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~~ ciencia
em evolu~ao
Afetividade na
Juventude
• Par Flavia Amaral

blieo, podendo 0 espee
tador cseolhcr 0 cspeta
eulo que deseja assistir. A
cxposic;ao permaneee
abcrta de 2" a 6" fcira,
das 9h ils 11 horas e das

Na adolesc€mcia, amplia-se 0 mundo
pessoal, 0 corpo desenvolve-se, as
amizades expandem-se, 0 amor
extrapola os Iimites familiares, e ate
transforma-se em atrayao sexual. Tudo
isso lanya problemas novos a pessoa: ter
cabeya para Iidar com eles, oU'feagirfeito
crianc;a. como estava acostumada.
Dominar emogoes envolve parar,
observar, refletir. Esse tipo de contengao
nao e recalque, e demonstragao de
inteligencia. Se a situagao e ruim, nao
vamos jogar nosso lade pior sobre ela.
Envolve, tambem, compartilhar e expor
as dificuldades. Porem, uma coisa e dizer
"voce e 0 problema!"; outra coisa e
perguntar "como podemos resolver este
problema?". Assim e possivel utilizar a
afetividade a favor de si e dos demais.

14h as 1 ( homs. A entra
da 6 franca. 0 nale Tea
tro Guaira vai sc apresen
tar no dia 3 de agosto, em
Uniiio da Vitoria, no Cine
Teatro Luz, as 20 horas,
com as eoreografias "Cai
xa de Cores e 0 Segundo
Sopro". Esta e segunda
apresentagilo do Projeto
Mostra.
o projeto teve infeio
no ana passado, com um
.trabalho desenvolvido
em Curitiba e que deu
origem a esta segunda
fase. Em eada local de
apresentagao, 0 bale re
aliza ofieinas de danga e
tambem sao seleciona
Jos grupos que iraQ par
ticipar de um grande es
peUieulo, que deve aeon
tceer de 4 a 6 Je sctcm
bro, em Curitiba.
A coreografia "Caixa
de Corcs", eomposta pOl'
Luiz Fern~mdo Bongiovan
ni, tem musica de Vival
di/Mano Bap c Ricardo
Iazzetta (especial men te
eomposta para 0 Bal6 Te
atro Guafra). C~narios e
fig uri nos de Luiz Fernan
do Bongiovanni e Pauli
nho Maia.
o outro espetaculo,
Segundo Sopro, um dos
grandes succssos da com
panhia, tern coreografia
de Roseli Rodrigues, mu
sica de 1". CarJia, cenari
os. e figurinos de Paulinho
Maia.

o contrale envolve entender 0 que sente,
traduzir em palavras, e decidir 0 que sao
sentimentos positivos, e 0 que nao
presta. Existem afetos, gostos, desejos,
amores e paix6es totalmente errados. S6
a autocritica e capaz de dizer "isso nao
serve, precise mudar, achar soluC;ao
melhor".
Com a afetividade desobstrtlida,
potencializam-se as capacidades
intelectuais e bioenergeticas. Imagine a
qualidade de vida quando 0 jovem chega
na velhice, se nao tiver perdido tempo
energias com recalques emocionais ao
lange dc;l vida.

Dia 23 - quinta-feira, das 19h as 21h
Palestra: Auto-Estima, com a
Professora Roseli Oliveira
Dia 24 - sexta-feira, das 19h as 21h
Palestra: Afetividade na Juventude,
com a Professor Flavio Amaral
Dia 25 - sabado, das 19h as 21 h
Debate: Medo da Morte: base de todos os
medos, com a Professor Mario Oliveira
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