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Editorial

A

pós
recebermos
um
excelente
retorno
dos
leitores do projeto piloto “A
voz da Humanidavi”, publicado em
outubro de 2015, concretizaremos a
proposta de publicações semestrais
do jornal. Para a primeira edição
deste ano selecionamos, dentre
diversos conteúdos trabalhados
em sala de aula, temas de maior
pertinência social e expressão em
termos de atualidade.
Respeitando
a
proposta
interdisciplinar e o princípio da
imparcialidade,
analisamos
o
contexto econômico, político e social
do Brasil e do mundo a partir de
diversas perspectivas, desde a liberal
até a marxista, verificando, inclusive,
as origens históricas da dicotomia
esquerda/direita, além dos aspectos
geopolíticos da Guerra Fria, capa

dessa edição.
Os artigos, produzidos pelos
estudantes do 9º ano do ensino
fundamental ao 3º ano do ensino
médio, no decorrer do primeiro
semestre letivo desse ano, ainda
discutem a relação entre ciência e
religião, a consciência mítica, o papel
da escola e da família no processo
de socialização, os movimentos
migratórios atuais e o problema da
superpopulação, geografia física,
além de outras temáticas relevantes.
Para
consolidação
desse
empreendimento, que a partir de
agora passa a contar com um registro
formal de publicações seriadas,
o ISSN (International Standard
Serial
Number),
continuamos
contando com o apoio de alunos
e alunas, protagonistas desse
projeto, coordenação e direção da

Escola UNIDAVI, da Reitoria e Próreitorias da Instituição, e sobretudo,
dos leitores, que contribuíram com
elogios, críticas e sugestões.
Além de inserir os estudantes –
seus anseios, perspectivas e opiniões
– no debate público, divulgando
suas produções textuais, esperamos
que os jovens os levem a novos
conhecimentos, despertem dúvidas
e instiguem à reflexão.
Boa leitura.
Prof. Paulo Cesar Longen –
História, Sociologia e Filosofia
Prof. Eduardo Segundo –
Geografia

JORNAL
A VOZ DA HUMANIDAVI
Editores:
Paulo Cesar Longen
Eduardo Segundo
Revisão da língua portuguesa:
Rafaela Sandrini
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
escolaunidavi@unidavi.edu.br
http://escola.unidavi.edu.br/
Distribuição gratuita
Tiragem: 1.000 exemplares

A VOZ DA HUMANIDAVI

3

A geopolítica da Guerra Fria
Por Bruno Sborz, Gabriel Hasse Stein e Júlia Isabeli Krambeck (9º ano, ensino fundamental)
cada uma destas regiões. Porém, no
ano de 1949, os países capitalistas
(EUA, Grã-Bretanha e França)
integraram suas áreas à República
Federal da Alemanha (Alemanha
Ocidental). O setor soviético passou a
ser integrado à República Democrática
da Alemanha (Alemanha Oriental),
seguindo o sistema socialista.
Até o ano de 1961, os cidadãos de
Berlim podiam passar livremente
de um lado para o outro da cidade.
Porém, em agosto de 1961, com o
acirramento da Guerra Fria e com
a grande migração de berlinenses
do lado oriental para o ocidental,
o governo da Alemanha Oriental
resolveu construir um muro dividindo
as duas áreas e decretou leis proibindo
a passagem das pessoas para o lado
ocidental da cidade.

Desenho de Sarah Lenzi e Paulo Henrique Abelino.

A

Guerra Fria começou por volta
de 1945, e ficou caracterizada
pela
extrema
rivalidade
política, ideológica, econômica e
militar entre os líderes dos blocos
capitalista (EUA) e socialista (URSS).
Como ambos os lados previam um
confronto direto, deram início a
corrida pela hegemonia a partir da
tecnologia bélica.
Começa
então
à
“corrida
armamentista”, termo que se refere
ao confronto pela supremacia política
e ideológica envolvendo as duas
superpotências da época, Estados
Unidos da América e União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este
período ficou marcado pela ausência
de uma luta aberta que fizesse uso de
armas, porém incentivou como nunca
a pesquisa e o desenvolvimento de
armas. Em 1945, a primeira bomba
atômica foi produzida pelos EUA, e
quatro anos mais tarde, a URSS já
tinha seu primeiro artefato militar
atômico. Por esta razão, acreditava-se
que o ataque de um dos lados, num
momento qualquer, desencadearia
uma guerra que colocaria fim à vida
humana na Terra. Surgia assim um
jogo diplomático conhecido como
“equilíbrio do terror”.
A rivalidade entre EUA e URSS

