FALANDO DE SAÚDE COM SEUS FILHOS
Os 10 livros da coleção "Eu, a célula", de autoria e ilustrações de
Dulce Rangel, foram criados em parceria com a ONG Viva e Deixe
Viver e patrocinados pela Pﬁzer. Visam a fornecer conhecimentos
básicos do funcionamento do corpo humano e despertar na
criança, através do deslumbramento, o cuidado com seu corpo.
Dois deles são especialmente dirigidos às crianças que estão
passando por qualquer tratamento médico, seja ele um simples
resfriado, uma prevenção (Hora do Remédio), ou uma internação
(No Hospital).
Esse manual busca contribuir para a leitura propondo a vidades,
comentários e dicas de u lização.
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1. Literatura infanto-juvenil. I. Montrigaud, Dulce Rangel de. II. Título.
e catalográ ca
CDD: 028.5
CDU: 82-93

Diante das inúmeras barreiras advindas da lenta e di cil resposta ao
tratamento da leucemia que acometeu seu ﬁlho adolescente, a autora buscou
a cria
para incen ar a comunicação entre o menino e seu corpo,
numa inven a conexão que gerou respostas
as.
Ao dar a ele a possibilidade de ser
te em seu processo de cura,
o um
também lhe possibilitou a chance de lutar, não aceitando como de
e sem soluções. Dessa forma, a cria
a imaginação e o
diagnós o
sonho em comum de toda a família, possibilitaram que o quadro fosse
amente respondido para surpresa, inclusive, do corpo médico que
acompanhou o caso durante anos e nos mais diversos hospitais.
Dulce Rangel criou a coleção Eu, a Célula para oferecer a outras famílias,
voluntários, educadores e proﬁssionais da saúde formas de incen ar as
crianças na busca por um viver em harmonia com seu corpo através de
e permanente diálogo.
conhecimento, observação, cria

Índices para catálogo sistemático
1. Literatura infantil 028.5
2. Literatura infanto-juvenil 808.899282
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS
Tanto a narra va quanto a história devem ser de interesse da criança,
adequadas à sua idade, sexo, história e fatos assim como devem agradar
a quem vai ler para que a empa a por aquele territorio passe também à
criança.
Diante de uma história que ela não conhece, é muito importante que
sua curiosidade seja despertada e ela possa depois ler e recriá-la. Uma
vez conhecida, é muito comum que a criança peça sua releitura. Assim
como um ator que repete sua atuação no teatro inúmeras vezes, o
contador e a criança terão a chance de redescobri-la e vivenciá-la
criando outros instantes de magia dentro da história que agora
“dominam” e da qual parecem fazer parte.

Muito se fala sobre a importância da leitura no despertar da cria vidade,
na recuperação da autoes ma, no enriquecimento do vocabulário e do
raciocínio das crianças. É sabido também que uma criança que ouve
histórias desenvolve um maior gosto pelos livros.
Entretanto, existe muita diferença entre ler e contar uma história.

No caso dos livros da coleção Eu, a Célula, cuja temá ca envolve algo tão
importante quanto o corpo, a descoberta do mundo das histórias deve
ser associada ao despertar a criança para o maravilhar-se com essa
máquina perfeita – que muitas vezes dá um “escorregão” ou onde uma
peça falha - chamada corpo humano.
O narrador deve valorizar esse momento especial em que ele e a criança
descobrirão novos mundos, novos personagens e onde a magia e o valor
da própria vida estarão presentes.

Ao ler, o adulto es mula o conhecimento, um novo vocabulário, a
composição das frases e a sonorização da linguagem. Entretanto,
quando uma história é contada de forma cria va, com diferentes
entonações de voz, expressões e gestos do narrador, ou mesmo com a
u lização de objetos e bonecos, inúmeros outros es mulos são
despertados na criança como a imaginação, a cria vidade, o sen r-se
fazer parte da mesma, e até uma maior aproximação com o adulto
narrador.
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COMO TRABALHAR OS LIVROS

criando um ambiente posi vo em que as explicações, perguntas e
descobertas sejam feitas por todos através de es mulo e alegria.
Com mo vação tudo se pode. No caso de uma criança que não se
sente bem, com o mau- humor aﬂorado, que ainda contra sua vontade
tem de visitar o médico, como fazer? Um paciente que não se alimenta
bem, odeia tomar banho, foge dos cuidados básicos, como mudar sua
a tude?

