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Opinião

E stamos no Verão, momento apro-
priado para aproveitar o bom tempo
e realizar brincadeiras e actividades
ao ar livre.

De acordo com a Sociedade Portuguesa de
Pediatria, “as vantagens de brincar ao ar livre
verificam-se a vários níveis. Ao favorecer a ati-
vidade física, constitui uma estratégia na pre-
venção da obesidade. Intelectualmente, estimula
a aquisição de competências, treino da atenção
e capacidade de resolução de problemas. No
plano emocional e social, brincar proporciona
diversas situações em que é testada a relação
de pares, permitindo desenvolver a resiliência.
Além disso, ao transferir para a brincadeira ob-
jectos ou fenómenos da realidade externa, a
criança constrói as bases para a compreensão
de si própria e do mundo, expressando os seus
medos e frustrações, mas também a sua criati-
vidade”. Os estudos apontam que cerca de 75%
dos jovens adultos, ao recordarem as suas brin-
cadeiras, recordam atividades ao ar livre.

As famílias, os jardins de infância e as escolas
tem um papel fundamental nestas recordações.

Como sugestão, ficam os passeios nos par-
ques, jardins, no campo ou na praia, a pé, de bi-
cicleta ou de triciclo, a realização de atividades
orientadas em espaços livres (jogos, expressão
plástica, atividades sensoriais, cuidar da horta e
de animais domésticos…), e até refeições ao ar
livre (deliciosos e animados piqueniques entre
família e amigos), para mais tarde recordarem.

Nos dias de hoje, encontramos poucos pais
que brincam ao ar livre com os seus filhos, o
que faz com que as crianças estejam muito
tempo dentro de casa e recorram, assim, com
muita facilidade, às novas tecnologias. Apesar
de existirem jogos tecnológicos com algum in-
teresse, o acesso a esses jogos é habitualmente
solitário e a interação com a família fica muitas
vezes reduzida.

É então importante que os pais criem alter-
nativas que substituam os videojogos e o acesso
fácil à televisão por brincadeiras que lhes per-

mitam mexer, correr, saltar, “libertar toda a sua
energia”, num ambiente saudável e apelativo.

Brincar ao ar livre também é para todos!
Brincar ao ar livre é intergeracional, inclui dos

mais novos aos mais velhos, aos mais diferentes.
Não desperdicemos o prazer da brisa fresca

no rosto, o piar das gaivotas, as cores dos moli-
ceiros, os cheiros das ervas aromáticas, os ruí-
dos das folhas secas estaladiças ou das cascatas,
o toque da erva fresca… Antes, disfrutemos in-

tensamente da estimulação dos sentidos em fa-
mília, com amigos, todos incluídos, para que a
alegria que vamos descobrir no rosto das nossas
crianças seja mesmo contagiosa.

Seria bom que o prazer da vivência ao ar livre
mais intenso nas férias de verão pudesse ser
arrastado para o outono, para o inverno e para
a primavera, com mais agasalhos e/ou imper-
meáveis, mas com o mesmo prazer.

Seria bom que as famílias incentivassem os
jardins de infância e as escolas a promoverem
cada vez mais o “brincar ao ar livre” como es-
tratégia muito importante de promoção de
saúde e bem-estar das nossas crianças.

Boas férias! |
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Brincar ao ar livre é saudável… e também inclusivo!
D.R.

N a sua parábola teatral “A Boa Pessoa
de Sé Chuão”, Brecht leva o público
a interrogar-se se, num mundo do-
minado por egoísmo, ganância e

corrupção, será possível ser-se uma “boa pessoa”,
uma pessoa generosa e altruísta, fiel aos princí-
pios morais e éticos genericamente aceites como
promotores do Bem. 

Nesta peça, três deuses, empenhados em pro-
var que na terra ainda viviam pessoas boas, per-
correm a província chinesa de Sé Chuão. Uma
jovem prostituta oferece-lhes abrigo por uma
noite sem esperar nada em troca, pelo que eles a
recompensam com dinheiro. Aquela abandona
a prostituição e abre uma tabacaria. As dívidas

começam contudo a acumular-se, porque os po-
bres lhe vêm pedir ajuda e abrigo, ao ponto de o
negócio ficar à beira da falência. A jovem vê-se
obrigada a inventar um estratagema, criando um
“alter-ego”, uma dupla personalidade masculina
de empreendedor rico e sem escrúpulos, bem
diferente da original boa, mas pobre, mulher, e
que com ela vai alternando de acordo com as
circunstâncias, salvando o negócio, mas anu-
lando de algum modo as suas boas obras. 

Da atualidade da parábola brechtiana, numa
era em que se vive como se Deus pudesse ser
morto ou fosse dispensável, e em que se põem
em causa valores absolutos, nem vale a pena
discorrer. Será que estamos a educar os nossos
filhos para serem boas pessoas, ou para serem
empreendedores sem escrúpulos? 

Num tempo em que o parecer se sobrepõe ao
ser, convivemos com jovens cada vez mais exi-
gentes para com os pais, a braços com a urgência
em comprar aos filhos os tão desejados “gadgets”
de última geração. Infelizmente não são só os fi-
lhos, cada vez mais mimados e exigentes, que

adoram pavonear-se entre pares. Muitos pais
agem do mesmo modo, incentivando pelo (mau)
exemplo esse tipo de comportamentos fúteis e
consumistas. Crianças e jovens que têm tudo
tendem a tornar-se insaciáveis, egoístas e a não
dar valor a nada, incluindo ao esforço generoso
e abnegado dos seus pais. Como esperar destas
crianças e destes jovens um sentimento genuíno
de gratidão e de alegria por algo que eles não va-
lorizam e que descartam à mesma velocidade
com que nos sôfregos mercados qualquer “gad-
get” se torna obsoleto? Até que ponto é que não
seremos todos vítimas de um sistema que se ali-
menta de mensagens paradoxais, por sua vez
geradoras de comportamentos contraditórios? 

Será que a negociação feita nos mercados é, só
por si, suscetível de garantir o equilíbrio social,
como defendem os paladinos do liberalismo eco-
nómico? Será que os mercados são mesmo auto-
reguláveis numa lógica de respeito pela dignidade
humana? O especialista em filosofia política e
universitário norte-americano M.J. Sandel, que
recentemente esteve entre nós, chamou muito

pertinentemente a atenção para os limites morais
dos mercados na sua obra “O Que o Dinheiro não
Pode Comprar. Os Limites Morais dos Mercados”.
Sandel advoga que, nos últimos 30 anos, os EUA
se têm afastado de uma “economia de mercado”
para uma “sociedade de mercado”, na medida
em que a vida cívica partilhada pelos seus con-
terrâneos é norteada pelo dinheiro que cada um
tem. Sandel demonstra que os valores dos mer-
cados se infiltraram em todos os domínios, de-
signadamente na Saúde, na Educação, na Justiça,
na Política e até na Família, convidando-nos a
refletir sobre aquilo que nos mercados nunca se
deveria poder comprar. 

Será que se deve recompensar as crianças por
lerem livros ou terem boas notas? Será que se
deve permitir que as empresas paguem pelo di-
reito de poluir a atmosfera? Será legítimo que os
presos nos EUA possam pagar para beneficiar
de melhores condições nas prisões? Será etica-
mente correto comprar barrigas de aluguer ou
mesmo bebés em países onde essas práticas são
permitidas? Será legítimo que pessoas sem mé-
rito possam comprar o acesso à universidade,
como advogou alguém recentemente entre nós?
Será que tudo mesmo pode ser comprado ou
vendido? |
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Haverá lugar para o Bem num mundo
subjugado ao dinheiro?
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