pela influência ideológica no mundo
continuava diante da exploração
espacial. A “corrida espacial” ocorreu
na segunda metade do século
XX, sendo um conflito marcado
pela propaganda das conquistas
e dos avanços. Iniciou-se com o
lançamento do satélite soviético
Sputnik I, fato ocorrido no dia 4 de
outubro de 1957. Tal evento forçou
os EUA a demonstrar serviço, já
que os soviéticos saíram na frente.
O segundo passo também foi dado
pelos soviéticos, em 3 de novembro
de 1957, quando a cadela Laika foi
enviada ao espaço como tripulante da
nave Sputnik II. Em 31 de janeiro de
1958, como resposta ao Sputnik I, os
estadunidenses enviaram o satélite
Explorer I. Em julho de 1958, para
dar conta da corrida ideológica, os
estadunidenses criaram a NASA. Em
12 de abril de 1961, Yuri Gagarin,
também soviético, fez um voo que
o elegeu como o primeiro homem a
viajar no espaço. Até este momento
a URSS dominava a corrida espacial
graças ao grande investimento feito
em seu programa espacial, porém os
estadunidenses não perderam tempo
e no dia 5 de maio do mesmo ano,
enviaram seu primeiro homem ao
espaço.

Soviéticos
e
estadunidenses
disputaram
amplamente
pela
supremacia tecnológica na corrida
espacial. No Natal de 1968, os
tripulantes da Apollo 8 foram os
primeiros a fazer uma viagem
em torno da Lua. Porém, no ano
seguinte, a expedição Apollo 11,
resultado de um investimento no
valor de 20 bilhões de dólares, fez
pousar na Lua a primeira nave. Neil
Armstrong e Edwin Aldrin foram os
primeiros homens a caminhar sobre
o solo lunar. A partir deste momento,
os soviéticos começaram a ficar
para trás, e então, após mais cinco
expedições estadunidenses pousarem
na Lua e da grande conquista dos
EUA, os soviéticos não conseguiram
mais acompanhar o desenvolvimento
tecnológico e foram perdendo força. A
corrida espacial tem como marco final
o projeto cooperativo Apollo-Soyuz,
realizado em julho de 1975, que unia
os esforços dos estadunidenses e dos
soviéticos, demonstrando um claro
abrandamento das relações tensas
entre as duas potências.
Além de tudo isso, com o fim da
Segunda Guerra Mundial, aconteceu a
divisão da Alemanha em quatro áreas:
EUA, Grã-Bretanha, França e URSS
passaram a comandar e administrar

O “Muro de Berlim”,
que se tornou o maior
símbolo da Guerra Fria,
não respeitou casas,
ruas ou prédios.
Famílias foram separadas da
noite para o dia. Policiais e soldados
da Alemanha Oriental impediam e
matavam quem tentasse ultrapassar
o muro. Em 9 de novembro de 1989,
com a crise do sistema socialista no
leste da Europa e o fim deste sistema
na Alemanha Oriental, ocorreu a
queda do muro. Este fato representou
o fim da Guerra Fria e o primeiro
passo no processo de reintegração da
Alemanha.
Portanto, a corrida espacial não foi
só uma disputa ideológica por poder
e influência no mundo. O maciço
investimento feito em pesquisa foi
fundamental para o desenvolvimento
da educação e para conquistas
tecnológicas importantes para a
humanidade.
REFERÊNCIA
GOMES, Cristina. Guerra Fria.
Disponível em <http://www.infoescola.
com/historia/guerra-fria>. Acesso em
30/05/2016.
GAMA, E. M. S. F.; LOPES, L.; LOPES,
M. L. Geografia, 9º ano: Ensino
Fundamental. Belo Horizonte: Ed.
Educacional, 2015. Livro 1.
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Como funciona a sociedade?
O olhar dos clássicos da Sociologia

Por Anya Rafaela Hemmer Dos Santos (3ª série, ensino médio)

