentes, de forma a
exercitar o respeito à diferença em uma
sociedade plural.
 
• Identificar, comparar e explicar a
intervenção do ser humano na natureza e
na sociedade, propondo ideias e ações
que contribuam para a transformação
espacial, social e cultural.
 
• Identificar, comparar e explicar a
intervenção do ser humano na natureza e
na sociedade, propondo ideias e ações
que contribuam para a transformação
espacial, social e cultural.
 
• Compreender os conceitos históricos e
geográficos para explicar e analisar
situações do cotidiano e problemas mais
complexos do mundo contemporâneo e
propor soluções.
 



HISTÓRIA
 
• Estabelecer relações entre sujeitos e
entre sujeitos e objetos, e seus
significados em diferentes contextos,
sociedades e épocas.
 
• Elaborar questionamentos, hipóteses,
argumentos e proposições em relação a
documentos, interpretações e contextos
históricos específicos, recorrendo a
diferentes linguagens, exercitando a
empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos, a cooperação e o respeito.
 
• Descrever, comparar e analisar
processos históricos e mecanismos de
ruptura e transformação social, política,
econômica e cultural.
 
• Analisar e compreender o movimento
de populações e mercadorias no tempo
e no espaço e seus significados
históricos, levando em conta o respeito e
a solidariedade com as diferentes
populações.
 
 
 
 

GEOGRAFIA
 
• Utilizar os conhecimentos geográficos
para entender a interação
sociedade/natureza e exercitar o
interesse e o espírito de investigação e de
resolução de problemas.
 
• Construir argumentos com base em
informações geográficas, debater e
defender ideias e pontos de vista que
respeitem e promovam a consciência.
socioambiental e respeito à
biodiversidade e ao outro, sem
preconceitos de origem, etnia, gênero,
idade, habilidade/necessidade, convicção
religiosa ou de qualquer outro tipo.
 
• Agir pessoal e coletivamente com
respeito, autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação,
propondo ações sobre as questões
socioambientais, com base em princípios
éticos democráticos, sustentáveis e
solidários.
 
 



ATIVIDADES:

Faça perguntas para medir a
compreensão:

– O que acharam do filme?
– Do que mais gostaram?
– E do que não gostaram?
– Quem aparece no filme?
– Qual o personagem favorito? Por
que?
– Como acham que o filme foi feito?

Pintada pela primeira vez em 1893, a tela foi
ganhando três novas versões com o passar
do tempo.
Historicamente a obra de Munch é
classificada como iniciadora do
expressionismo (um importante movimento
modernista da primeira parte do século XX).
As suas telas são densas e abordam temas
difíceis como a solidão, a melancolia, a
ansiedade e o medo.
Esta é uma das pinturas mais populares de
todos os tempos e é uma obra que revela
várias características de Munch: a força
expressiva das linhas, redução das formas e
o valor simbólico da cor.
 
 
https://www.culturagenial.com/quadro-o-grito-de-
edvard-munch/
 

1

Apresente o trailer do filme para que
relembrem e descrevam as cenas que
assistiram no cinema. 
 
Trailer:  https://vimeo.com/268483632

2

Mostre algumas imagens do filme para
que percebam que elas são bastante
fortes, parecendo mais uma pintura que
um desenho. Peça que comparem com o
quadro expressionista O Grito e
busquem as semelhanças. Comente
sobre as cores utilizadas e pergunte se
acham que elas têm relação com o tema
do filme: medo.

3

O quadro 
O Grito é uma
obra de arte
expressionista
que simboliza
o sentimento
de angústia do
ser humano.
O Grito é a
obra-prima do
pintor
norueguês
Edvard Munch. 



Fale a respeito dos personagens do
filme. Como eles são? A forma
desenhada é comum ou parecida com a
imagem real das pessoas? O que sentem
observando o aspecto dos personagens?
Qual o personagem favorito?

O que é o Medo:
Medo é um estado emocional que surge em
resposta a consciência perante uma
situação de eventual perigo.
A ideia de que algo ou alguma coisa possa
ameaçar a segurança ou a vida de alguém,
faz com que o cérebro ative,
involuntariamente, uma série de compostos
químicos que provocam reações que
caracterizam o medo.
O aumento do batimento cardíaco, a
aceleração da respiração e a contração
muscular são algumas das características
físicas desencadeadas pelo medo.
O medo é uma sensação de alerta de
extrema importância para a sobrevivência
das espécies, principalmente para o ser
humano.
Inconscientemente, as características físicas
reproduzidas pelo sentimento de medo
preparam o corpo para duas prováveis
reações naturais: o confronto ou a fuga.
Normalmente, para surgir o medo é
necessário a presença de um estímulo que
provoque ansiedade e insegurança no
indivíduo. Porém, em determinadas
situações, o medo pode se desencadear
apenas a partir da ideia em relação a algo
que seja desagradável.
Nos seres humanos o medo também pode
ser provocado por razões sem fundamento
ou lógica racional, quando estão baseados
em crenças populares ou lendas. O medo
de fantasmas é um exemplo.
Existem diferentes tipos e níveis de medo,
que pode ir desde uma ligeira ansiedade ou
desconforto até o pavor total. As respostas
do organismo também se apresentam de
diferentes modos de acordo com a
intensidade do medo.
 
 

4

Pergunte se lembram da música do
filme. Apresente o som do trailer para
que se lembrem. Peça que ouçam de
olhos fechados e digam o que sentiram
ao ouvir. Peça que desenhem ao som da
música retratando os sentimentos que
elas disserem.

5

Tito conta que seu pai disse que: “O
grande problema do mundo era o
medo”. Eles concordam? Ele também
disse que e o Medo virou contagioso.
Será que o medo é contagioso?

6



Fale sobre os medos que todos nós temos.
Comece apresentando os medos mais
frequentes entre as pessoas e depois
pergunte se alguém gostaria de falar a
respeito dos seus medos. Alguém tinha
algum medo e não tem mais? Como essa
superação aconteceu? 
Faça uma pesquisa para saber qual é a
maior causa de medo na turma. Eles devem
colocar ao lado de cada quesito os números
1- pouco ou quase nenhum medo, 3 - um
pouco de medo 6 - muito medo. Faça a
tabulação e apresente os resultados para
que o grupo comente e escreva a respeito.
 

Quando o medo passa a ser patológico, ou
seja, quando afeta profundamente um
indivíduo no âmbito físico, psicológico e
social, os psicólogos podem diagnosticar a
pessoa como portadora de uma fobia.
As pessoas podem desenvolver fobias por
várias coisas, como: medo de palhaços
(coulrofobia), medo de gatos (elurofobia),
medo de tomar banho (ablutofobia), medo
de altura (acrofobia), medo de não ter
fobias (afobias), medo de ser tocado
(afefobia), entre muitas outras.
 
https://www.significados.com.br/medo/
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Cientistas dizem que medo pode ser
contagioso
 
Um estudo liderado por cientistas
americanos demonstrou que o medo pode
ser contagioso. Em um trabalho publicado
na revista científica Social Cognitive and
Affective Neuroscience, eles afirmam que
as fobias, além de serem originadas por
experiência própria, também podem ser
adquiridas por observação social.
Os cientistas explicam que a amígdala,
região do cérebro que controla a aquisição
de medos, é a principal responsável em
ambas as situações. O texto do trabalho diz
que os mesmos mecanismos neurais são
acionados tanto em situações em que
foram registradas experiências adversas de
medo quanto em oportunidades em que 
 

essas situações foram apenas
observadas.
Os pesquisadores também sugerem que os
medos socialmente adquiridos, uma
característica da vida em sociedade, podem
ser tão fortes quando as fobias obtidas
através de experiências próprias. 
 
http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI14
73966-
EI8147,00Cientistas+dizem+que+medo+pode+ser+
contagioso.html



O pai de Théo tem um programa na TV.
Alguém já viu um programa parecido com o
dele? Alguém ficou com medo? Explique
que estes programas são chamados de
sensacionalistas e explique por que. 
Por que acham que as estações de TV
fazem esse tipo de programa e as pessoas
gostam de assistir? Peça que assistam a um
programa destes e descrevam o que viram,
opinando a respeito.

