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EDITORIAL

A VOZ DA HUMANIDAVI

EDITORIAL

O

jornal A Voz da Humanidavi
é mais uma das iniciativas
da Escola UNIDAVI e inova
ao trazer uma proposta inédita e
exclusiva. A ideia é, através das
contribuições dos alunos nas
disciplinas da área das Ciências
Humanas, trazer o olhar dos jovens
sobre diferentes temas, assim
demonstraremos um pouco do que é
trabalhado em sala de aula.
Uma pequena amostra da
produção textual realizada para as
disciplinas de Geografia, História
e Sociologia, pelos alunos de
quatro turmas (9º ano do Ensino
Fundamental e as três turmas do
Ensino Médio) no 1º semestre
de 2015 compõe a primeira
edição do jornal, que a partir
do próximo ano será semestral.
Para o desenvolvimento do nosso
primeiro número, contamos com o
inestimável apoio dos estudantes,
que produziram diversos materiais

de qualidade. O suporte da direção
e da coordenação da escola também
foram essenciais, já que ambas
acolheram muito bem a nossa
ideia. Recebemos ainda o auxílio da
professora de Língua Portuguesa
Raquel Girardi Heinzen, e claro,
da UNIDAVI, que nos possibilitou
o aporte de recursos para essa
empreitada.
Os textos são divididos por temas
e não por disciplina, pois julgamos
que as matérias não devem ser
trabalhadas de forma estanque, mas
sim dialogar sobre os conteúdos e
metodologias a serem aplicadas.
Acreditamos que o trabalho
desenvolvido na educação básica
deve ter por objetivo proporcionar ao
educando a possibilidade de leituras
amplas, completas e irrestritas do
mundo. A interdisciplinaridade
e a contextualização com temas
da atualidade, feitas a partir de
diversos tópicos abordados nas

referidas disciplinas, caminham
nessa direção. A matéria de capa,
o julgamento de Adolf Hitler, que
contou com apoio do curso de Direito
da UNIDAVI, por exemplo, surgiu
como estímulo para uma longa e
profunda pesquisa sobre a II Guerra
Mundial, que acabou extravasando
as fronteiras da História e colocando
em pauta assuntos como liberdades
individuais, política e ética.
Nosso projeto parte desse
pressuposto
interdisciplinar
e
tem como objetivo fomentar nos
estudantes e leitores a discussão e
o diálogo críticos sobre os temas do
nosso dia a dia.
Boa leitura.
Prof. Eduardo Segundo, Geografia
Prof. Me. Gregório Unbehaun Leal
da Silva, Filosofia e Sociologia
Prof. Paulo Cesar Longen, História

JORNAL
A VOZ DA HUMANIDAVI
Editores:
Paulo Cesar Longen
Gregório Unbehaun Leal da Silva
Eduardo Segundo
Revisão da língua
portuguesa:
Raquel Girardi Heinzen
Diagramação:
Grasiela Barnabé Schweder/
Azurca - Diagramação e
Normatização
Escola UNIDAVI
Rua Dr. Guilherme Gemballa, 13,
Jardim América
CEP: 89160-932
Rio do Sul - Santa Catarina
Fone: (47) 3521-6098
E-mail: escolaunidavi@unidavi.
edu.br

A VOZ DA HUMANIDAVI

3

Fontes de Energia

Desperdiçar para ganhar
Por Cristiano V. Isotton, 2ª Série EM

H

oje em dia o que nós
ouvimos falar o tempo todo
é a tal da “sustentabilidade”,
onde uma das principais ênfases é a
ecologia...
Desde o início do milênio, os
humanos estão numa busca constante
pela energia limpa e renovável,
acabando com a liberação do temido
gás carbônico em nossa atmosfera.
Recentemente
foram
desenvolvidas várias formas de
produzir energia sem ter que
produzir poluição... mas paremos
para analisar: apenas no nosso
Brasil a energia gerada pela água
é uma realidade acessível. Estados
como Arizona nos Estados Unidos
dependem de energia termoelétrica
ou em pequena escala com a
inexpressiva energia solar. Quando se
pensa em energia limpa sem o uso de
combustíveis fósseis nós cometemos
um gigantesco equívoco: fora no
Brasil, quanto mais energia das
tomadas é usada, mais termoelétricas
trabalham, e involuntariamente a
poluição continuará sendo gerada.
A exemplo dos carros elétricos,

Ilustração: Cristiano V. Isotton.

apesar de não pagar gasolina estará
pagando a conta de luz e fazendo uma

dívida eterna com o meio ambiente.
Só deixaremos de usar o carbono

A tal da xenofobia...
Por Camila Luíza Stedile, 1ª Série Ensino Médio

O

significado
da
palavra
xenofobia
dependerá
do
contexto em que ela está sendo
usada, pois, por ter um significado
amplo, pode ser caracterizada como
um transtorno psiquiátrico ou como
uma forma de preconceito e racismo.