A

Sociologia pode ser entendida
como o estudo científico da
organização e do funcionamento
das sociedades humanas e das
leis fundamentais que regem as
relações sociais, as instituições, etc.
É a descrição sistemática e análise de
determinados comportamentos sociais.
Diferente da Filosofia, a Sociologia
deixa de ser um “ponto de vista”
para se tornar um estudo mais exato,
seguindo procedimentos lógicos para
se chegar a um resultado final. Assim,
compreendendo-se a sociedade, é
possível moldá-la. Apesar da busca pela
exatidão, através do raciocínio lógico,
ainda há divergências entre os modos
de se analisar a sociedade. Nesse
sentido, desenvolveram-se três linhas
clássicas da Sociologia, provenientes de
três grandes autores da área.
Émile
Durkheim
(1858-1917)
acreditava que a sociedade é anterior
ao indivíduo, visto pela evolução, que
desde os primatas já havia convívio
social. Explicou a sociedade de duas
maneiras: sociedades grandes e
desenvolvidas funcionariam tendo
como base a solidariedade orgânica,
como em um organismo onde as partes
se dependem, sendo essa cooperação
entre os indivíduos chamada de coesão
social. Já as sociedades menores e

menos desenvolvidas em complexidade,
como grupos indígenas ou nômades,
funcionariam através da solidariedade
mecânica, onde características comuns
unem os indivíduos, porém um não
depende do outro, necessariamente,
para a sobrevivência.
Max Weber (1864-1920) interpretou
a sociedade como sendo definida pela
ação social, ações dos indivíduos, que
podem ser: racional com relação a fins,
ocorre na busca de algum objetivo,
por exemplo; racional com relação a
valores, ligada a valores morais; afetiva,
estabelecida por instinto e emoções;
ou tradicional, seguindo costumes,
em geral sem questioná-los. Weber
acreditava também que os líderes
obtinham poder por meio de três tipos
de legitimidade: tradicional, passada
por gerações, como nas monarquias;
legal, ou seja, por meio da lei; e
carismática, obtida pela identidade
com a população.
Karl Marx (1818-1883) analisou
a sociedade com base na produção
de bens materiais, o materialismo
histórico, método de estudo social feito
a partir da produção material que se
estabelece nas sociedades ao longo
da história. Desenvolveu os conceitos
de infraestrutura e superestrutura,
sendo o primeiro, o conjunto das

Fonte: http://goo.gl/5k7Jih

condições materiais determinantes da
produção, como o capital, máquinas e
equipamentos; e o segundo, os demais
requisitos sociais que possibilitam a
produção, como a cultura, ideologia
e alienação, por exemplo. Alienação,
na visão marxista, é a “distração” da
população em relação à organização da
sociedade e aos problemas sociais, o que
está relacionado com outro conceito, o
de fetiche da mercadoria, onde o valor
da mercadoria é estabelecido pelo que
essa representa e não pelo que realmente
é, um princípio emocional, observado,
por exemplo, no consumo de roupas
da moda. Estudando a sociedade a
partir de um olhar essencialmente
econômico, Marx explica a origem das

desigualdades sociais através da divisão
do trabalho, onde a força de trabalho
de um operário, considerada também
como uma mercadoria, possui o mesmo
valor que o tempo que esse precisa para
produzir o suficiente para receber o
seu salário e garantir a subsistência de
sua família. Apesar disso, muitas vezes
o valor desse tempo é menor que a
quantidade de força de trabalho total.
A diferença entre esses dois valores é
conhecida como mais-valia.
REFERÊNCIA
MONTEIRO, E. J. M. Sociologia, 3ª
série: Ensino Médio. Belo Horizonte:
Ed. Educacional, 2015. Livro 1.

O mito e sua permanência na sociedade atual

Por Tamires de Souza (1ª série, ensino médio)

I

ndependente da religião, família e do local em
que nascemos, desde pequenos somos expostos
aos mitos existentes na sociedade. Mas afinal, o
que é o mito? Como o mito permanece na sociedade
atual?
A palavra mito vem do grego mythos que pode
ser traduzida como discurso ou narrativa. Para
falarmos sobre o que é o mito, devemos abandonar
nossa concepção de que mito é algo falso, irreal,
inventado. O mito é, antes de tudo, uma narrativa,
indiferente do julgamento que façamos sobre ela
ser verdadeira ou falsa. Em seu sentido original,
está intimamente ligado à oralidade, pois na Grécia
Antiga boa parte das histórias não eram escritas,
mas contadas oralmente de geração para geração.
Após tantos séculos, o mito está presente na
sociedade atual por meio da religião, das histórias
infantis, dos filmes, como os da Marvel e DC Comics,

das pessoas que “superam” sua condição humana e
se tornam ícones perante a sociedade. Na religião o
mito se expressa por meio da criação de deuses (que
talvez até existam); nas histórias infantis, através
da criação de personagens, que normalmente
transmitem uma referência moral como, por
exemplo, o personagem Pinóquio, que nos ensina
a não mentir; nos filmes, que criam personagens
fictícios e nos induzem a querer ser igual a eles;
nas pessoas que vão além de sua própria existência,
como o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, que
ainda é lembrado como uma referência em termos
de determinação e coragem.
De formas diferentes, podemos perceber
que apesar de termos mudado nossa forma de
ver o mundo, o mito permanece como uma das
possibilidades de percepção e expressão humana
no mundo atual, tão influente quanto o pensamento

filosófico.
REFERÊNCIA
AMORIM, M. F. Filosofia, 1ª série: Ensino Médio.
Belo Horizonte: Ed. Educacional, 2015. Livro 1.