Do que você tem mais medo?
  
  Escuro
  Altura
  Falar em público
  Animais estranhos
  Tempestade
  Contrair doenças
  Lugares fechados
  Voar
  Morrer
  Elevador
  Baratas
  Fantasma
 

https://br.mundopsicologos.com/artigos/quais-as-
diferencas-entre-medo-e-fobia
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Sensacionalismo
O principal componente desses programas
é o apresentador que, em sua  maioria
adiciona um tom indignado a reportagens
geralmente de tragédias ou perseguições. É
muito comum também encontrar as
“unidades móveis” dos programas, que
percorrem a cidade seguindo a polícia. Os
helicópteros também são um recurso
utilizado, geralmente para mostrar
engarrafamentos ou perseguições policiais.
Outra atitude comum dos apresentadores é
cobrar a polícia por mais ação diante do
comportamento dos criminosos.
“Existe um senso de justiça fora dos
parâmetros legais”, comenta Quintella. E
isso é perigoso.  De acordo com o repórter,
o ser humano é o único ser vivo que tem
prazer em testemunhar o sofrimento do
outro. “Você vê um bandido, um assassino, e
sente prazer ao ver a humilhação dele
nesses programas [sensacionalistas]”, diz.
Segundo ele, esse prazer está atrelado ao
contexto social em que o público desses
programas está inserido, o que o torna
intolerante com a violência, que assiste
frequentemente perto dele.
 A assessora da Conectas diz que filmar o
rosto de um suspeito, que ainda não passou
por um delegado, muito menos por um
julgamento, fere uma série de direitos
humanos. É uma indevida, e arriscada,
antecipação de julgamento. “A pessoa não
passou nem por um delegado e já é
acusada em mídia nacional.” Ela acrescenta
que a intervenção da imprensa no caso
agrava essa situação e pode “acabar com a
vida do suspeito”. Por exemplo, ele pode
perder seu trabalho, e sua família pode
receber represálias.
 
 



Desde a pré-história pássaros avisaram
sobre catástrofes. Corujas alertaram para
terremotos, corvos avisaram sobre
incêndios e gansos sobre guerras. 
Tito conta que este foi o ponto de partida
para as pesquisas do seu pai. Alguém
acredita nisso? Proponha uma pesquisa na
internet a respeito.

De acordo com Quintella, o jornalista
deveria se manter numa zona neutra em
relação à polícia, o que não acontece
nesses programas. Neles, é comum a
adesão total ao ponto de vista dos policiais.
“Bons jornalistas de segurança pública,
como o André Caramante, por exemplo,
não entram em camburões de polícia”,
conta Laura, da Conectas, que concorda
com Quintella. Ela acredita que uma
cobertura de segurança pública não é bem
feita se o repórter está dentro do camburão
da polícia, pois ele só conseguirá enxergar
as coisas a partir desse olhar enviesado. A
medida também contraria um dos
princípios jornalísticos, o de que o
jornalismo é um quarto poder que fiscaliza
os outros três, principalmente as ações do
Estado.
Dessa forma, o repórter deveria mostrar
todos os lados da violência, para que a
notícia, a reportagem, seja  crítica,
responsável e bem embasada.
Além disso, esse tipo de programa explora a
degradação humana, situações de violência
e miséria, dor e sofrimento de vítimas, de
olho na audiência.
 
http://jornalismosp.espm.br/
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Pássaros conseguem sentir a chegada de
tempestades
A conclusão partiu de estudo com aves com
dispositivos de geolocalização. Pássaros
abandonaram região dois dias antes de
grande tempestade. Da France Presse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma mariquita d'asa amarela com um
geolocalizador em suas costas e uma fita
de identificação em suas pernas é visto nas
montanhas Cumberland, do Tennesse:
estudo conclui que espécie sente que
tempestade está vindo (Foto:
Reuters/Gunnar Kramer)
Algumas aves demonstram ter um sexto
sentido para antecipar a chegada de
tempestades e fugir, segundo um estudo
publicado nesta quinta-feira (18).
Enquanto estudavam pequenas aves
migratórias com dispositivos de
geolocalização, os cientistas observaram
que elas abandonaram uma zona para se
reproduzir pouco depois de sua chegada e
dois dias antes de uma forte tempestade
em abril, que provocou pelo menos 84
tornados no Tennessee, onde 35 pessoas
morreram.
As mariquitas d'asa amarela (Vermivora
chrysoptera) viajaram 1.500 km em cinco
dias para escapar desta tempestade,
disseram os autores do estudo publicado na
revista especializada "Current Biology" nos
Estados Unidos.



"O mais curioso é que estes pássaros
abandonaram o lugar muito antes da
chegada das chuvas", estimou Henry Streby,
um ecologista da Universidade da
Califórnia, em Berkeley.
"Quando os especialistas do canal
meteorológico nos disseram que a
tormenta se dirigia a nós, os pássaros se
preparavam para sair da zona", explicou.
Segundo os pesquisadores, as aves, ao
contrário dos humanos, são capazes de
escutar infrassons de baixíssima frequência
que se propagam em longas distâncias e
são gerados principalmente por
perturbações meteorológicas severas.
"Os meteorologistas e físicos já sabiam que
as tempestades que geram tornados
produzem fortes emissões de infrassons,
que viajam milhares de quilômetros e a
frequências as quais estes pássaros são
mais sensíveis", explicou o ecologista.
Os pesquisadores também mostraram que
esta espécie, que segue as mesmas rotas
migratórias todos os anos, pode também
efetuar deslocamentos fora de seus
períodos de migração quando necessário.
Este sexto sentido dos pássaros é uma boa
notícia para sua sobrevivência em meio ao
aquecimento climático, que conduzirá a um
aumento da intensidade e frequência de
tempestades e tornados, destacaram.
"Isso significa que, diante ao aquecimento
climático, os pássaros deverão se adaptar
melhor do que alguns previam", afirmou
Streby.
 
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2014/12/pass
aros-conseguem-sentir-chegada-de-
tempestades.html
 

O comportamento das aves
O comportamento das aves é o resultado
do esforço coletivo de todos os usuários
que inseriram e inserem valiosas
informações que beneficiam não somente
aos demais usuários, mas como toda a
comunidade de observadores de aves,
ornitólogos e visitantes em geral. A todos os
que dispensaram um pouco do seu tempo
para compartilhar o seu conhecimento,
muito obrigado.
 
Introdução
Chama-se etologia a ciência dedicada ao
estudo do comportamento dos animais. No
caso das aves, a observação do
comportamento se torna muito interessante
e prazerosa devido à diversidade, à
curiosidade e, muitas vezes, à
complexidade e beleza. Podemos lembrar,
entre tantos outros, dos requintados rituais
de acasalamento dos piprídeos; da bravura
de um frágil beija-flor ao defender o seu
território; da ave sentinela que, ao menor
sinal de perigo, dá o alerta aos demais
membros do grupo; da estratégia de caça
de uma águia-pescadora. Por sua vez, o
comportamento agonístico é das
manifestações mais fascinantes de serem
avistadas e conhecer-lhe o significado é a
chave para uma observação interessante e
instrutiva.
 
https://www.wikiaves.com.br/wiki/comportamento
 



Tito ficou com medo e não conseguiu
segurar a alavanca da máquina do pai,
provocando o acidente que causou a
separação dos pais e a saída do pai de casa.
O que acharam disso? O menino foi
realmente o culpado? Pergunte se querem
falar ou escrever a respeito.
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Quando se despede de Tito, Rufus pede que
não fique triste porque os pássaros vão
ajudar e fazer com que eles se encontrem
novamente. O pai entrega um pássaro de
papel de lembrança para ele. Conte que o
nome dessa técnica de dobradura é origami
e veio do Japão. Fale sobre este pássaro e
ensine a fazê-lo em vários tamanhos e
cores para enfeitar a sala.