”Como forma de
preconceito se
caracteriza pela
discriminação de
pessoas de outras
raças, crenças e
grupos.”

Mas também em seu sentido mais
restrito, podemos caracterizá-lo como
um medo excessivo e descontrolado
diante do diferente.
Muitas vezes a xenofobia começa
justamente pela história de seu país,
sobre futebol, ou simplesmente pela
raça. Acho a xenofobia algo atual e
estúpido para a sociedade. Além de
desnecessária, invade a mente das
pessoas e as transforma em um ser
transtornado, com rancor.
Na minha opinião, xenofobia é
algo da época. Em algum momento
haverá mais casos e outros menos.
Porém, sempre terá. Nem que seja
só no pensamento. Na sociedade está
faltando mentes abertas.

Ilustração: Camila Luíza Stedile

quando cortarmos todas as ligações
com ele, e não apenas as emissões.
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Geopolítica

Impostômetro brasileiro
Por Felipe S. Silva, 3ª Série Ensino Médio

S

omos
denominados
eleitores, que por sua
vez, tanto eu como você,
elegemos candidatos para
representar o povo brasileiro.
Porém, com o caminhar
da história, sabemos que o
mesmo não se realiza, na
qual somente representam a
si próprio, ou seja, abusam
do poder que nós eleitores
lhe propusemos.
Percebemos
assim,
que somos submetidos a
trabalhar e viver em prol dos
superiores, denominados por
sua vez de poder legislativo,
executivo e judiciário.
Em
contrapartida
a
esses três poderes, temos
o
acompanhamento
no
“impostômetro”,
onde
realiza-se os valores das

cargas tributárias. Sendo
assim, chegamos a dados
estatísticos absurdos em
questão de valores, porém
muitos
brasileiros
não
estão cientes desse fato
verdadeiramente.
Então,
após pesquisas realizadas,
venho por meio desse recurso
despertar
na
população
onde seu recurso está sendo
aplicado. Segundo dados,
aproximadamente
900
bilhões de reais, até o mês
de julho, já foram pagos em
tributos, ou seja, há uma
média de 6 mil reais por
segundo, sendo assim não
poderia passar em branco
que o Brasil fica no último
lugar no ranking que avalia
retorno social de impostos.
Com todo o dinheiro

já citado anteriormente,
poderíamos ter aplicado em
muitos recursos na sociedade,
como na educação. Com a
instalação de 11 mil salas
de aula em cada município
brasileiro, ou na área da
saúde, com a efetividade de
536 postos equipados em
cada município brasileiro.
Ressalto que os dados dos
postos de saúde e os dados
das salas de aula são em
cada cidade brasileira! Um
número muito expressivo,
porém, onde foi aplicado
esse dinheiro? Para
onde vai?
Vivemos
em
um
país alienado em meio
a tantas crises, na qual
administradores contrariam
leis, a própria moral e

principalmente a organização
social de uma democracia.
Está é a realidade que
queremos? Estamos sujeitos
a viver em um contrato social
fortemente ativo, mas ainda
estamos enrolados por parte
das corrupções, onde
todos estão em
busca do poder
material
e

despreocupados com o bem
social.

Ilustração: Felipe S. Silva.

Globalização: Moda, Feminismo e Consumismo
Por Beatriz C. Z. de Arruda e Yohana S. Dalfovo, 9º ano Ensino Fundamental

E

u poderia começar
a falar sobre uma
história
linda
de
romance ou até mesmo uma
grande aventura, mas não sei
se eu seria boa o suficiente
para isso...
Bingo!
As
mulheres,
pelo menos a maioria,
provavelmente já desistiram
de algo do gênero pelo simples

“não sei se
as pessoas vão
gostar” ou “não está
fato de

na moda”. Eu sou o tipo de
garota que literalmente não
gosta de se produzir muito.
Tenho cabelos curtos e visto
uma roupa qualquer, não ligo
para o que a sociedade rotula.
Baleia,
palito,
sapatão,
oferecida... já ouvi pelo menos
dois desses xingamentos.

Para a moda, o bom nunca
está bom. Sem falar nas
garotas que só compram,
compram e compram só
para se sentir na moda. Eu já
sofri muito com o machismo
e o bullying, só por gostar
e me sentir bem do jeito
que sou. Fui humilhada por
vestir roupas de meninos
ou largas demais, por ter
cabelos curtos e até por
ser lésbica. Eu via meninas
neuróticas e compulsivas por
moda e consumismo. Era
excessivamente um inferno
ser humilhada todos os
dias. Até meus próprios pais
tinham vergonha de mim.
Um dia de noite quando eu
estava quase cometendo
suicídio, eu fugi.
Escrevi uma carta. Para
alguns eu morri. Para mim eu
nasci de novo.