Fonte: https://goo.gl/fsO89p
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Família e escola na atualidade

O processo de socialização
Por Beatriz Caroline Zwicker De Arruda, Bianca Roberta Hasse e Daniela Beerli (1ª série, ensino médio)

Fonte: http://goo.gl/NtLNOU

O

ser humano tem, desde o
início, a necessidade de se
relacionar com o mundo,
conhecer
pessoas,
culturas
e
costumes. Algumas etapas da vida
caracterizam a vivência em sociedade,
e compõe o processo de socialização.
Em Sociologia, o processo de
socialização é fundamental para
compreender a construção dos
diversos espaços sociais. Este

processo é desencadeado por meio
da complexa rede de relações sociais
estabelecidas entre os indivíduos
durante a vida, que se interagem
e se integram à família, escola,
religião e meios de comunicação, ao
mesmo tempo em que constroem a
sociedade. O primeiro contato social
que o ser humano tem, ao nascer, é
com a família, com a mãe, por meio
dos cuidados físicos e afetivos e,

consequentemente com os demais
familiares. As famílias exercem um
papel importante na vida social
de seus filhos, além de transmitir
seus valores, influenciam no seu
desenvolvimento psicossocial.
A sociedade vem mudando
sua relação com as famílias. Cada
família tem o direito de viver do
jeito como se sente melhor, homem
com homem, mulher com mulher,
homem com mulher, não importa.
Embora cada indivíduo tenha o seu
direito de escolha, há ainda muito
preconceito a ser vencido. Outra
mudança importante ocorre em
relação ao papel das mulheres na
família e na sociedade. Pode-se dizer
que, antigamente, o papel destinado
à mulher era o de ser dona de casa,
cuidar dos filhos, ser reservada e
não ter direitos a escolhas. Com o
tempo as mulheres passaram a ter
o direito de trabalhar fora, de votar,
de se divorciar e de ter ou não filhos.
Hoje em dia a mulher tem a liberdade
de escolher o caminho que quer
seguir e o papel que quer exercer,
tanto profissionalmente, quanto
emocionalmente. Antigamente as
famílias eram compostas por muitos
filhos, que ajudavam nos serviços de
casa e no trabalho. Na atualidade é
comum que os casais tenham um ou
dois filhos, sobretudo por questões

financeiras.
Em virtude do trabalho e outros
compromissos, os pais não conseguem
passar o dia inteiro com os filhos,
sendo assim, as crianças começam a
ir muito cedo para creches e para a
própria escola. Alguns pais se sentem
culpados por não acompanhar a
vida dos filhos e os recompensam
com presentes ou atitudes, tentam
substituir o vazio do filho. Como
consequência os filhos acabam
sofrendo pela falta de limites.
As mudanças ocorridas na
composição e no papel das famílias
acabam acarretando em alterações na
função social das escolas, que passam
a ter de lidar com conflitos éticos, além
de exercer um papel fundamental
na formação humana das crianças
e adolescentes, na transmissão de
valores morais, além do próprio
conhecimento
científico.
Esses
processos são fundamentais para
a transformação do indivíduo, que
adquiri conhecimento, sociabilidade
e se transforma de um ser biológico
para um ser social.

algo que se apresenta ao inverso da
realidade.
Como isso está presente na sua
vida? Através da alienação, que
pode ser entendida como aceitação
passiva da ideologia, uma explicação
da realidade, senso comum ou
opiniões superficiais, sem muita
fundamentação, que chegam até nós
através de veículos como a religião
e o entretenimento. O atual cenário
da música brasileira, por exemplo,
liricamente deplorável, faz com que o
cidadão comum relaxe e esqueça dos
seus problemas e dos problemas das
pessoas ao seu redor, da sua cidade,
do país. Dessa forma você fica numa
zona de conforto e não questiona as
ações daqueles que lhe manipulam.
A alienação faz com que o senso
comum pareça mais correto do que o
conhecimento científico, molda o seu
modo de ver o mundo.
Você deve estar pensando, se

sabemos disso tudo, por que ninguém
faz nada? Será que ninguém se
recusou a sair do “modo automático”
ou questionou essas ideias falsas?
Quando você percebe que está sendo
alienado, percebe também o quanto
é difícil abrir os olhos e, mais difícil,
ainda abrir os olhos dos outros.

