3ª Feira
Harmonia

Programação 2012
Setembro

29/09 (Sábado) - Das 9 às 15h
III FeiraHarmonia

Além de amizade,
solidariedade e muito
amor

Novembro

A Fundação Lar Harmonia, nesse mês de setembro, realizará a

08/12 (Sábado) - às 19h30

sua 3ª Feira Harmonia. Esse é mais um evento que tem, como
ﬁnalidade principal, a integração de seus trabalhadores e

voluntários que, junto com amigos e familiares, enfeitam de
sorrisos nossa Instituição, aproveitando o que ela oferece.

Serão diversas as atividades, onde adultos e crianças poderão

harmonia

jornal

jornal

harmonia

11/11 (Domingo) - Das 9 às 13h

5º Seminário: Autoconhecimento,
Autodescobrimento, Autotransformação e
Autoiluminação - Adenáuer Novaes
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Seu voto
Certamente você vai
votar. Não se esqueça do
resultado das últimas

Dezembro

eleições, que está a olhos

Caminhada e Café da Manhã

cidade de Salvador. É

02/12 (Domingo) - às 7h
Encontro das Religiões

visto: o descaso com a
uma pena que tenhamos
nos enganado. Mas,
agora, podemos escolher
melhor. São poucas

desfrutar de tudo um pouco.

opções e com velhas

diversão das crianças com suas brincadeiras, de forma a

mágicas. Devemos

O Grupo de Evangelização Infanto-Juvenil – GRUDI – fará a
passarem horas de agradável convivência e aprendizado.

Nas barracas decoradas, poderão se deliciar com um belo

ideias de mudanças
exercer o dever cívico e,

café da manhã, adquirindo pães, bolos, mingaus, chocolate

depois, cobrar dos eleitos

adquiridos objetos de artesanato, brechó e souvenir, doces e

promessas. A eleição é

quente e outras iguarias. Em outras barracas, poderão ser

o cumprimento das

salgados, pastel e churrasquinho, que darão direito à

para escolher o Prefeito e

participação na Dança Circular ou a uma pequena massagem
e limpeza de pele.

os Vereadores. Escolha

Como atração musical, teremos a cantora Sara Jane, que virá,

consciente e depois

Para o almoço teremos uma deliciosa feijoada, acompanhada

tarefa de cuidar e

de forma amorosa, nos entreter com sua voz melodiosa.
de saladas, arroz, farofa e couve refogada. Adquira

antecipadamente seu ingresso ao valor de R$20,00.

assuma, com os eleitos, a
melhorar nossa cidade.

E para lembrarmos desse dia memorável, a Feira Harmonia

Adenáuer Novaes

oferecerá a barraca de fotograﬁa, onde poderá ser adquirida
uma recordação ímpar desse evento.

Lembremos que a Feira Harmonia é mais que um evento, é um
momento onde a alegria e a solidariedade caminham de mãos

dadas, em prol de algo maior, lembrando sempre que o Amor é
a força propulsora do Universo.

Venha! Estamos esperando por você!

Equipe de Eventos

PÁGINA 2

2
4

Um olhar clínico
sobre a educação
na atualidade

PÁGINA 3

PÁGINA 4

Alguns desaﬁos
3ª Feira Harmonia
para a próxima
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Um olhar clínico sobre a
educação na atualidade

passagem da posição de objeto para a posição de sujeito

A precariedade do entorno das moradias

educação supõe que estas sejam devidas ao ambiente familiar

o que ela é no desejo dos pais, e isso é o que há de mais

Em continuidade à série iniciada na edição anterior, o

Trazer a psicanálise e a educação para a contemporaneidade é

próxima gestão da prefeitura da capital baiana: a

nossa época, marcada por transformações alinhadas ao

Demográﬁco de 2010, o IBGE investigou a existência de

ou social. E a psicanálise supõe que advenham de um

encontro contingente e traumático com algo impossível de ser

dito, considerando que a impossibilidade de dizer pertence ao
que há de mais singular em cada sujeito.

O discurso familiar e social tende a articular a criança a um

ideal. O discurso analítico interroga o real que está em jogo,

desde o nascimento da criança, como produto de um desejo.
Esse real tem a ver com o drama que uma criança

recém-nascida vive, por escutar palavras, impostas pelo

ambiente, que não lhe fazem sentido e concorrem para a
formação de sintomas.