Ilustração: Beatriz C. Z. de Arruda e Yohana S. Dalfovo.
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Capitalismo vs. Socialismo: O Conflito
Ideológico no Contexto da Revolução Russa
Guerra entre elites
Por Bianca R. Hasse e Guilherme A. P. Rodrigues, 9º Ano Ensino Fundamental

H

á 100 anos, em 28
de julho de 1914,
começava a Primeira
Guerra
Mundial,
assim
conhecida por ter envolvido as
maiores potências mundiais,
foi classificada como a guerra
das guerras pela dimensão
da tragédia e pelo uso de
tecnologias modernas na ação
de matar e por ter deixado
quase nove milhões de mortos
entre os combatentes. O conflito
iria terminar somente quatro
anos depois, em novembro de
1918, porém a Rússia retirase da guerra em 1917, pois
os
trabalhadores
estavam
consolidando uma revolução
social e política
O sistema político da época
era o capitalismo, o governante,
o
czar,
possuía
poder
absoluto governando sob uma
monarquia. Os movimentos
de oposição ao regime czarista
russo abriram portas para a
formação do chamado Partido
Operário Social Democrata

Russo. Através desse partido,
observamos a aglomeração
de várias lideranças políticas
visivelmente
influenciadas
pelos valores do socialismo
marxista e interessadas em dar
fim às imposições do governo
vigente. Apesar de possuírem
interesses próximos (fim do
czarismo),
os
integrantes
estabeleceram a criação de duas
alas políticas fundamentais
para o partido: os Bolcheviques
e os Mencheviques, que eram
apoiados por grupos armados.
Os mencheviques defendiam
uma
revolução
moderada,
permitindo
primeiro
a
democracia
e
o
pleno
desenvolvimento do capitalismo
para só depois implantar o
socialismo.
Curiosamente,
os
mencheviques
tiveram
por muito tempo mais apoio
popular. Queriam derrubar
o governo bolchevique e
instaurar um regime favorável
a continuação da Rússia na
guerra; mas talvez seu objetivo

maior fosse evitar a propagação
dos ideais comunistas pela
Europa Ocidental.
Acreditavam que a burguesia
deveria liderar a nova república
a ser constituída após a queda
do Czar Nicolau II. Dessa forma,
as forças produtivas seriam
devidamente ampliadas para
que uma revolução socialista
acontecesse décadas mais tarde,
considerando que a burguesia
era a principal força da revolução
democrática burguesa.
Segundo
Magalhães
e
Hermeto (2015, p. 52): “Em
outubro de 1917, contando com
o apoio dos sovietes de São
Petersburgo, Lênin, líder do
partido Bolchevique, e várias
outras lideranças populares
tomaram o poder pondo fim
ao Governo Provisório”. Para
os bolcheviques um único
partido era a solução, achavam
que os proprietários não eram
dignos de terem terras, porém
não tinham ideia de como
funcionava as colheitas, por isso

as propriedades foram tomadas
pelo Estado. Novos métodos
iriam simplesmente conduzir
ao desmembramento da aldeia
dando origem a uma situação
indescritível, enquanto que o
camponês permanecia preso
a uma terra que já não o podia
alimentar. O governo tentou
implantar
uma
sociedade
inspirada na igualdade social,
contra toda a teoria marxista
convencional.
Pela observação dos aspectos
analisados vemos que o povo
resolveu “apostar” na forma
de governo dos bolcheviques,
porém não pensou que os
líderes poderiam ter acúmulo
de capital, diferente dos
trabalhadores. Pela tentativa e
pelo erro, o povo russo pagou
com seu próprio sangue, a
audácia em tentar por vias
próprias superar as forças cegas
da lei do mercado. Portanto,
entende-se que os líderes do
Partido Bolchevique fizeram que
todos acreditassem que viviam

Defendendo o povo
Por Agnes K. Ledra e Tamara A. Worm, 9º Ano Ensino Fundamental

N

a metade do século
XIX, na Rússia, uma
revolução foi proposta,
que acabaria com o regime
capitalista no país e sendo
assim, implantado o socialismo.
Karl
Marx,
filósofo
revolucionário
e
pai
do
marxismo, queria que os
trabalhadores
enxergassem
que estavam sendo explorados
pelos capitalistas, e assim,
eles derrubariam o regime
capitalista do poder. Mesmo
a Rússia do século XIX sendo
muito pobre, com poucas
indústrias, uma pequena classe
de operários, além de ser um
país de dimensões continentais,
o que dificultava muito, acabou
sendo o palco da primeira
revolução
socialista
bemsucedida do mundo.
Segundo Gustavo Celso
de Magalhães e Miriam
Hermeto (2015, Livro História
9º): “Marx, mostrava que