REFERÊNCIA
MONTEIRO, E. J. M. Sociologia, 1ª
série: Ensino Médio. Belo Horizonte:
Ed. Educacional, 2015. Livro 1.

O que é ideologia?
Por Jorge Lucas Pereira e Lucas Henrique Heinz Eskelsen (2ª série, ensino médio)

I

deologia é um desses termos que
possuem vários significados. Para
Norberto Bobbio, cientista político
italiano, a palavra ideologia possui um
sentido forte e um fraco. Certamente
você já presenciou esses dois sentidos
em sua vida, mesmo não sabendo
de sua existência, pois eles estão
presentes em tudo o que você faz, o

Fonte: http://goo.gl/AKdkFw

seu modo de vida e a nossa sociedade,
porém ocultos aos olhos comuns.
No sentido fraco do termo,
ideologia significa o estudo das ideias,
de seu conjunto e entendimento, sendo
assim, o sentido fraco apresenta-se
como oposto do sentido forte.
No sentido forte, ideologia significa
uma elaboração intelectual constituída
por uma inversão da realidade, ou
um conjunto de ideias falsas, que
podem ser “desmascaradas”. Nesse
sentido, a ideologia apresenta como
características:
a
naturalização,
algo social que observamos como
natural; a universalização, meio pelo
qual toda ideologia se propaga, o
compartilhamento da ideia por várias
pessoas; a abstração, trata-se de algo
imaterial, que está no mundo das
ideias; a lacuna, parte da ideologia
sem explicação; e a inversão, ou seja,

REFERÊNCIAS
ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M.
H. P. Filosofando: Introdução à
Filosofia. São Paulo: Ed. Moderna,
2013.
BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.;
PASQUINO, G. Dicionário
de Política. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 1998.
MONTEIRO, E. J. M. Sociologia, 2ª
série: Ensino Médio. Belo Horizonte:
Ed. Educacional, 2015. Livro 1.
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Superpopulação e os desafios da globalização
Por Eduardo Henrique Quiquio Güinter, Julia Lais Ressel e Maria Eduarda Ramos (9º ano, ensino fundamental)

Desenho de Júlia Isabeli Krambeck e Victória Paranhos Ávila.

H

oje
em
dia,
a
superpopulação
e
a
globalização
vêm afetando muito toda
a sociedade mundial. Por
exemplo, com o mundo
crescendo
83
milhões
de pessoas por ano, para
alimentar todos os prováveis
9 bilhões de habitantes
em 2050 será necessário
duplicar, se não triplicar, a
produção de alimentos, tanto
agrícolas, quanto industriais.
Isso contribuirá para o

desenvolvimento vertiginoso
da globalização.
A globalização é um
processo de intensificação
política, social, econômica
e cultural que engloba os
blocos econômicos regionais,
os meios de transportes e de
telecomunicações e, é claro,
a tecnologia. Este processo
ganhou mais fôlego na
década de 80, com o avanço
de novas tecnologias. Uma
característica marcante deste
processo é que os países

em desenvolvimento não
conseguem acompanhar os
avanços tecnológicos dos
países
já
desenvolvidos,
afetando suas economias.
A formação dos blocos
econômicos regionais é o que
controla a economia no geral,
ou seja, tem um poder sobre
ela. São exemplos desses
blocos a União Europeia e
o Mercosul. Podemos dizer
que a economia influencia
tudo. Por exemplo, se você
é um comerciante e vende
vários produtos em um dia,
vai ter lucro, mas se não
vende nada, vai ter prejuízo,
tendo que arcar com algumas
consequências. O mesmo
princípio acontece entre os
países e suas inter-relações
econômicas.
Os meios de transportes
e de telecomunicações são
fundamentais para o dia a
dia da sociedade moderna –
superpopulosa e globalizada.
Isso se reflete nas facilidades
que existem para irmos de um
lugar para outro ou para nos