Assim como as crianças, nós também resis mos quando nos pedem que
façamos algo que não compreendemos.
Diante de um desequilíbrio sico (um mero resfriado, uma ida a um
médico, uma doença ou um procedimento mais complicado) é muito
mais produ vo que a criança compreenda o que está ocorrendo com seu
corpo e possa se envolver no processo de tratamento.Será
entendendo o que ocorre consigo que ela será mo vada a contribuir
para sua melhora.
Para isso não haverá forma mais animadora, tanto para ela quanto para
aos pais, professores e voluntários, que de incen var seu raciocínio.
Muito mais do que conhecer «cabeça, tronco e membros», o que se
obje va é fazer com que a criança desperte para si mesma com
curiosidade, alegria e interesse e, como consequência, valorize o seu
cuidado.

Dar ordens, nenhuma explicação, colocar medo, fazer pressão, nada
disso terá valor, apenas causará uma reação contrária de repulsa e
revolta.
Só podemos cuidar, zelar e amar aquilo que entendemos, assim como só
podemos lidar bem com o que nos envolvemos inteiramente.

a personagem
Uma única célula - ou seu conjunto com outras células- forma parte ou o
todo de um ser vivo. Ela possui tudo que é importante para realizar as
funções necessárias à vida, como nutrição, produção de energia e
reprodução.

Com incen vo, o conhecimento será compreendido e naturalmente
adicionado a suas experiências diárias. Aﬁnal, o que desejamos nessa
descoberta é que o desenvolvimento pessoal da criança venha
acompanhado de seu crescimento emocional .

Nosso corpo é como uma enorme sociedade de células, que ajudam
umas às outras, dividindo todo trabalho entre si. Nossa saúde tem
ligação direta com a harmonia com que elas trabalham tanto
individualmente como em conjunto com as demais células.

Que o adulto – que um dia já foi uma criança curiosa – seja um
companheiro nesse jogo de liberdade, espontaneidade e expressão,

Apesar de cada uma delas ter uma função especíﬁca, seu conjunto
desempenha uma a vidade "comunitária", cuja união executa as
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inúmeras tarefas responsáveis pela manutenção da vida.

SOBRE AS ATIVIDADES

Dessa forma, a personagem da coleção não poderia ser outra: a pequena
unidade de nossa existência que, ao se apresentar, mostra a formação e
o desenvolvimento de uma vida.
O melhor dessa história toda é o trabalho comunitário das
células, que nos remete à importância do trabalhar e criar algo em
grupo.

Veja as a vidades colocadas para o primeiro
livro apenas como simples ideias de como
u lizá-las com os demais.
Mais do que passar informações, incen ve e
permita que a criança, através de sua
curiosidade, descubra as informações, se
reconheça no funcionamento de seu próprio
corpo e, se lhe for dada a chance, contribua
para ajudar em seu crescimento .
As crianças menores que ainda não leem
trabalharão com os desenhos e cores
fornecidos pelas ilustrações. Para tanto, o
adulto que a acompanhe deve auxiliá-la de
forma que ela consiga dar um sen do ao que
vê, convidando-a a relacionar a leitura e a vida
de forma cria va e prazerosa.

"Criatividade é a inteligência se divertindo".
Albert Einstein
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Cada um dos livros da coleção dá espaço para
temas que devem ser conversados livremente.
Aﬁnal, a célula faz parte de cada uma das
crianças assim como de nós mesmos.
Deixando os pequenos pensarem,
expressarem o que entenderam e sen ram,
eles descobrirão o sen do de fazer parte desse
mistério maravilhoso – e muitas vezes mais
parecido com uma aventura – chamado Vida.
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a) Leia a história até o ﬁm.
b) Procure despertar o deslumbramento.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Depois de ler o 1º volume de
Eu, a célula, que apresenta
a personagem, peça que ela
escolha qual deseja que
você leia a seguir.

1.Público pré-escolar:

“e assim eu fui indo
sempre me dividindo
Até formar...você”

(crianças não alfabetizadas)
1.1 Antes da leitura, desperte a curiosidade:
- Você gosta da capa do livro? Por quê?

Lembre-se: coloco aqui apenas sugestões
do que você pode fazer e adoraria saber o
que foi feito por você nesse trajeto com a
criança. Aﬁnal, não há nada melhor do que
a experiência individual de cada um).

- O que está na capa do livro? Você já viu algo assim?
- O que você acha que é?
- Quer saber o nome do livro? (Diga o nome.)
- Que história você espera que ele conte? Por quê?
- Vamos ler então a história da célula?