pelo
capitalismo,
muitos
trabalhavam e poucos lucravam.
Conseguiu
logo
depois
‘convencer’ os trabalhadores
a se organizarem para lutar
contra os capitalistas. A sua
vitória levou a substituição da
burguesia pelos representantes
dos trabalhadores no poder.”
Depois
do
poder,
o
novo governo acabou com
as
propriedades
privadas
de produção, implantou o
socialismo e os meios de
produção passaram a ser
propriedade do Estado. Logo
depois, os meios de produção
foram socializados. Se o
sistema capitalista continuasse,
e os direitos não fossem iguais
como trabalhador, o país não
iria se desenvolver do mesmo
jeito, pois ainda haveria muitos
trabalhadores
pobres
que
ganham apenas o suficiente
para não passar fome. E se
todos tivessem os mesmos

direitos, todos teriam como
ajudar o país a se desenvolver,
todos iriam crescer juntos, com
as mesmas condições, pois
não haveria mais pobres para
atrasar o desenvolvimento.
As indústrias teriam mais
lucro e os trabalhadores
também,
pois,
todos
se
esforçariam a ajudar o país a
se desenvolver trabalhando em
grupo e querendo um salário
mais justo. Quanto mais esforço
mais lucro a indústria teria,
mais dinheiro para pagar os
salários e mais desenvolvimento
ao país. Isso tudo se, todos
tivessem os mesmos direitos
como a igualdade para um
trabalho e esforço mais justo.
REFERÊNCIA:
MAGALHÃES, Gustavo Celso;
HERMETO, Miriam. História:
9º ano. Ed. Educacional: Belo
Horizonte, 2015.

Foto: guiadoestudante.abril.com.br

em uma sociedade injusta e que
suas classes sociais deveriam
basear-se na igualdade, para
que assim tivessem os mesmos
direitos. Por outro lado,
acabaram sendo inferiores aos
burocratas e perderam seus
bens para o Estado já que 80%
da população composta por
camponeses. Somente depois
perceberam que aquele governo
não os beneficiava e perderam
tudo o que tinham, mostrando
assim que foi um regime fechado
que provocou muitas mortes.
REFERÊNCIAS:
SANTIAGO, Emerson.
Mencheviques. Disponível
em: <http://www.infoescola.
com/uniao-sovietica/
mencheviques>. Acesso em
23/09/2015.
MAGALHÃES, Gustavo Celso;
HERMETO, Miriam. História:
9º ano. Ed. Educacional: Belo
Horizonte, 2015.
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O Julgamento de Adolf Hitler

A parte hedionda da História
Por Milena do Amaral, 3ª Série Ensino Médio

Q

uando se fala em Segunda Guerra
Mundial não há nenhuma pessoa
que detém instrução básica e
consciência que não associe o período
ao líder político alemão Adolf Hitler,
que dotado de uma fala convincente e
manipuladora, foi responsável por um
dos maiores genocídios da história.
Os dados históricos de como tudo
aconteceu são repassados de geração
em geração, nas escolas e universidades,
transmitindo os detalhes de um evento
que mudou a humanidade de diversas
maneiras. Porém, toda e qualquer
informação a respeito do período sofre
uma lapidação constante por motivos
muito variados, desde interesses
econômicos até sociais. Basicamente,
toda e qualquer informação que chega
aos nossos ouvidos deve ser questionada,
pois nem tudo é o que parece.
Popularmente só se fala do grande
número de judeus mortos, mas tiveram
muitos outros povos que sofreram pela
dominância nazista, como os russos e os
ciganos, por exemplo. Além disso dados
numéricos e quantitativos também
variam dependendo do locutor. Até
mesmo a existência das câmaras de gás
é questionada. Entretanto, há um fator,
uma ação cometida durante o Holocausto
que não pode ser desconsiderada e
principalmente esquecida.