comunicarmos com pessoas
que estão bem distantes.
Juntamos a tudo isso a
questão da superpopulação
global. Especialmente nas
regiões
metropolitanas,
temos um grande número de
pessoas para pouco espaço,
causando problemas urbanos
graves, como trânsito travado
e alta criminalidade. Isso tem
afetado não só a economia,
mas também o meio ambiente
e a qualidade de vida. Muitos
lugares estão à beira do caos,
pois as pessoas estão seguindo
cada vez mais um estilo de
vida consumista, estão se
endividando e não estão
medindo as consequências.
O excesso de lixo também
preocupa muitas pessoas,
pois, afinal, para onde vai todo
o lixo que sai das indústrias e
das casas?
Além disso, não podemos
esquecer que, se falta espaço
para as pessoas morarem,
elas têm que achar um lugar
para viver. Então vão acabar
desmatando
florestas
e

procurando mais recursos
naturais para ter com o que
lucrar, ou pior, vão optar pela
favelização. Na realidade,
ficamos em dúvida sobre o
que é pior.
Refletindo mais, em grande
parte, o mundo globalizado
depende dos Chefes de Estado
e suas decisões. No entanto, a
qualidade de vida ideal para
a prevista superpopulação
global vai depender não só
da estabilidade da economia
ou do crescimento do PIB no
futuro, mas principalmente
das atitudes que escolhemos
para regrar a nossa vida agora
mesmo!
REFERÊNCIA
WELLE, Deutsche.
Crescimento populacional
e o desafio da alimentação.
<http://www.dw.com/pt/
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As tecnologias usadas pela cartografia atual
Por Eduardo Brehmer Picoli, Eduardo Fertig Bastos e Pedro Artur Buzzi Pereira (1ª série, ensino médio)

J

Fonte: http://goo.gl/GKGaMc

á pensou se você estivesse sem
GPS em São Paulo? Ou sem
o Street View ao querer saber
como é um determinado bairro do Rio
de Janeiro? Ou o quanto demoraria
para coletar informações sobre nosso
Planeta Terra sem o sensoriamento
remoto? Imaginou-se criando mapas
gigantescos sem o geoprocessamento?
Sem dúvida, seriam situações bem
complicadas. Assim, destaca-se a atual
importância das tecnologias modernas
na cartografia.
O sensoriamento remoto é a
captação de imagens da superfície da
Terra para estudos da mesma. Referese à aquisição de informações sem o
contato direto entre o pesquisador, o
equipamento e o objeto de estudo. Essa
técnica começou a ser utilizada no século
XIX, através de fotografias tiradas de

um balão de ar quente. Atualmente,
utiliza-se para os mesmos fins satélites
e aviões. Quando o sensoriamento
remoto
funciona
com
imagens
fotográficas da superfície terrestre, se
chama aerofotogrametria, que possui
a vantagem de ser tecnicamente
mais simples e relativamente mais
precisa, em função da proximidade das
fotografias aplicadas.
Mas de qualquer forma, utilizando
qualquer equipamento, para se
obter um resultado melhor é preciso
posicionar o sensor da forma mais
vertical possível, a fim de se evitar
distorções, principalmente em termos
de escala e da área do terreno a ser
representada.
Uma recente tecnologia é o Street
View, criado pela empresa Google,
onde o usuário consegue movimentar-

A VOZ DA HUMANIDAVI

7
se pela tela com uma visão panorâmica em 360 graus,
atravessando ruas, pontes, olhar museus e até escalar
grandes montanhas e mergulhar em alguns pontos
dos oceanos. Inicialmente, em 2007 o Street View
foi lançado em apenas cinco cidades dos Estados
Unidos da América, e desde então vem se expandindo.
Atualmente o Street View já inclui lugares de todos
os continentes, usando vários tipos de equipamentos,
acoplados em veículos tais como carros e triciclos.
O GPS (Sistema de Posicionamento Global) é
formado por três segmentos: o espacial, o de controle e
o do utilizador. O espacial é composto por 24 satélites
distribuídos em seis planos orbitais. O segmento
de controle é responsável pelo monitoramento
das órbitas dos satélites. Por fim, o segmento do

utilizador é o receptor GPS, responsável pela captação
dos sinais fornecidos pelos satélites. Esse sistema
permite, através de satélites, obter informações
sobre a localização geográfica em qualquer lugar, e a
qualquer instante. A localização geográfica ocorre em
razão da emissão de rádio dos satélites, que é captada
por receptores GPS na Terra, onde são decodificadas
as informações e fornecidas a latitude, longitude e
altitude.
Como percebemos, esses tipos de tecnologias
cartográficas são muito importantes para o nosso
cotidiano. Sem essas tecnologias, o mundo atual
seria completamente diferente, pois a tecnologia
para mapeamento terrestre seria muito limitada. Por
exemplo, provavelmente precisaríamos visitar de

barco as fronteiras litorâneas e desenhá-las à mão,
assim como fizeram nossos colonizadores lá no século
XVI.
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Reconhecendo a República
Por Renata Dalcanale Araujo e Yohana Sansão Dalfovo (1ª série, ensino médio)