11

Origami de Tsuru que bate as asas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talvez o mais famoso dos origamis: Tsuru
(garça), ave sagrada do Japão. Diz a lenda
que ele vive mil anos e tem o poder de
conceder desejos. Se uma pessoa dobrar
mil Tsurus e fizer seu desejo a cada um
deles, ele será atendido.
Pegue uma folha quadrada e siga os passos
do diagrama abaixo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.comofazerorigami.com.br/origami-de-
tsuru-que-bate-as-asas/
 
Para fazer o Tsuru que não bate as asas
você tem a opcão do diagrama:
http://www.comofazerorigami.com.br/diagr
ama-origami-de-tsuru/
 
Ou então você pode acompanhar o vídeo,
nesse endereço:
http://www.comofazerorigami.com.br/origa
mi-de-tsuru/
 
 



Tito decidiu nunca mais ter medo.
Pergunte se acham que ele conseguiu e se
lembram de algum momento em que ele
ficou com medo no filme. Mostre as
imagens para que descrevam o que está
acontecendo. Quando Alaor descobre que
o menino não sente medo manda
investigá-lo assustado. Porque as pessoas
têm medo de quem não se intimida?
Pergunte se alguém já viveu uma situação
assim e se gostaria de contar como foi.

12

Na apresentação da Feira de Ciências, Tito
explica que a Máquina é uma tentativa de
entender a Língua dos Pássaros. Será que
realmente existe essa língua? Proponha
uma pesquisa a respeito.
 
Língua dos Pássaros:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma língua dos pássaros, linguagem
mística, perfeita, divina, mítica ou mágica
utilizada pelos pássaros para se comunicar
com os iniciados, é postulada pela
mitologia, literatura medieval e ocultismo.
 
História
Pássaros interpretaram um importante
papel na religião Indo-Europeia, usados
para divinação pelos áugures, e, de acordo
com uma sugestão de Walter Burkert, estes
costumes podem ter sua origem no
Paleolítico, quando, durante a Idade do
Gelo, os primeiros humanos costumavam
procurar carniça observando os pássaros.
A partir da Renascença, foi a inspiração
para algumas línguas a priori mágicas.
Línguas assobiadas, baseadas ou
construídas sobre línguas naturais
articuladas usadas em algumas culturas são
por vezes também citadas como, e
comparadas com, a língua dos pássaros.

13



Mitologia
De acordo com Apolónio de Rodes, a figura
de proa do Argo, o navio de Jasão, foi
construída com carvalho do bosque
sagrado de Dodona e podia falar a língua
dos pássaros. A proficiência na língua dos
pássaros na mitologia grega podia ser
obtida por meios mágicos. Demócrito,
Anaximandro, Apolônio de Tiana, Tirésias,
Melampo e Esopo são citados como tendo o
conhecimento da língua dos pássaros.
Várias sagas nórdicas e célticas (Edda e
Mabinogion) relatam que o sangue de
dragão dá a quem o bebe o poder de
entender a língua dos pássaros. Um eco
disto está na ópera Siegfried de Richard
Wagner, onde o herói, após beber o sangue
do dragão Fafnir, passa a entender o canto
dos pássaros.
Na mitologia celta, os pássaros
(principalmente os corvos) representam
conhecimentos proféticos, particularmente
quanto ao derramamento de sangue.
 
Folclore
O conceito é apresentado também em
muitos contos folclóricos em Gales, Rússia,
Alemanha, Estónia e Grécia), onde
geralmente ao protagonista é dado o poder
de compreender a língua dos pássaros, seja
por alguma transformação mágica, ou
como recompensa por alguma boa ação
feita para o rei dos pássaros. Os pássaros,
então, passam a informar ou avisar o herói
sobre perigos ou tesouros ocultos.
 
Religião
No sufismo, a língua dos pássaros é uma
língua dos anjos mística. A Conferência dos
Pássaros , é um poema místico de 4647
versos escrito no século XII pelo poeta
persa Farid ud-Din Attar.

Diz-se que São Francisco de Assis pregou
para os pássaros.
No Talmude, a proverbial sabedoria de
Salomão devia-se a lhe ter sido concedida
por Deus a compreensão da língua dos
pássaros.
 
Alquimia
Na Cabala, na alquimia e no Renascimento,
a língua dos pássaros era considerada uma
língua perfeita e secreta, a chave para o
perfeito conhecimento, chamada algumas
vezes de langue verte (ou língua verde, por
Jean Julien Fulcanelli e por Heinrich
Cornelius Agrippa em sua De Occulta
Philosophia).
 
Cultura
Na França medieval, a língua dos pássaros
(la langue des oiseaux) era uma linguagem
secreta dos trovadores, ligada ao Tarô,
alegadamente baseada em trocadilhos e
simbolismo extraído da homofonia. Por
exemplo, uma estalagem chamada Au Lion
d'Or ("O Leão de Ouro"), seria supostamente
um código para au lit on dort ("no leito
alguém dorme"). Todavia, o exemplo dado
pode não ser exatamente medieval, visto
que o t final era pronunciado até o francês
médio, conforme se depreende de bonnet,
um galicismo do século XIV incorporado à
língua inglesa.
Aristófanes ("Os Pássaros") e Geoffrey
Chaucer ("Parlamento das Aves") também
escreveram peças teatrais satíricas
tomando a língua das aves por base.
O autor de livros infantis Rafe Martin
escreveu uma obra intitulada "The
Language of Birds" ("A Língua dos Pássaros")
como adaptação de um conto folclórico
russo. O livro foi convertido numa ópera
infantil pelo compositor John Kennedy.



Há um filme alemão de 1991 chamado Die
Sprache der Vögel ("A Língua dos Pássaros").
No árabe falado no Egito, a forma escrita
hieroglífica é chamada de "o alfabeto dos
pássaros". No próprio Antigo Egito os
hieróglifos eram chamados de medu-netjer
("palavras dos deuses" ou "língua divina").
 
Ciência
Pesquisas recentes sobre o canto das aves
têm revelado um certo montante de
fonologia combinatória, um aspecto
compartilhado com as línguas humanas.
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_dos_pássaros
 

• Tenha trabalhadores treinados para
prevenção e combate a incêndio;
• Fique atento os locais certos e permitidos
para fumar;
• Evite sobrecarregar as tomadas para que
não haja curto-circuito;
• Deixe produtos inflamáveis em locais
onde não haja fonte de calor;
• Mantenha sempre os ambientes
ventilados.
 
https://www.epi-tuiuti.com.br/blog/seguranca-do-
trabalho/confira-10-dicas-de-prevencao-de-
incendio-ambiente-de-trabalho/

Alguém se lembra por que a Máquina de
Tito pega fogo? Como foi? Poderia ter sido
diferente? O que teria impedido o incêndio?
 
 
 
 
 
 
10 dicas para prevenção de incêndio no
ambiente de trabalho
• Realize manutenções periódicas nas
instalações elétricas;
• Faça inspeções regularmente para
verificação dos sistemas de combate a
incêndio;
• Instale os extintores de incêndio, sempre
em locais de fácil acesso;
• Siga corretamente as medidas de
prevenção previstas na NR 23;
• Mantenha o ambiente sempre limpo e
organizado;

14 Afinal, o Pombo é um bicho sujo, como diz a
mãe de Tito? Sim? Não? Eis uma questão
polêmica. Apresente os dois textos abaixo
para que leiam e tirem as suas próprias
conclusões. Depois organize um debate
com aqueles são contra os pombos e os que
não acham que eles sejam perigosos para o
homem.
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Bem Estar desta segunda-feira deu dicas
para espantar esses bichos
 
Existem alguns animais que convivem com
as pessoas, especialmente nas grandes
cidades, e podem oferecer um grande risco
de diversas doenças. Por isso, a população
de bichos como pombos, ratos, morcegos,
por exemplo, deve ser controlada para
evitar danos maiores aos homens, como
alertaram o infectologista Caio Rosenthal e
o biólogo Gladyston Costa no Bem Estar
desta segunda-feira (9).
Assim como os humanos, esses animais
precisam de três fatores para sobreviver:
água, alimento e abrigo. Justamente por
isso, costumam viver perto da população
porque é ela que fornece esses elementos
nas frestas das casas, porões, sótãos ou até
mesmo por deixar comida acessível no lixo
ou aberta na despensa. Há ainda as pessoas
que voluntariamente alimentam os
pombos, por exemplo, o que pode oferecer
um grande risco à saúde pública. Vale
lembrar, no entanto, que os pombos não
devem ser mortos, apenas controlados, já
que têm importância ambiental assim como
outras aves. Saiba evitar doenças
transmitidas por pombos, morcegos e ratos.
Oferecer água, abrigo e alimento aumenta
risco e faz o animal se aproximar. Por isso, a
dica é afastá-los, eliminando esses fatores
de sobrevivência como uma maneira de
prevenção de doenças, como fez a
Prefeitura de São Carlos, no interior de São
Paulo.
Além de não oferecer abrigo, alimento e
água, vedar espaços e vãos, usar abrigos
controlados e colocar o lixo no local
adequado também são medidas que podem
ajudar bastante.
 