DESENVOLVA ALGUMA ATIVIDADE.
Ex. : Fazer um marcador de altura.
A par r do marcador, converse com a criança:
- Você sempre foi desse tamanho?
- E eu, você acha que sempre fui assim?
- Quando você nasceu, de que tamanho você era?

1.2 Início da leitura:

- O que mais cresce?
Olá, quero me apresentar!
Sou uma célula
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e sobre sua vida
quero contar.”

- Quando a gente descasca, o que acontece depois?
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2.Público leitor iniciante
1º e 2º anos

2.1 Apresente o livro à criança. Por exemplo:
- Observe a capa. O que você vê?
- Mostre a capa e diga o nome do livro: Eu, a célula.
2.2 Leia para ela ou peça que ela leia a história toda.

Um dia e u n a sci
E, já querendo crescer,
logo me dividi.
2.3 Sugestão de perguntas pós-leitura:
- O que a célula quer dizer com a primeira frase?
- Quando ela nasceu?
- E quando você nasceu?
(Procure não dar respostas prontas mas, se possível, responder com
outra pergunta para que a cria vidade seja sempre incen vada.
Exemplo: À pergunta «Quando ela nasceu?» provoque : Quando você
acha que ela nasceu? Vamos inventar uma data de aniversário para ela?)
2.4 Converse sobre as cores do livro. Assim, por exemplo:
- Será que toda célula é rosa-choque?
·
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máscara: imprimir, pintar, recortar e passar o elás co

(Não, ela é apenas a representação de uma célula, assim como o
desenho é a representação de algo, não o objeto propriamente dito.
No caso, a palavra célula em português é feminino, então resolvi fazê-
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la rosa forte ou choque como representação de sua importância. Se em
português a palavra fosse “o célulo”, a ﬁgura seria provavelmente azul.
Um dado importante para que os meninos não se sintam excluídos e
possam se envolver na personagem, que também faz parte de sua
própria história).

·

2.6 Você pode fazer uma dobradura e recortes com as formas da
célula mostrando sua união e trabalho conjunto (como aquela
corrente de bonecos de papel de mãos dadas).

Para exempliﬁcar, peça que desenhe o sol. Depois pergunte: É o sol que
está aí desenhado? Ou sua representação?

2.5 Crie uma dobradura da célula com o desenho das páginas
centrais do manual que podem ser destacadas. Caso não queira
usar o desenho do bebê que está nas costas dessa mesma página,
peça que a criança faça um desenho livre sobre ela mesma. Depois
de pronto o desenho, a dobradura é feita e a história recontada.

O desenho deve ser xerocado e dobrado de
acordo com as marcações em pon lhado.
Dessa forma, primeiro aparece uma célula,
depois (quando abrir) as duas centrais; depois,
as duas centrais mais duas (4); 4 + 2 = 6 e, assim
por diante, até chegar a 10. Se desejar, pode
recortar seu meio, mostrando o acréscimo de
uma única por vez.
E fazer a leitura do texto de acordo com as
imagens mostradas.

Observações:
Na verdade somos formados
por milhões delas, tão
minúsculas que não as
podemos ver a olho nu.
Todos os seres vivos possuem
células. Uma forma de mostrar
uma célula visível é abrir um
ovo de galinha.

“e assim eu fui indo
sempre me dividindo
Até formar...você”
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2.7 Incentive a criança não só a contar a história revendo as
imagens, como também a conhecer mais sobre essa personagem,
que faz parte dela mesma e de todos os seres vivos.
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2.8 Indo além... Veja esses exemplos:
Falando de contas

+

1 1

Vamos desenhar?

- O que é contar? Podemos contar uma história e contar

quantos livros tenho aqui...
- Como fazemos para saber quem é mais velho?
- O que signica somar?
- Você sabe fazer contas ? Como se faz? Você pode explicar ?
- Que palavra eu utilizo quando contamos?

Observando a própria pele.

“Se sua pele resseca
e logo descasca,
uma nova pele correndo faço”.
Você pode desenhar a célula e os quatro
círculos que a formam livremente:
o grande, do contorno de seu “corpo”; o
médio, da cabeça; os dois, de seus olhos e o
semicírculo que forma sua boca.

- Quando acontece isso?
- Quando a gente descasca?
- O que acontece depois?
- Alguém já se machucou? Você já se machucou?
- (Observação livre)

Bate-papo
- Do

que essa história fala?

- Qual

- Que formas são essas?
- Que forma a célula tem?
- Onde mais vemos formas como essas?

o maior número de células que apareceu? Dá para contar?