Fonte: http://goo.gl/zznkfO

R

epública Federativa do Brasil. O nome
oficial do país remete a uma questão, o que
é república? Para Olivieri, “[...] república
vem do latim res publica que significa ‘coisa
pública’, ‘coisa do povo’. Nesse sentido, um governo
republicano é aquele que põe ênfase no interesse
comum, no interesse da comunidade, em oposição
aos interesses particulares e aos negócios privados”.
A república surgiu em Roma, na Antiguidade,
após a deposição do último rei do período
monárquico (753-509 a.C.). Você pode imaginar
que com o passar dos anos os sistemas políticos
mudaram totalmente, no entanto, muitas
características do passado ainda estão presentes
na atualidade como, por exemplo, a distribuição
de diversas funções, a de legislar e administrar.
Também é verdade que para melhorar as condições
do sistema político, a república adquiriu diversas
inovações na atualidade.

Quando se fala em república, sabemos que
se trata de um sistema de governo totalmente
oposto à monarquia, em que a transição de poder é
hereditária, enquanto na república o governante é
eleito diretamente ou indiretamente pela população,
para exercer o poder por um tempo determinado.
Ao longo da história podemos perceber que
o nosso país passou por diversos problemas,
enfrentamos uma extensa crise política, que
acaba prejudicando a economia e vários setores
da sociedade. O Brasil, no entanto, conquistou
avanços, muitos deles proporcionados pela
participação popular e pela rotatividade no poder, e
há mais de 120 anos podemos dizer que nosso país
é definitivamente uma república.
Ao recorrer à história, observamos que, tanto no
passado, quanto no presente, a ideia de república
foi muito importante para o desenvolvimento das
sociedades contemporâneas, em aspectos sociais,

no desenvolvimento econômico, e em diversas
outras questões. Muito se discute sobre desordem
na política do país, mas tudo isso passa pela ação
dos indivíduos na sociedade. É preciso que a
sociedade civil e a política se voltem aos princípios
republicanos, e tudo, possivelmente, será resolvido
com o tempo.
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A realidade das migrações atuais e as atitudes da ONU
Por Gabriele Helena Beber, Sarah Lenzi e Victória Gabriela Wetzstein (9º ano, ensino fundamental)

H

oje em dia, muito se debate
sobre a grande adversidade
que são as migrações
desordenadas.
Diariamente,
há
inúmeras discussões sobre esse
assunto
delicado,
idealizando
possíveis soluções. Apesar disso, não
podemos contar com a maioria das
reuniões dentro dos vários órgãos
internacionais, pois muitas vezes
resultam em nada. Geralmente, a
preocupação desses organismos
é apenas amenizar o problema ou
afastá-lo de certo território, não se
apresentando assim soluções efetivas.
Teoricamente, é função da ONU
(Organização das Nações Unidas)
priorizar pelo bem-estar de todos os
países que enfrentam o drama das
migrações. Na maioria das vezes, as
migrações desordenadas são causadas
por desastres naturais, conflitos
internos ou ataques terroristas.
No entanto, o que contribui
significativamente para o aumento
das migrações internacionais é a falta
de condições dignas para as famílias.
Muitas famílias se obrigam a
mandar um de seus integrantes
migrar para outro país, em busca de
melhores condições financeiras para
a sua família. Isso tem gerado outro
problema social. Esses imigrantes
acabam assumindo as vagas de
emprego dos nativos, criando em
muitos países uma espécie de ódio
aos estrangeiros, também chamada

de xenofobia.
A ONU contribui nessas situações.
Ela tem como objetivos principais: a
defesa dos direitos fundamentais do
ser humano, garantir a paz mundial
colocando-se contra qualquer tipo de
conflito armado, buscar mecanismos
que
promovam
o
progresso
social das nações, e a criação de
condições que mantenham a justiça
e o desenvolvimento econômico.
Entretanto, sendo a ONU uma
organização constituída por governos
da maioria dos países do mundo,
ela deveria dar conta de solucionar
os impasses atuais envolvendo as
migrações, e não tratá-los como um
simples tabu.
Refletindo nisso tudo, devemos
pelo menos fazer a nossa parte
por sempre respeitar as diferentes
culturas, costumes e crenças. Afinal,
não sabemos muito sobre a jornada,
os traumas e as dificuldades que os
imigrantes já enfrentaram ou ainda
estão enfrentando. Queremos, acima
de tudo, ser mais humanos.
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Desenho de Luíza G. Marçal e Maria Eduarda Duarte.