Colocar espantalhos, papel laminado, CDs
ou equipamentos sonoros nas janelas é
pouco eficaz, mas ainda sim consegue
afastar um pouco os pombos. Usar armas
de fogo, envenenamento ou capturar os
animais são medidas proibidas, como
alertaram os especialistas.
É preciso tomar cuidado ainda com as fezes
dos pombos. Segundo o biólogo Gladyston
Costa, cada animal produz cerca de 2,5 kg
de fezes por ano e, nessas fezes, estão
fungos, bactérias e ácaros que podem
causar, pelo menos, 6 tipos de doenças.
Como mostrou o infectologista Caio
Rosenthal, entre as doenças transmitidas
por pombos, estão a criptocose, que pode
dar meningite; a histoplasmose, que pode
dar doenças pulmonares; a salmonelose,
que pode dar distúrbios gastrointestinais;
além de dermatites e alergias.
 
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2013/09/sai-
ba-evitar-doencas-transmitidas-por-pombos-
morcegos-e-ratos.html
 
O pombo não é portador de nenhuma
doença exclusiva, não existindo a famosa
“Doença de Pombo“.
 
Preocupados com notícias distorcidas
veiculadas pela imprensa e repetidas por
autoridades mal informadas sobre doenças
que seriam transmitidas por pombos ou
seus dejetos;
Conscientes de que essas informações
pseudo-científicas prejudicam a toda uma
espécie, pois aterrorizam a população e
induzem a preconceitos;
 
 
 



Gostaríamos de esclarecer que:
O pombo não é portador de nenhuma
doença exclusiva, não existindo a famosa
“Doença de Pombo“.
A toxoplasmose não é transmitida
diretamente ao homem pelo pombo, pois
neste o parasita não desenvolve totalmente
seu ciclo vital e reprodutivo, condição
indispensável para se tornar infeccioso ao
ser humano. A principal fonte de
toxoplasmose é a ingestão de verduras mal
lavadas e carne contaminada mal cozida.
Doenças transmitidas por fungos que se
desenvolvem em dejetos, como a
histoplasmose e a criptococose, são
originárias também das fezes humanas, de
outros animais, solo orgânico e até de
frutas podres. Esses fungos necessitam de
condições especiais para sobreviver, não
resistindo ao sol e às altas temperaturas do
nosso clima (o histoplasma morre aos 40° C
e a criptococus aos 44° C), portanto asfalto,
praças abertas, areias ensolaradas e
parapeitos não são ambientes favoráveis
aos fungos. A histoplasmose é também
conhecida como Doença das Cavernas, pois
é em ambientes fechados e com grande
acúmulo de matéria orgânica que o fungo
encontra condições ideais de crescimento.
A Ornitose, Psitacose ou Clamidiose atinge
a muitas aves e mamíferos, inclusive o
homem. No entanto, estudos indicam que
não existe apenas um tipo de clamídia e
que o ser humano é mais sensível ao grupo
das clamídias transmitidas por psitacídeos
(papagaios, periquitos, etc), sendo
necessário, para que haja contaminação,
um contato íntimo com a ave doente. Aves
saudáveis não são transmissoras.
 
 

Pesquisas sobre a Salmonelose
demonstram que o pombo não é um
transmissor importante. A Salmonela é uma
bactéria encontrada até num ovo de
galinha e é praticamente sinônimo de
comida estragada.
Quanto à Tuberculose Aviária, como o
nome indica é diferente da tuberculose
humana e da bovina, Comum a todas as
aves, essa bactéria pode ser encontrada em
muitos lugares: no solo, na serragem, em
ostras, minhocas e até no leite fresco. Ratos
e outros animais podem ser portadores
eventuais. O sol destrói o bacilo em poucas
horas, porém ele pode sobreviver muito
tempo na água ou esgoto. Apesar do
homem ter forte resistência ao bacilo, suas
principais fontes de contágio são a carne
mal cozida e leite mal fervido.
O famoso Piolho de Pombo não é o “piolho
humano”. São ácaros encontrados também
em outras aves silvestres, específicos das
penas, das quais se alimentam, sendo que
alguns também sugam o sangue dos
pássaros. Mesmo que eventualmente
passem para pessoas que toquem em aves
infestadas, não sobrevivem mais do que
algumas horas.
Geralmente, as vítimas reais de doenças de
aves são criadores que possuem grande
quantidade de pássaros em ambientes
fechados, escuros, sem padrões de higiene
e sem controle veterinário, mantendo
contato freqüente com pássaros doentes. O
contágio apenas por proximidade ou
convivência com aves é difícil ou
improvável.
 
https://www.soama.org.br/doenca-do-pombo-
realidade-ou-mito/



Tito conta que sempre tem o mesmo
pesadelo. Ele sonha que está voando em
direção ao passado para entender os
segredos dos pássaros. Pergunte se sabem o
que é um pesadelo e se alguém tem algum
que sempre se repete e gostaria de contar.
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Pesadelos são comuns e, quando são
ocasionais, não há com o que se preocupar.
Contudo, se são frequentes e atrapalham a
qualidade do sono, é necessário investigar
essa situação. O diagnóstico de transtorno
de pesadelo é feito quando ele gera
problemas contínuos para a realização dos
afazeres diurnos ou graves desconfortos.
Os pesadelos começam quando a criança
tem de três a seis anos e tendem a diminuir
depois dos dez anos. Contudo, adolescentes
e adultos podem ter pesadelos ao longo da
vida.
 
São diversas as causas dos pesadelos, tanto
em adultos quanto em crianças. Contudo,
os sonhos ruins só serão diagnosticados
como uma espécie de transtorno se
causarem problemas para a pessoa, ou caso
ela não consiga descansar por causa deles.
Dentre os fatores que podem ocasionar os
pesadelos estão:

Estresse
Quando a pessoa está estressada por causa
dos eventos do dia a dia, ou passou por
eventos estressantes, como a morte de um
amigo ou família, isso pode desencadear
pesadelos relacionados ou não com o
assunto.

Ansiedade
Grandes eventos ou fatores que deixem a
pessoa ansiosa, como casamento,
nascimento de um filho, uma prova
importante, entre outros, podem causar
ansiedade que desencadeia pesadelos.

Privação de sono
Quando a pessoa passa por momentos de
mudança que causam um sono irregular,
interrupção ou redução da quantidade de
horas dormidas, os pesadelos tendem a
acontecer mais frequentemente.
 

Capturar os pesadelos recorrentes
Embora os pesadelos recorrentes sejam
desagradáveis e às vezes muito
aterrorizantes, na verdade precisam ser
vistos como um elemento positivo e valioso.
É um jeito que o inconsciente tem de enviar
uma mensagem sobre algum assunto que
tem sido ignorado e que precisa ser olhado.
O ideal é que o conflito com nós mesmos,
que aparece durante o pesadelo recorrente,
encontre um meio de solução. O normal é
que se isso acontecer, o sonho se apresente
com conteúdo semelhante, mas com
desfecho positivo. Isso indica que a
angústia foi dissipada e que os sonhos
terríveis já não são necessários.
 
https://amenteemaravilhosa.com.br/pesadelos-
recorrentes-sonhos-ruins/
 
Pesadelo é um sonho perturbador
associado com sentimentos ruins, como
ansiedade e/ou medo. Os sonhos e
pesadelos acontecem durante o período do
sono conhecido como REM, um pouco antes
da pessoa acordar.