“Todo e qualquer
conhecimento que a
humanidade detém
atualmente sobre
os limites do corpo
humano foram
descobertos durante
a Segunda Guerra
Mundial. ”
Os experimentos nazistas foram
uma série de controversas experiências
científicas realizadas em uma grande
quantidade de cobaias humanas
que estavam detidas nos campos de
concentração do regime nazista. Os presos
foram forçados a participar de testes
que resultavam em morte, desfiguração
ou incapacidade permanente. Os atos
tinham como justificativa servir para
ajudar na guerra, desenvolvendo novas

Foto: Escola UNIDAVI.

armas, ajudando na recuperação de
militares que haviam sido feridos e para
o avanço da ideologia racial. Defensores
da causa podem afirmar que grandes
avanços na ciência e na medicina não
teriam sido possíveis sem o período
nazista. Insatisfatoriamente, isto é
verdade. Há certas coisas que só se
aprende testando. Mas a que limite que
se pode chegar? Até onde vai a ética
médica? Os fins justificam os meios?
“Sou, sem dúvida, o único que
conhece por completo a fisiologia
humana, porque faço experiências em
homens e não em ratos”. Essa é uma
frase emblemática do médico nazista
Sigmund Rascher, um dos 350 médicos
que conduziram perversas experiências
em humanos durante a Segunda Guerra
Mundial, os quais envolvendo crianças,
particularmente gêmeos, foram os mais
comuns. Através deles era possível
observar as semelhanças e diferenças
na genética e na eugenia de cada irmão,
assim como ver o quanto o corpo
humano pode ser manipulado antes de
levar a morte. Diferentes tipos de vírus e
bactérias eram injetados nas crianças, as
quais sofriam tentativas de tratamentos
com remédios absurdos que traziam
consequências irreversíveis. Há registros
médicos que constam relatos de gêmeos
que foram costurados juntos buscandose criar gêmeos siameses. Situações
extremas de guerra foram simuladas,
onde pessoas foram expostas à frios
extremos para se testarem maneiras
de se tratar hipotermia, assim como
em experimentos de aquecimento, que
previam determinar o limite do corpo
humano diante da variação extrema de
temperatura. Houve a administração
de vacinas experimentais contra vários

tipos de doenças e testes de venenos e
bombas. Feito ao homem pelo próprio
homem.
“A remoção de ossos, músculos e
nervos para a observação de possível
regeneração são uma das vertentes
empíricas analisadas pelos germânicos
no local. Em sessões que duram até três
horas, os ossos dos membros inferiores
das cobaias são quebrados em vários
pontos, reagrupados e envolvidos por
uma tala - que por sua vez é removida
antes que os ossos estejam reduzidos, a
fim de se observar a evolução regenerativa
e as possíveis modalidades de cura. Tudo
isso, ressalte-se, sem anestesia.” Esse
fragmento, retirado da revista VEJA
exibe claramente o tratamento hediondo
pelo qual os prisioneiros nazistas
passaram.
Há poucas coisas que não se podem
questionar, mas o direito à vida é uma
delas. O período nazista foi muito
controverso no quesito histórico
econômico e social, mas principalmente
no que se trata de valores à vida e
humanidade. Há muitos conflitos e
guerrilhas que trouxeram até mais mortes
que o ocorrido, porém, o que é realmente
atroz é a maneira que essas mortes
ocorreram. Pessoas foram maltratadas
e impostas a níveis desumanos de dor,
sem qualquer receito e arrependimento
por meio de seus atores.
Não foram casos isolados. Diversos
locais associados ao partido nazista
apresentaram diferenciados níveis de
abuso físico e mental à indivíduos nãoarianos. O que condena as ações de Hitler,
indiferentemente a que lado você se
posiciona em relação a Segunda Guerra,
foram os incentivos que o partido nazista
forneceu aos médicos que desenvolveram

estudos que diferenciavam etnia ariana
das demais, sendo eles financeiros
ou até mesmo acadêmicos, uma vez
que os médicos que se filiaram ao
partido tiveram seus mestrados e
doutorados facilitados. Essa influência
é bem evidente no caso do médico Carl
Vaernet, o qual administrava testes de
transplantes hormonais buscando a
cura da homossexualidade, após não
mostrarem resultados positivos, Dr.
Vaernet perdeu sua influência com o
alto escalão nazista, não tendo mais suas
pesquisas financiadas.
“Quando relatam as monstruosidades
presenciadas nos campos da morte, os
sobreviventes geralmente se recordam
primeiro das crianças. Falam dos bebês
arremessados vivos nos crematórios;
dos moribundos corroídos pelas
doenças injetadas pelos médicos
[...]; dos concursos de arremessos de
crianças judias entre os guardas da
SS. Também falam das mulheres; as
mais jovens, estupradas repetidamente
antes de mortas, seus corpos usados
como tochas humanas em fogueiras
de mortos - a carne delas, constataram
os guardas, queima mais rápido.
Quando se pergunta sobre as pilhas de
corpos, as testemunhas lembram de
ratazanas mordiscando os cadáveres; de
prisioneiros ainda vivos lutando para se
expelir de uma montanha de mortos; de
mulheres grávidas abortando fetos. E do
cheiro, dizem todos.”
Isto posto, evidencia-se as causas de a
Segunda Guerra Mundial ser um período
tão negro na história da humanidade.
Uma época em que existiram verdadeiros
matadouros humanos.
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As duas faces da Alemanha Nazista
Por Caroline Franzoi, 3ª Série Ensino Médio