15 - Dá para vermos as células de nosso corpo? Será?
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PALAVRAS FINAIS
Se à criança muita informação é desnecessária, o mesmo digo ocorrer ao
adulto, que, diante de um quadro grave de doença, necessita apenas de
poucas e objetivas informações, as quais lhe possibilitem, de forma
positiva, agir naquele exato momento, dia e hora.
Voltando aos pequenos. A eles não existe receita melhor do que o
carinho e a sinceridade. Se o amor é necessário no dia a dia, muito mais
em momentos de crise. Para tanto, nosso conhecimento sobre sua
personalidade e gostos pode ajudá-los a enfrentar melhor as
diculdades que um problema de saúde lhes impõe.
Se ninguém gosta de adoecer, muito menos uma criança, que, em seu
momento mais vivo e energético, vê sua energia faltar e não entende o
que está acontecendo. Pior quando ela ainda presencia a insegurança e o
sofrimento daqueles em quem tanto cona e nos quais tanto se espelha.
Hoje muito se fala sobre a percepção, a inteligência e a sensibilidade de
uma criança. Entretanto, essa descoberta é bem recente, já que há trinta
anos o comportamento dos bebês era pouco digno de nota.
Na minha época, lá pelos anos 60, na hora das refeições, às crianças
cava reservada uma mesa de canto afastada e distante dos parentes,
porque não deviam presenciar, tampouco ouvir e muito menos
participar da conversa dos adultos. Minha ressalva se diz ao fato de que,
nessa época, o respeito era associado ao medo, o qual era imposto pela
conduta formal e rígida dos mais velhos.
Nem lá nem cá, digo eu. Ter autoridade é bom, gosto, mas não deve ser
associada ao temor dos que dela cuidam. Anal, respeito imposto pode
gerar insegurança, falha de comunicação e ser compreendido como falta
de afeto. Graças a Deus, as crianças conquistaram seu merecido lugar de
respeito assim como o incentivo de sua inteligência e criatividade.
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Se nós mesmos estamos enfraquecidos diante da visão de um lho
doente, como minimizar o triste quadro? Como ajudá-lo a enfrentar os
mínimos procedimentos, cuidados e, principalmente, como tranquilizálo?
Entretanto, se dependemos da cooperação do paciente para que o
remédio seja tomado, o cuidado seja feito, a vacina seja dada e tudo que
melhor, por que não dividir com ele a responsabilidade do seu cuidar,
explicando-lhe o que estamos fazendo, como funciona e a importância
do procedimento em questão? Por que não nos abrirmos, dizendo que
também sentimos medo e dor, mas que estamos ali ao lado, juntos, para
enfrentar o que der e vier?
Anal, não somos super-heróis tampouco frequentamos uma escola de
formação de pais, e toda criança gosta de franqueza.
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Não há médico, professor, enfermeiro ou qualquer outro prossional
que conheça nosso lho como nós. Só os pais conhecem a fundo a
personalidade de seu lho, o que será de imensa valia diante de uma
enfermidade. Anal, ninguém melhor do que os que o acompanham
desde cedo para entender seu temperamento, gostos, preferências,
mudanças de humor, podendo auxiliar para que seu entorno seja da
melhor forma adequado e que ele se sinta “em casa” mesmo quando em
um hospital.
Não há remédio maior do que a sinceridade, assim como não há melhor
saída do que dar ao pequeno a possibilidade de qualquer mínima
escolha em um momento em que tudo lhe é imposto, tudo é estranho e,
pelo ambiente e sentimentos reinantes, muito assustador e sofrido.
Não sou uma expert em educação. Tampouco pedagoga, psicóloga nem
possuo qualquer outra formação na área. Formada em comunicações e
artes, sou escritora e designer sempre apaixonada por arte-educação e
adoro tudo que esteja relacionado ao desenvolvimento pessoal do ser
humano, principalmente dos jovens e crianças.

Caros pais,
Leiam com carinho para seus lhos.
Com carinho dividam as informações.
Com a alegria de quem vê a si mesmo como criança novamente, deem a
seus lhos a possibilidade de se encantar com esse espaço único que é
seu engenhoso corpo, assim como incentivem sua força, criatividade e
comunicação para que eles próprios encontrem suas próprias saídas.

Um forte abraço.

Se dizem que rir é o melhor remédio, digo que rir do problema que se
apresenta é a única saída, porque nos livra das amarras do presente e nos
faz correr em outras direções onde encontramos novas formas de agir e
eventuais soluções.
Se rir é mesmo um santo remédio, rir e chorar são princípios ativos que
ajudam a descontrair e aliviar corações assustados, mas cheios de
esperanças.
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