Eventos traumáticos
É muito comum que após acidentes, ou
outros eventos traumáticos, como
presenciar um crime, a pessoa tenha
pesadelos com o ocorrido. Neste caso, o
pesadelo pode estar ligado com Transtorno
de estresse pós traumático (TEPT).

Medicamentos
Certas medicações, incluindo
antidepressivos, remédios para pressão ou
os usados para tratar a doença de
Parkinson ou para controlar compulsões,
aumentam a probabilidade da pessoa ter
pesadelos.

Histórias assustadoras
Quando a pessoa é exposta a livros, filmes,
ou até mesmo rodas de conversa sobre
assuntos assustadores, especialmente antes
de dormir, o assunto pode ficar em sua
mente e gerar pesadelos na hora do sono.

Abuso de substâncias
Uso de álcool e drogas ilegais,
especialmente com efeitos alucinógenos,
podem despertar os sonhos ruins. As vezes,
mesmo com a pessoa acordada, ela pode
experimentar os mesmos sintomas de
ansiedade extrema e medo causados pelos
pesadelos. Ela também pode perder a
noção do que é real e do que está
imaginando, aumentando essas sensações.

Condições de saúde física ou mental
Certas condições de saúde, como distúrbios
do sono, ou problemas mentais também
estão associados com o aumento da
probabilidade de ter pesadelos.
 
Diagnóstico e Exames
Buscando ajuda médica
Pesadelos ocasionais não são motivo de
preocupação, mas caso eles estejam
ligados a outras condições de saúde pré-
existentes ou sejam contínuos, 

impossibilitando o descanso ou
atrapalhando nos afazeres diurnos, procure
auxílio médico.
 
Prevenção
Não há uma forma efetiva de controlar os
pesadelos, mas algumas atitudes podem ser
tomadas como prevenção:

Se a pessoa (criança ou adulto) se
impressiona mais facilmente, ela não
deve ter contato com histórias
assustadoras antes de dormir.
Diminuir a quantidade de cafeína
ingerida durante o final da tarde e noite.
Fazer atividades físicas, pois durante o
exercício físico são liberadas endorfinas
que contribuem com o sono.
Não usar grandes quantidades de álcool.
Não usar drogas ilegais, principalmente
as com efeitos alucinógenos.
Caso o paciente tenha passado por
eventos traumáticos e os pesadelos
surgiram depois disso, procurar a ajuda
de um psicólogo ou fazer seções de
terapia podem ajudar com o problema
dos pesadelos, não importa se faz pouco
ou muito tempo que o fato ocorreu. É
uma forma de tratamento que vale ser
testada para aumentar a qualidade de
sono e, por consequência, de vida do
paciente.

 
https://www.minhavida.com.br/saude/te-
mas/pesadelos
 



Peça que interpretem outra frase do pai de
Tito: “O medo não se pega pelo ar, pega
pelas ideias”. No filme, como as pessoas
ficaram sabendo do Surto? Por trás do
medo está Alaor e sua vontade de ganhar
dinheiro vendendo apartamentos no
Jardim Redoma - absolutamente seguro.
Quanto mais assustadas as pessoas
estivessem mais fácil seria vender os
apartamentos.
Pergunte se sabem o que são Fake news e
o que fazer para não acreditar e passar
adiante tudo o que se vê na internet,
recebe através de mensagens ou aparece
na TV.
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Fake-news
Notícias falsas é um termo novo, ou
neologismo, usado para se referir a notícias
fabricadas. 
O termo fake news originou-se nos meios
tradicionais de comunicação, mas já se
espalhou para mídia online. 
Este tipo de notícia, encontrada em meios
tradicionais, mídias sociais ou sites de
notícias falsas, não tem nenhuma base na
realidade, mas é apresentado como sendo
factualmente correta. 
Claire Wardle, do First Draft News,
identifica sete tipos de notícias falsas:

1. Sátira ou paródia ("sem intenção de
fazer mal, mas tem potencial para
enganar")
2. Falsa conexão ("quando as manchetes,
visuais das legendas não dão suporte a
conteúdo")
3. Conteúdo enganoso ("má utilização da
informação para moldar um problema
ou de um indivíduo")
4. Contexto falso ("quando o verdadeiro
conteúdo é compartilhado com
informações falsas contextuais")
5. Conteúdo impostor ("quando fontes
verdadeiras são forjadas" com conteúdo
falso)
6. Conteúdo manipulado ("quando
informação genuína ou imagens são
manipuladas para enganar", como fotos
"adulteradas")
7. Conteúdo fabricado ("conteúdo novo é
100% falso, projetado para enganar e
fazer mal")

Em pesquisa realizada pela Kantar em
2017, a definição de notícias falsas (fake
news, no termo em inglês popularizado
pelo presidente dos EUA, Donald Trump)
ainda não era muito clara: 
 



58% dos brasileiros entrevistados achavam
se tratar de "uma história deliberadamente
fabricada por um meio de comunicação",
43% pensavam que o termo se referia a
"história divulgada por alguém que finge
ser um meio de comunicação", 39%
apontavam que seria "uma história que
contém erro de informação" e 27%
apostavam que seria uma "história
tendenciosa".
A Federação Internacional das Associações
e Instituições de bibliotecária (IFLA)
publicou um diagrama com dicas para
ajudar as pessoas a identificarem notícias
falsas. 

1. Considere a fonte da informação:
tente entender sua missão e propósito
olhando para outras publicações do
site.
2. Leia além do título: Títulos chamam
atenção, tente ler a história completa.
3. Cheque os autores: Verifique se eles
realmente existem e são confiáveis.
4. Procure fontes de apoio: Ache outras
fontes que suportem a notícias.
5. Cheque a data da publicação: Veja se
a história ainda é relevante e está
atualizada.
6. Questione se é uma piada: O texto
pode ser uma sátira.
7. Revise seus preconceitos: Seus ideais
podem estar afetando seu julgamento.
8. Consulte especialistas: Procure uma
confirmação de pessoas independentes
com conhecimento.

Há algumas instituições como "Aos Fatos"
e International Fact-Checking Network
(IFCN) que se propõem a checar notícias e
julga-las como falsas ou verdadeiras. A
IFCN faz uso de uma rede colaborativa e
faz um treinamento de seus colaboradores
para que possam validar as histórias. 

O Facebook se comprometeu a ajudar seus
usuários a identificar as notícias falsas, e
adicionou em cerca de 14 países uma seção
com dicas sobre como reconhecer notícias
falsas. Os leitores também estão se
tornando mais céticos e atentos: uma
pesquisa mostrou que mais de 3 em cada 4
leitores de notícias verificaram fatos em
uma notícias de independente, enquanto
70% reconsideraram compartilhar uma
matéria por receio de que ela pudesse ser
uma notícia falsa.

Repórteres com várias formas de "notícias falsas",
de uma ilustração de 1894 por Frederick Burr
Opper.

Orson Welles
explica para
jornalistas a
transmissão de
A Guerra dos
Mundos em 30
de outubro de
1938.

Imagem
intencionalmente
enganosa de
Hillary Clinton
sobre uma foto de
1977 do reverendo
Jim Jones, da
igreja Templo do
Povo.



História
Notícias falsas não são uma exclusividade
do século XXI. Através de toda a história há
vários episódios em que rumores falsos
foram espalhados tendo grandes
consequências. Por exemplo:
 
• O político e general romano Marco
Antônio cometeu suicídio motivado por
notícias falsas. Haviam falsamente dito a
Marco Antonio que sua mulher, a Cleópatra
também havia cometido suicídio.
 
• No século VIII a Doação de Constantino
foi uma história forjada, em que
supostamente Constantino havia
transferido sua autoridade sobre Roma e a
parte oeste do Império Romano para o
Papa.
 
• Poucos anos antes da Revolução
Francesa, vários panfletos eram espalhados
em Paris com notícias, muitas vezes
contraditórias entre si, sobre o estado de
falência do governo. Eventualmente, com
vazamento de informações do governo,
informações reais sobre o estado financeiro
do país foram a público. 
 