A

o falarmos de Segunda
Guerra
Mundial,
é
impossível
não
nos
lembrarmos
da
Alemanha
nazista e de Adolf Hitler,
importante ditador alemão
da época. Tradicionalmente,
ouvimos falar pelos quatro
cantos de suas atrocidades
cometidas contra os judeus, que,
antes da guerra, totalizavam
quinhentas mil pessoas na
Alemanha. Porém, será que um
de nós já se perguntou se tudo
que foi divulgado sobre isso é
realmente verídico?
Sérios investigadores durante
a história tentaram diversas
vezes saber mais a fundo a
verdadeira história da Alemanha
Nazista, principalmente sobre o
Holocausto Judeu e os campos de
concentração. Entretanto, todas
essas pessoas que buscaram
informações, publicando algum
tipo de material investigativo
foram presas e tiveram suas
vidas arruinadas na Europa.

Lá, existem leis rigorosas que
punem a negação do Holocausto,
em
sua
“versão
oficial”.
Contudo, segundo o Artigo 5º da
Constituição Brasileira, incisos
IV e IX: “É livre a manifestação
do pensamento; sendo vedado o
anonimato” e “é livre a expressão
da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação,
independentemente de censura
ou licença”. Além disso, por
que seria necessária a criação
de uma lei para investigações
se não há fatos ocultos que,
provavelmente,
os
países
vencedores da Segunda Guerra
não querem que o resto do
mundo saiba? Estes aspectos são
incômodos e nos fazem repensar
todo este contexto histórico.
O boicote econômico de 1933
(período em que Hitler surgia
como líder da Alemanha) é um
acontecimento pouco conhecido
e
divulgado
que
merece
destaque: “Muito antes de Hitler
iniciar as restrições com o povo

judeu, os líderes da comunidade
judia
mundial
declararam
formalmente guerra contra a
Alemanha”; artigo publicado
na capa do jornal Daily Express
da época e reconhecido por
Raphael Johnson em seu artigo
para o Barnes Review. Com a
Alemanha enfraquecida por
conta do roubo do Tratado
de Versalhes, Adolf Hitler e
todos os alemães perceberam
a obrigação de proteger o país,
como todo cidadão nacionalista
faria. A ordem de prisão nos
campos de concentração (até
hoje impossíveis de serem
visitados) foi uma maneira de
conter os judeus, numa tentativa
de ascender econômica, social e
politicamente; e os esporádicos
atos de violência contra eles
não eram sancionados ou
encorajados, pois os sentimentos
antissemitas não eram novos
nem exclusivos do líder nazista,
eram generalizados, da mesma
forma que os judeus sentiam

Problemas Crônicos da Política Brasileira
Por Cristiano V. Isotton, 2ª Série Ensino Médio

C

om a grande utilização dos
meios de comunicação
nos dias atuais, tornou-se
comum falarmos dos problemas
que envolvem o Estado e que
também chegam às empresas
privadas,
problemas
como
corrupção, roubos, esquemas
e injustiças sociais. Quando
tratamos destes problemas
esquecemos totalmente de suas
origens e principalmente que
estes não são dos dias atuais,
muito pelo contrário, persistem
desde os últimos séculos.
Um marco importante para o
surgimento destes problemas:
A instauração da República no
século XIX. É neste período de
instabilidade política e tensões
entre estado e povo que surgem
os problemas que tratamos na
atualidade.
O primeiro problema a ser
citado é a desigualdade social,
que está presente em todos os
lugares, pois quando tratamos
da “meritocracia” aquele que
tem mais poder aquisitivo
ou que mais se encaixa neste
perfil sempre terá preferência
sobre o que tem menor poder,
hoje em dia essa desigualdade
ficou muito mais forte pelo
fortalecimento
do
modelo
econômico capitalista.
O preconceito ocorre desde o

descobrimento da nossa nação,
assim que os colonizadores
perceberam que os nativos
não lhes poderiam ser uteis
recorreram a outras partes do
globo atrás de trabalhadores
gratuitos, os quais atribuímos o
nome de “escravos”.
No final do império com
a abolição estes escravos
foram libertados de forma
que
continuaram
sendo
menosprezados
socialmente,
pois
apesar
de
libertos
continuavam sem trabalho
assalariado,
onde
foram
obrigados a viverem em
condições subumanas nas áreas
de ocupação proibida, surgindo
ali também as áreas que
chamamos de “favelas”.
No período inicial da
República fora muito comum a
concentração de poder na mão
de algumas famílias, surgindo
assim às chamadas “oligarquias”
as quais contribuíram para o
fortalecimento de problemas
como nepotismo, clientelismo, o
patrimonialismo e coronelismo.
Com estas famílias fortalecidas,
era normal a distribuição de
cargos públicos a membros do
núcleo familiar, também havia
práticas como favores em troca
da cidadania, falta de limite no
uso dos bens públicos e uma