A tarefa de uma família pode ser vista sob duas perspectivas:

a das ﬁcções idealistas e a que questiona o que a criança

revela no singular do seu sintoma. Esta direciona as crianças e

implica que a criança possa formular o questionamento sobre
singular no sujeito.

presente artigo aborda mais um desaﬁante tema para a

identiﬁcar a subjetividade nas crianças e adolescentes da

precariedade do entorno das moradias. No Censo

declínio da autoridade paterna e suas respectivas

características dos logradouros dos domicílios urbanos do

consequências. Cabe, então, considerar o limite entre a
responsabilidade dos pais e dos ﬁlhos.

Entendendo responsabilidade como resposta, consideramos

que, às palavras sem sentido escutadas em torno do berço, o
sujeito responde sintomatizando, o que revela sua

singularidade. Identiﬁcar o particular e intervir no singular

constitui o cumprimento ético das “impossíveis” tarefas de
educar e psicanalisar.

os adolescentes para o lugar de sujeitos responsáveis pelos
seus ditos e pelos seus atos.

A responsabilidade tem a ver com a posição subjetiva, que se
contrapõe à posição de objeto. A psicanálise mostra que a

país com o intuito de fornecer importantes subsídios ao

planejamento na área da infraestrutura urbana, também à
escala de pequenas áreas. O levantamento abarcou o

entorno dos domicílios particulares permanentes, sendo

possível identiﬁcar faces de quadra (cada um dos lados da
quadra, contendo ou não domicílios ou estabelecimentos).
A não identiﬁcação de faces de quadra em Aglomerados

Subnormais (assentamentos irregulares conhecidos como
Analícea Calmon é psicóloga clínica,

doutora em Teoria Psicanalítica pela UFRJ,
professora do Curso de Psicologia da UFBA
e membro da Escola Psicanalítica.

favelas, invasões, baixadas, palaﬁtas, entre outros) fez com
que a maioria dos domicílios a eles pertencentes não

participassem da pesquisa. As características do entorno
investigadas foram divididas em duas dimensões:
circulação e meio ambiente.

Na dimensão circulação, um importante aspecto

pesquisado foi a existência de rampa para cadeirante nas
calçadas. Em Salvador, apenas 2,2% dos domicílios

contavam com esse tipo de rampa no seu entorno, que é

expediente

indispensável para permitir o acesso às pessoas que
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colabore com nossas
obras assistenciais
Caso você queira contribuir com o
trabalho da Fundação Lar Harmonia,
mande um e-mail para
atendimento@larharmonia.org.br.
Você receberá em casa um
exemplar do nosso jornal, onde
poderá acompanhar nossas
realizações, e um boleto bancário
referente à sua contribuição. O valor
a ser doado será estipulado por
você.

“O amor é a força propulsora do universo.”
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gestão da prefeitura de Salvador

A indisciplina e a falta de limites em crianças e adolescentes

fazem parte do cotidiano de professores e de psicanalistas. A

|

utilizam cadeira de rodas. Vale ressaltar que tal proporção
era menos da metade daquela correspondente à média

nacional (4,7%), além de ser a terceira menor do país entre
os 15 municípios brasileiros com mais de 1 milhão de

habitantes. A existência de calçada – fundamental para a

construção de rampa para cadeirante – e a presença de
meio-ﬁo/guia se faziam presentes no entorno de

aproximadamente 63,0% dos domicílios urbanos

soteropolitanos (mais uma vez, nas duas características, a
terceira menor proporção entre o conjunto dos municípios
com população acima de 1 milhão de habitantes).

Tratando-se da dimensão meio-ambiente, o Censo 2010
indica que apenas 40,0% das moradias de Salvador

contavam com arborização no seu entorno – percentual

muito abaixo daquele correspondente ao conjunto do país
(68,0%) e também comparativamente às outras grandes

capitais nordestinas – Fortaleza (75,2%) e Recife (60,8%). A
existência de bueiro/boca de lobo – de vital importância

para o escoamento da água das chuvas – foi observada em
apenas 44,2% das imediações das moradias da capital

baiana. Cerca de 5,0% dos domicílios urbanos de Salvador
situavam-se em locais com a esgoto a céu aberto,

expondo a saúde da população residente nessas áreas. O

percentual de domicílios com depósito/acúmulo de lixo nos
logradouros em seu entorno era de 4,8%. Por ﬁm, é

importante ressaltar que a precariedade da infraestrutura
urbana é ainda pior do que aquela revelada pelos dados
aqui mencionados, já que um terço da população
soteropolitana vive em domicílios inseridos em

Aglomerados Subnormais que, em sua grande maioria, não

participaram da pesquisa de características urbanísticas do
entorno, conforme mencionado anteriormente.

José Ribeiro é economista e demógrafo.
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