• Benjamin Franklin escreveu notícias falsas
sobre Índios assassinos que supostamente
trabalhavam para o Rei George III, com o
intuito de influenciar a opinião pública a
favor da Revolução Americana. 
 
• Em 1835 o jornal The New York Sun
publicou notícias falsas usando o nome de
um astrônomo real e um colega inventado
sobre a descoberta de vida na lua. O
propósito das notícias foi aumentar as
vendas do jornal. No mês seguinte o jornal
admitiu que os artigos eram apenas boatos.

• Uma contribuição valiosa para a vitória de
Eurico Gaspar Dutra na eleição presidencial
de 1945 veio de Hugo Borghi, que distribuiu
milhares de panfletos acusando o
candidato Eduardo Gomes de ter dito: ''Não
preciso dos votos dos marmiteiros''. O que
Eduardo pronunciou na verdade, no Teatro
Municipal do Rio de Janeiro, em 19 de
novembro (menos de um mês antes do
pleito, ocorrido em 2 de dezembro), foi:
"Não necessito dos votos dessa malta de
desocupados que apoia o ditador para
eleger-me presidente da República". Outros
exemplos de fakes na história brasileira
podem ser citados, como o Plano Cohen, as
cartas falsas atribuídas a Artur Bernardes e
o fato de que até mesmo Tiradentes
produziu falsas informações. 
 
• No decorrer da Guerra Fria, com o
objetivo de confundir e induzir governos e
órgãos de informações ocidentais ao erro, a
inteligência soviética empregou estratégias
conhecidas como Medidas ativas. Estas,
usavam contrainformação, manipulação da
mídia e desinformação. Dentre as teorias
conspiratórias criadas pela URSS para
manipular e confundir a mídia e governos
de países do ocidente, destacaram-se a
operação INFEKTION, que lançou sobre os
EUA a culpa pela "criação" da AIDS, as
acusações que presidente Kennedy foi
assassinado por um complô tramado pela
CIA e, que os os estadounidenses não
pousaram na Lua. Notícias falsas, forjadas
pelos órgãos de inteligência soviéticos por
meio de medidas ativas, revelaram-se tão
convincentes que algumas ainda continuam
recebendo crédito no século XXI. 
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Not%C3%ADcia_falsa
 



Fale sobre o jogo que foi lançado com o
filme Tito e os Pássaros. O jogo é composto
por seis versões de aplicativos com os
quais o jogador deve interagir para
identificar mentiras, boatos,
exibicionismos, discursos preconceituosos
e violentos. O objetivo é não se deixar
enganar e manter a sanidade. Acesse o
aplicativo e jogue para depois ensinar seus
alunos a jogar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para jogar basta acessar
http://titoandthebirds.com/game/#/en-us
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7 HISTÓRIAS DE MORADORES DE RUA QUE
VÃO TE EMOCIONAR
POR MARIA RITHA PAIXÃO EM CURIOSIDADES      
 11/04/19 às 18h45
 
Alessandro
 
 
 
 
 
 
 
O jovem Alessandro, de 20 anos, está nas
ruas desde os 12 anos de idade. Sua vida foi
marcada por uma família desequilibrada e
as referências nunca foram as melhores
para uma criança que cresceu no meio de
bandidos e dependentes químicos. Seu
sonho sempre foi estudar e se formar em
Jornalismo, mas sente na pele a
desigualdade social na qual se encontra.
 
Merlin
 
 
 
 
 
 
 
 
O carismático Merlin segue a vida
cativando as pessoas com sua arte.
Andarilho desde os 10 anos de idade,
 

Tito encontra uma moradora de rua no
ônibus que pergunta se ele entende o que
eles dizem.  Ela diz que os pombos de rua
são livres e rejeitados.  Peça que pensem
se as pessoas que vivem na rua não são
assim, livres e rejeitados. Comente que
alguns moram na rua desde pequenos e
que escolheram viver assim porque a
situação nas suas casas era muito
complicada e difícil. Mostre as
reportagens e pergunte se conhecem
algum lugar público onde moram pessoas
e peça que imaginem o que perguntariam
a eles se fossem fazer uma entrevista.
Dependendo das possibilidades, tente
levar as perguntas até eles. 
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ele resolveu fugir de casa e seguir sua
caminhada nas ruas depois de receber uma
surra de seu pai. Hoje com 57 anos, se
intitula "Maluco de Br" e se diz um
verdadeiro artista.
 
Caio e Renata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caio e Retana se conheceram na praça da
Matriz em Goiânia, ambos eram moradores
de rua. Caio sempre pediu a Deus uma
companheira que o fizesse feliz e o seu
desejo foi atendido, segundo ele disse.
Colegas de calçada, Renata sempre pedia
para ele um cobertor na hora de dormir.
Apesar das péssimas lembranças das ruas, os
dois agora se casaram no cartório e seguem
suas vidas projetando um futuro melhor.
https://fatosdesconhecidos.ig.com.br/7-historias-de-
moradores-de-rua-que-vao-te-emocionar/
 
Brasil tem mais de 100 mil pessoas em
situação de rua, aponta IPEA
Elaborado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), o ‘Texto para
Discussão Estimativa da População em
Situação de Rua no Brasil‘ aponta que, em
2015, o país tinha 101.854 pessoas em
situação de rua.
Só na cidade de São Paulo, um estudo da
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
(FIPE) contabilizou 15.905 pessoas em
situação de rua no ano de 2015.
 

Com o aumento do desemprego, que atinge
atualmente 13,7 milhões de brasileiros,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), e com a crise do país, é
possível que o número de pessoas em
situação de rua em São Paulo e em outras
cidades já seja bem maior.
Victor tem 23 anos e veio do Mato Grosso
do Sul com 12 anos de idade. O objetivo da
vinda é similar ao de grande parte dos
brasileiros que se deslocam até São Paulo:
conseguir um emprego e ter melhores
condições de vida.
Um estudo realizado pela Secretaria
Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (SMADS) aponta
que 71% da população em situação de rua
paulistana é composta por migrantes,
vindos do interior de São Paulo ou de
outros estados.
O fato é que Victor não conseguiu melhores
condições de vida. Depois de morar
embaixo do viaduto Tiradentes e em sete
ocupações, resolveu ir com a família para a
região próxima ao Theatro Municipal.
“Viver em ocupação é difícil. Nesta última
em que estávamos morando, eu fiquei
sabendo que eles iriam nos despejar. O
jeito foi voltar para a rua”.
Na rua, além da carência de recursos, a
família enfrenta um problema comum às
pessoas em situação de rua: a exclusão
social. “Sabe como eu me sinto aqui? É
como se fosse um zoológico: as pessoas
passam, tiram fotos, dão comida. Acho que
todos vendo a minha situação e da minha
família poderiam ter mais respeito”,
desabafa Victor.
 
https://observatorio3setor.org.br/carrossel/brasil-
100-mil-pessoas-em-situacao-de-rua/



Quando chegam à casa de Téo Sarah diz
que eles devem sorrir porque dizem que se
a gente é criança e tem os dentes bons
consegue entrar em qualquer lugar. Buiú
sorri mostrando seus dentes todos
estragados. Ele realmente não consegue
entrar na casa. Pergunte como eles 
 interpretam esta cena. Por que o menino
é assim?
 
 
 
 
 
 
 
Tratamento dentário gratuito
 
• Postos de saúde: Procure o posto de
saúde mais próximo de você e pergunte
sobre dentista gratuito. É parte da função
do município cuidar de sua saúde,
incluindo seus dentes.
 