repulsa pelos alemães, conforme
o artigo citado.
Há
relatos
bastante
controversos e fotos manipuladas
descaradamente
sobre
os
campos
de
concentração,
afirmando que os judeus eram
cruelmente executados em
câmaras de gás. Nada disso
pode ser comprovado, uma vez
que o próprio diário original
de Anne Frank foi considerado
falso, por sua escrita ter sido
feita com uma caneta inventada
somente muitos anos após o
acontecimento. Outro fator
intrigante são os dados oficiais
da Cruz Vermelha Alemã,
uma das organizações mais
respeitadas
mundialmente,
que citam apenas duzentos e
setenta mil judeus mortos no
Holocausto, de encontro com
os seis milhões divulgados no
mundo todo. Isso é no mínimo
confuso.
Sabemos que todo fato
histórico pode e deve ser

contestado.
Informações
errôneas são compartilhadas
como verdades até os dias de
hoje, com a facilidade das redes
sociais. Um simples diálogo
pode ter diversas interpretações,
e sabemos que o relator sempre
tentará convencer os ouvintes
que a sua versão é a verdadeira.
Por isso, pesquise, informe-se,
busque fontes confiáveis e tenha
em mente que não há verdades
absolutas.
A
relatividade
sempre esteve presente em
todas as áreas humanas:
História, Filosofia, Sociologia,
Letras, Geografia entre outras;
e é isso que as tornam tão
fascinantes e abrangentes. A
Alemanha Nazista foi apenas
um exemplo dentre tantos
outros
períodos
históricos
questionáveis, que com o tempo
podem ser aprimorados. E
você, vai continuar acreditando
em cada página do seu livro de
História, ou prefere buscar mais
informações?

Etnocentrismo: A Sociedade Brasileira e
os Povos Indígenas
Por Eduarda Nau, 1ª Série EM

centralização do poder na mão
de grandes proprietários de
terras respectivamente.
Todos os problemas sociais
e estatais presentes nesta época
contribuíram para a criação de
uma “bola de neve” que hoje
em dia resumimos na palavra
“corrupção”. A corrupção em
termos simples é o reflexo de
tudo o que aconteceu nos anos
passados e que em pequena
escala permanecem até hoje.
Vale a pena salientar que no
século XIX a história brasileira
foi recheada de episódios de
violência nas manifestações
sociais como é caso de Canudos
e Contestado, onde ambas
acabaram em finais violentos e
trágicos.
Portanto
os
problemas
hoje vivenciados são apenas
um pedaço pequeno dos
grandes problemas do nosso
passado e que hoje a passos
lentos caminhamos para suas
correções. Por isso sempre
devemos lembrar que ao criticar
a situação atual, devemos pensar
também no que passou e não
apenas no que está acontecendo,
como dizia Henry Ford “O
passado serve para evidenciar
as nossas falhas e dar-nos
indicações para o progresso do
futuro”.

E

tnocentrismo é formado
pela
justaposição
da
palavra de origem grega
ethnos que significa “nação, tribo
ou pessoas que vivem juntas” e
centrismo que indica o centro.
Então etnocentrismo é definido
como a visão demonstrada por
alguém que considera o seu grupo
étnico ou cultura o centro de tudo,
ou seja, um indivíduo etnocêntrico
considera as normas e valores
de sua própria cultura melhores
do que as das outras culturas,
onde isso pode representar um
problema, originando atitudes
preconceituosas.
Entre a sociedade brasileira e
os povos indígenas não é diferente
cada um tem suas línguas,
culturas, modos de viver e pensar.
Não tem como deixar de
citar sobre a grande diversidade
cultural do Brasil, visto que, é
um país que foi colonizado por
europeus, onde já existiam os
indígenas e os escravos africanos
que eram trazidos para o Brasil
pelos europeus.
Hoje apesar de direitos
conquistados, os povos indígenas
dependem muitas vezes de
organizações não governamentais
(brasileiras ou estrangeiras) para
ajudá-los a manter minimamente
o respeito e o cumprimento de
normas previstas em seu favor.