• Tratamento dentário grátis com
universitários: Os futuros dentistas
precisam de pessoas de verdade para
treinarem os seus procedimentos. Procure
os departamentos de odontologia das
faculdades e universidades da sua cidade
e torne-se um voluntário para receber
tratamento dentário de um dentista em
treinamento. Tem seus riscos, mas
possivelmente um professor estará
supervisionando os procedimentos.
 
https://hypescience.com/dentista-gratuito-
tratamento-dentario-gratis/
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Na casa de Théo, o pai dele manda
projetar o comercial do Jardim Redoma,
um condomínio super seguro que ele
está lançando. O anúncio diz que as
pessoas nunca mais terão medo porque o
prédio tem um sistema que paralisa
qualquer animal como ratos, pombos e
seres humanos. O que eles acharam
disto? O que aconteceria de existisse um
prédio assim? Aquele comercial seria
uma propaganda enganosa?
O que é propaganda enganosa?
Legalmente falando, a propaganda
enganosa é toda manifestação de caráter
publicitário que induza o consumidor ao
erro, sendo propagada de forma passiva
ou ativa. A propaganda enganosa, não
necessariamente deve ser direta,
oferecendo um produto específico, ela
pode ter caráter informativo, que sugira
algo ou alguém.
A omissão de informações também pode
ser caracterizada como propaganda
enganosa perante o Código de Defesa do
Consumidor, e se a omissão for referente
a aspectos que envolvam a saúde e
segurança do consumidor, o problema
poderá ser elevado a âmbito penal.
Em resumo, caso alguém se sinta lesado
deverá buscar os órgãos de proteção ao
consumidor, isso porque os atos que
caracterizam uma propaganda desleal
são subjetivos e devem ser analisados
um a um para conhecimento da justiça, e
lá julgados.
 
https://www.promobit.com.br/blog/o-que-
caracteriza-propaganda-enganosa-e-como-agir/
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Analise o personagem Buiú. Tito diz que
Buiú é filho de sua babá, o que quer dizer
que são amigos a vida toda. Mas ele entra
escondido na casa de Tito. Quando
aparece a imagem deles menores Buiú já
está com um celular nas mãos. Mais tarde
é ele que faz a programação da máquina
para a feira de Ciências e Tito diz que ele é
um gênio. Buiú é o primeiro a adoecer e
não é convidado para entrar na casa de
Théo. Mas, o mais estranho de tudo é que
Buiú não fala. Alguém reparou isto no
filme? Acham que o diretor fez de
propósito? Sentiram falta das falas do
menino? Por que? Alguém conhece alguém
como Buiú? Gostaria de escrever as
respeito?
 

22
O Diretor fala sobre surto e suspende as
aulas. Diz que a Professora Helena pegou a
doença só porque viu um homem que
estava doente. Alguém diz que o homem
devia ser preso. É possível se contaminar
apenas olhando para alguém? O homem
deveria estar preso? 
No final o diretor diz: Evitem tudo! O que
seria evitar tudo? 
É possível que essas coisas aconteçam na
realidade?
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Relembre a entrevista do médico na TV
quando ele descreve as fases da doença.

 24



Fases da doença:
1.Olhos arregalados e tremedeira
2.Não conseguem fechar os olhos
3.Encurtamento de braços e pernas 
4.Forma Oval se tornam inúteis
5.Pessoas viram pedras sem esperança
de cura

 
Depois pergunte como eles reagem
quando sentem medo. Arregalam os
olhos? Tremem? Mostre que os primeiros
sintomas são reações normais de susto. E
os outros? Ser incapaz de pegar qualquer
coisa e ficar petrificado também não seria
uma reação normal de pavor? Seria
possível uma pessoa ficar doente a partir
do que outra falou ou fez? Pergunte como
eles reagem quando estão com medo e se
já conseguiram assustar outra pessoa.
Peça que escreva um texto com o título O
susto contando uma história que pode ser
real ou imaginária.
 
O que é Síndrome do Pânico
A Síndrome do Pânico é um mal
generalizado nos tempos atuais e a cada
dia faz milhares de vítimas,
principalmente nas grandes cidades. É um
transtorno comportamental que inclui
uma reação extremamente exagerada,
que muitas vezes acontece diante de um
fato normal da vida.
 
Sintomas da Síndrome do Pânico
Tontura, vertigem, taquicardia, sensação
de morte iminente, sudorese excessiva,
sensação de desespero, angústia,
formigamento, contraturas musculares,
perda do controle emocional e
insegurança são alguns dos sintomas deste
problema que já foi catalogado pela
medicina oficial como uma doença grave.
 

E um dos sintomas mais graves que
ocorrem na síndrome do pânico é o medo
de sentir medo. Ou seja, a pessoa convive
diariamente com um medo de que algum
ataque de pânico vá acontecer.
Bioenergética: a ótica da bioenergética
refere à síndrome do pânico como um
transtorno de comportamento que na
maioria das vezes ocorre em pessoas que
possuem uma visão voltada para os
acontecimentos externos sem voltar-se
para dentro.  Um exemplo desse
comportamento, é o indivíduo que se guia
apenas pelo aspecto emocional, que só
reage a estímulos sem criar a sua própria
realidade. A pessoa que não reconhece
seu próprio potencial e vive presa a
noticiários e notícias negativas, a moda,
enfim, se torna uma escrava da mídia, e
orienta sua vida pelos padrões
estabelecidos pela mídia e pelas redes
sociais. Quando você assiste um noticiário,
que normalmente é pautado em notícias
negativas, você participa de uma
realidade que não é a sua, e sente um
medo que não é seu. Por exemplo, você
assiste uma notícia de que uma criança de
5 anos foi maltratada pela babá e você
tem um filho de 5 anos que é cuidado por
uma babá. Claro que você vai sentir a dor
e o medo daquela mãe… e a energia desse
sentimento quando acumulada por um
longo período, pode se transformar em
uma doença física. Mas a questão é:
• Será que você precisava sentir essa dor
do noticiário?
• Você precisa passar por um processo
emocional que não é seu e que nada tem
a ver com sua vida?
• Isso vai agregar algo para você?
• Isso vai trazer algo de bom para a sua
vida?



• Esse problema faz parte do seu
cotidiano?
E todos os dias nós ligamos a TV, nos
deparamos com essas notícias, sentimos
essas dores e com o passar do tempo, toda
essa energia pode se transformar em
síndrome do pânico. Muitas pessoas
argumentam que assistem aos noticiários e
lêem as páginas policiais dos jornais para
que possam ter informação, pois ao
contrário, se tornariam alienadas, ou não
saberiam dos acontecimentos.
Particularmente, acho que se trata mais de
um vício em notícias ruins do que
realmente querer estar bem informado,
pois como dizem por aí, as notícias ruins
vem à jato até nós, e se você não leu em
algum lugar, alguém vai comentar o
assunto e acredite, você vai ficar sabendo.
E se alguém vai comentar, pelo menos
recebemos essa energia da pessoa que vai
nos contar e não de um veículo de mídia
conectado a milhares de outras pessoas,
que gera um psiquismo terrível, e afeta a
sua energia negativamente, lhe causando
dor e sofrimento, podendo evoluir
rapidamente para um estado de síndrome
do pânico.
Dica:
A minha dica para você que às vezes sente
um medo que não é seu, que você não sabe
de onde vem, é simplesmente parar para
ouvir a sua voz interior. Converse consigo
mesmo: isso é meditar!!! Escute-se, e se for
preciso anote tudo. Faça perguntas a você
mesmo, como por exemplo:
• Se você pudesse escolher fazer o que
ama, independente da sua situação
financeira, o que você faria?
• Se você pudesse escolher um local para
viver, como ou onde seria esse local?
• Como seria a vida dos seus sonhos?

• Qual celebridade ou pessoa conhecida
tem a vida que você gostaria de ter?
https://www.luzdaserra.com.br/sindrome-do-
panico-causas-emocionais

Só de ver o noticiário da TV, a mãe de
Théo vai ao médico e compra remédios
que toma e dá para ele. Ela passa o dia
todo no hospital que está lotado, faz
exames e fica chateada por que o
especialista diz que ela não tem nada. O
que acham disto? Quando devemos ir ao
médico ou tomar remédios?  
Depois, ela se queixa que ainda tem que
trabalhar, mesmo sabendo que não está
doente. Explique que isso realmente
acontece. Quando existe uma epidemia,
como dengue, por exemplo, as pessoas
todas correm para o hospital para saber
se têm ou não a doença. Essa atitude faz
com que elas se exponham ao contágio a
outras doenças e dificulta o atendimento
de quem está realmente doente.
 