Infelizmente, assim como no
período de colonização, hoje o
índio é visto como um intruso
em sua própria casa, pelos que só
conseguem enxergar dinheiro em
potencial nas suas terras. Assim é
necessário reconhecer e valorizar
a identidade étnica específica
de cada uma das sociedades
indígenas
em
particular,
compreender suas línguas e
suas formas tradicionais de
organização social, de ocupação
da terra e de uso dos recursos
naturais.
Um exemplo bem como do
etnocentrismo é a vestimenta
pois, tomando como base o
costume do homem urbano de
qualquer grande centro brasileiro,
certamente há pouca vestimenta
dos índios, assim como a comida
da mesma forma que eles são
habituados com seus alimentos,
nós brasileiros somos habituados
a comer uma comida típica daqui,
assim, o que aqui é exótico, lá
não necessariamente é. Estes
são apenas alguns dentre tantos
outros exemplos que ilustram
as diferenças culturais nos mais
diversos aspectos.
Contudo devemos dizer não
aos preconceitos, e a intolerância,
e deixar de fazer com os outros, o
que não gostaríamos que fizessem
conosco.
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Indústria Cultural e a
Sociedade do Espetáculo
Comprem meus nobres
Por Cristiano V. Isotton

H

oje em dia assim como nos
tempos passados, a cultura
e a arte foram utilizados

como artefato para gerar lucro
do que para transmitir a cultura
propriamente dita.
Claro, isso é uma definição bem
genérica, existem pessoas que
fazem da cultura um hobby. Mas
para entender melhor essa questão
do lucro, podemos encontrar duas
correntes: a indústria cultural e a
sociedade do espetáculo, ambas
estão extremamente ligadas. A
única diferença é que a indústria
cultural tem como objetivo criar
um produto, conseguir fidelizar
seus consumidores, e então, hora

de massificar! Produzem, produzem
e produzem até a mina de lucro
acabar (acabar no sentido de o povo
se enjoar). Por exemplo, o sertanejo
universitário e Justin Bieber, criase uma música qualquer que cai
nas graças do povo e dá-lhe lucro!
Daqui a pouco a graça acaba, a
indústria cultural descarta essa e vai
atrás de outra nova mina de ouro.
E a sociedade do espetáculo não é
muito diferente, só que esta vende
a imagem, ou seja, é a imagem dos
produtos da indústria cultural. A
hora de cativar a massa é com a

imagem, exemplos clássicos: Globo
quando quer influenciar o povo
a adquirir algo. Gravadoras de
discos, vendem a imagem do cantor
engraçado para obter lucros. Logo,
a sociedade do espetáculo é o lucro
com a venda da imagem.
Como

eles

influenciam

o

capitalismo? Muito simples, todos
elas

visam

qualidade.

ao
Não

lucro,

retorno,

importando

os

sentimentos, a qualidade. O negócio
é vender e lucrar.

Ser melhor que o vizinho

Cibercultura: O Caso do Facebook e do Google

Por Nadine Fronza

Como o Google vem tentando colonizar a internet?

A

indústria cultural massificou
nossa cultura. A partir do
momento que certa coisa se
torna acessível a todos ela perde a
graça.
Você não vai ter mais vontade de
usar aquela camisa bacana por que
sabe que se sair com ela na rua vai
encontrar cinco ou mais pessoas
com ela.
É como na cultura, exposta a
televisão e mídia em geral, ela fica
mais massificada.
A sociedade do espetáculo sempre
busca a perfeição da mídia, por

que quando está assistindo novela
vê pessoas com grandes mansões
e carros de luxo (coisa que foge da
nossa realidade).

“Por isso, sempre
queremos obter o
luxo e não olhamos
para nós mesmos.”

Por Cristiano V. Isotton, 2ª Série Ensino Médio

E

sta pergunta poderia ser
respondida no Google…
não é necessário procurar
na internet a resposta! Quer
melhor tentativa de colonização do
ciberespaço quando chega ao ponto
de o sujeito querer falar “mal” da
coisa e usar ela para responder?
O Google permite que eu
pesquise o que eu quiser sem

esforço algum, além de queimar
pouquíssimas calorias digitando
e de permitir que eu veja algum
vídeo sem ter que ver a MTV ou
canais de mídia da atualidade.
Em termos está foi a pergunta
mais básica do trabalho, pois
a resposta é o mecanismo da
pesquisa propriamente dito…

x

Sempre tem um vizinho querendo
ser melhor que o outro.

Como o Facebook vem tentando colonizar a internet?
Por Maria Antônia Schimtz, 2ª Série Ensino Médio

T
Foto: www.personare.com.br

enta criar um monopólio
mundial da comunicação
e
informação,
estando
interessado em uma inclusão
social e um melhor financeiro,
ou seja, cria dependências nas
pessoas para que estas mesmas
gastem cada vez mais, ele usa

um mecanismo separando os
interesses de cada um de forma que
os mesmos se aproximem cada vez
mais, trazendo “regras”, costumes,
dependências, interações forçadas,
uma necessidade de se mostrar nas
pessoas, tudo isso obrigando-as a
se incluírem no espaço virtual.