Medicação excessiva e desnecessária traz
riscos
Por Amanda Rebouças em 25/03/2014 na
edição 791
Segundo João Ladislau Rosa, atual
presidente do Cremesp (Conselho
Regional de Medicina do Estado de São
Paulo), “a medicalização excessiva e
desnecessária pode trazer danos aos
usuários. Os fármacos com frequência
causam efeitos colaterais indesejáveis,
mesmo quando bem indicados”. A
medicalização excessiva traz então
malefícios à saúde e a ânsia por atingir
metas e receber benefícios dos
laboratórios, os médicos são um dos
responsáveis por esse excesso.
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Ladislau ressalta ainda que no capitalismo
tudo é possível. Até desenvolver o fármaco
e inventar a doença para utilizá-lo. Quem
também ressalta isso em entrevista
concedida ao Viomundo, em agosto de
2013 é a médica americana Adriane Fugh-
Berman, “Existe um número maior de
pessoas saudáveis do que de pessoas
doentes no mundo e é importante para a
indústria fazer com que essas pessoas que
são totalmente saudáveis pensem que são
doentes.”
 
Medicina preventiva: alternativa
De acordo com o Sindicato dos
propagandistas, e vendedores de produtos
farmacêuticos do estado de São Paulo, os
propagandistas de medicamentos, são
muitas vezes apenas vendedores. Raros
são formados em áreas da saúde. Adrianne
alega ainda que os médicos são facilmente
persuadidos pelos propagandistas, por não
terem experiência no comércio.
“O sistema de saúde brasileiro, o SUS, é
provavelmente o maior sistema de
inclusão social do mundo. Avançou e muito
desde sua criação há 25 anos. Dois de seus
pilares são a promoção e a prevenção à
saúde. No entanto vários governos
passaram, dos mais diversos matizes
políticos, e nenhum deles investiu
adequadamente na atenção primária à
saúde. Hoje temos acesso a determinados
serviços de alta complexidade e
dificuldade de acesso a serviços de média
complexidade. Não temos cobertura total
na atenção primária, existindo muitos
vazios assistenciais” alega Ladislau. O
médico David Braga Júnior ressalta que
tudo o que o médico diagnostica é uma
tese e que falta humanismo. “Falta ouvir o
coração” diz.
 

A atenção primária reduz o número de
atendimentos e evita o uso excessivo e
desnecessário de medicamentos. Como
comprovado pela Secretária de Saúde, ela
apresenta custos mais baixos, melhores
resultados se comparados a medicina
tradicional e maior equidade. Cuba por
exemplo é o país em que mais se investe
em medicina preventiva e graças a essa
postura tem a menor taxa de mortalidade
infantil da América (cerca de 4,9 por mil) e
a expectativa média de vida é de 78,8 anos.
 
http://observatoriodaimprensa.com.br/feitos-
desfeitas/_ed791_medicacao_excessiva_e_desnec
essaria_traz_riscos/

Tito se desespera ao ver o estado da mãe e
manda um recado através de um pombo
correio. Pergunte se sabem o que são
pombos correio e proponha uma pesquisa
na internet a respeito. Para começar a
interessar a turma, exiba o vídeo abaixo:
https://www.youtube.com/watch?-
v=u5YrV30SE64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se orientam os pombos-correio?
A ciência tem várias hipóteses e nenhuma
certeza. O que pouca gente sabe é que os
pombos-correio só conhecem uma direção:
o caminho de volta para casa. 
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Eles podem ser soltos em pontos a 900
quilômetros de distância mas conseguem
retornar ao local onde nasceram. “A
explicação mais provável indica que essas
aves têm um acúmulo de átomos de ferro
no cérebro, que funciona como uma
bússola natural”, afirma o zoólogo Luiz
Octávio Marcondes Machado, especialista
em Ornitologia da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp). Outros estudiosos
sustentam que eles herdaram o sentido de
orientação das aves migratórias. Tem ainda
quem acredite que a explicação está numa
pressão em seu ouvido interno que lhes
permitiria gravar um verdadeiro mapa da
rota a ser seguida. Ninguém descarta, no
entanto, o papel desempenhado por sua
aguçada visão, que faz com que avistem
um grão de milho a 200 metros de
distância!
Alguns pesquisadores, por fim, defendem
que as aves usam como referência a
posição do Sol, da Lua e das constelações.
Embora o mistério não esteja decifrado, um
fato é inegável: os pombos-correio são aves
singulares. Constituem uma raça diferente
dos pombos comuns: embora semelhantes
visualmente, apresentam uma estrutura
corporal mais avantajada que ajuda a
explicar a incrível capacidade de voar até
800 quilômetros por dia a velocidades
superiores a 100 km/h. Foi uma dessas aves
que, em 1815, anunciou às autoridades
inglesas a derrota de Napoleão Bonaparte
em Waterloo. Durante a Primeira Guerra
Mundial, mais de 30 mil pombos-correio
foram usados pelos exércitos aliados para
enviar notícias do front – as mensagens iam
num minúsculo tubo preso à perna da ave.
Reconhecendo o perigo que esses animais
representavam, a Alemanha ordenou que
todos os pombos em vôo fossem abatidos.

Alaor Souza vai à Prefeitura e faz
investimento generoso, o prefeito fica
muito feliz. Os médicos dizem que as
notícias alarmistas devem parar porque as
pessoas adoecem depois de vê-las. Alaor
distrai o prefeito com um jogo sobre
lançamento do Condomínio e diz para os
médicos que não vai parar com os
programas assustadores porque a
população precisa ser alertada. Quando
dizem que o pai do Tito é o único cientista
que pesquisou o Surto, ele se oferece para
mandar buscá-lo. Pergunte por que acham
que ele fez isso. Existem pessoas na vida
real que são como Alaor? Peça que
procurem no noticiário pessoas que estão
sendo investigadas e acusadas de tirar
vantagens financeiras de situações de
emergência.
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https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-
se-orientam-os-pombos-correio-2/
https://escolaeducacao.com.br/como-o-pombo-
correio-e-capaz-de-entregar-mensagens/

 28

Eles abraçam Buiú e pombo canta. Ele vai
melhorando. Sofia e Tito acreditam na
cura depois disso. Por que acham que Buiú
melhorou? Com a recomendação de nem
olhar para alguém contaminado, seria
possível esta cura? Além de tratamento,
de que mais as pessoas doentes precisam?



Téo entra na máquina e lembra o
pesadelo. Nos outros animais o medo
faz fugir ou faz lutar. Só os humanos
é que aprenderam a se juntar para
superar o medo. Juntos, ficamos mais
fortes, esperamos o medo passar e
depois podemos enfrentar o medo.
Os humanos se esqueceram disso
mas os pombos que sempre andavam
junto dos humanos ainda se
lembravam. O canto dos pombos era
uma lembrança. Milhares de pombos
aparecem e se reúnem e as pessoas
vão melhorando. Tito diz que espera
que’ nunca mais se esqueçam e por
via das dúvidas continua praticando a
língua dos pássaros. Pergunte se
gostaram do final do filme ou se
esperavam algo diferente. Neste caso
como seria?

31
Tito e Sofia pedem ajuda para Théo e o
menino resolve ajudar. O que acharam
disso? As pessoas também podem ser
assim? Alguém já teve problemas com
alguém e depois descobriu que esta
pessoa não é tão ruim quanto pensava?
Gostaria de contar como foi ou escrever
a respeito?
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Pombos reunidos carregam a máquina 
e descem no hospital. Quando vê Tito
pendurado na máquina Théo surta e
Alaor fica apavorado vendo o mal que
causou ao próprio filho e acaba
adoecendo também. Pergunte se já
repararam que as pessoas que fazem
mal prá comunidade acham que nunca
serão atingidas. Explique que se uma
pessoa prejudica o local onde ela vive,
quebrando uma lâmpada que ilumina a
rua, na verdade ela está tirando aquilo
que é de todos, inclusive dela, de seus
parentes e amigos. Transfira a situação
para a escola e peça exemplos de
estragos feitos ao prédio e instalações
que foram prejudiciais a todos. Pergunte
se gostariam de fazer uma campanha.
“Não danifique a escola. Ela é de todos.
Sua também!” Combine a confecção de
cartazes e onde serão colocados. Peça a
colaboração de outras turmas, afinal,
como no filme, juntos todos ficamos
mais fortes!
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