O Brasil na I Guerra Mundial
Por Gabriele Helena Beber, Isadora Cardoso, Júlia Isabeli Krambeck, Julia Lais Ressel, Maria Eduarda Ramos, Sabrina Michele Marchi, Stefany Johanna
Lutz Sasse, Victoria Gabriela Wetzstein e Victória Paranhos D’Ávila (9º ano, ensino fundamental)

O

Fonte: http://goo.gl/QYvygS

início do século XX traz fortes traços da II
Revolução Industrial. Os países europeus
se encontravam em desenvolvimento
acelerado, com novos produtos e serviços. Todo esse
desenvolvimento requeria matérias primas, fontes
de energia e mercados consumidores, desta forma
o imperialismo europeu se expande para a África
e Ásia em busca de poder. As principais potências
europeias já estavam em uma corrida armamentista.
Além desses fatores, o nacionalismo, a política
de alianças militares e o assassinato de Francisco
Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro,
acabaram causando a I Guerra Mundial, ocorrida
entre 1914 e 1918, um dos maiores acontecimentos
da história mundial.

O Brasil se manteve neutro nos três primeiros
anos de conflito, mas em abril 1917 sofreu seu
primeiro ataque: um submarino alemão atacou
um navio brasileiro Vapor Paraná, da marinha
mercante, que estava carregado de café. Em maio
o navio Tijuca, que navegava pelas águas francesas,
foi destruído por outro submarino alemão, e, seis
meses mais tarde, outra embarcação brasileira,
o encouraçado Macau, também foi atacado por
alemães. Esses fatos motivaram o Brasil a entrar
na guerra. Na época, o presidente Venceslau Brás
firmou acordo com os países da Entente, Estados
Unidos, França e Inglaterra, em oposição à Aliança,
formada pelo Império Austro-húngaro, Alemanha e
Império Turco-otomano.
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A participação do Brasil foi antes de tudo
simbólica, pois o país não possuía força militar
ou marinha relevantes. Não tinha praticamente
nada com o que pudesse contribuir diretamente
no front, era mais uma questão de apoio moral. O
governo do Brasil enviou alguns pilotos de avião,
navios militares, apoio médico. No decorrer da
guerra a marinha brasileira desempenhou a função
de patrulhamento do Oceano Atlântico. O Brasil,
entretanto, acabou tendo alguns contratempos no
decorrer da guerra, como, por exemplo a morte de

cerca de 176 marinheiros, após contaminação por
gripe espanhola
Apesar de uma atuação inexpressiva militarmente
o Brasil foi o único país da América do Sul a participar
da guerra, o que possibilitou ao governo brasileiro a
ocupação de uma cadeira na Conferência de Paz de
Paris, que originou o Tratado de Versalhes, e, assim,
foi possível receber o pagamento de indenização
por parte da Alemanha por ter prejudicado o
comércio de café brasileiro. O Brasil também foi
um dos fundadores da Liga das Nações. Implicações

ESQUERDA

importantes da Primeira Guerra Mundial no Brasil
foram a consolidação da política externa brasileira
voltada para os Estados Unidos.
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DIREITA

Origens históricas e o papel do indivíduo
Por Gustavo Gripp de Souza (3ª série, ensino médio)

A

relatividade
de
interpretação
das
relações no espaço e
das classes sociais, configuram
a distinção política entre
direita e esquerda. Essa
distinção
nasceu
na
Revolução Francesa, no fim
do século XVIII, onde do
lado direito do presidente
da Assembleia Nacional
ficavam os representantes
do clero e da nobreza, e
do lado esquerdo ficavam
os camponeses, pequenos
burgueses e os consoantes
das transformações sociais.
Vemos essa divisão perdurar
e disseminar-se por toda
Europa e, mais tarde, por
todo globo. Ao longo do
século XX, essa dicotomia
culminou
em
diversos
conflitos que a intensificou,
como a Revolução Russa e a
Guerra Fria.
Com o término da
Segunda Guerra Mundial
é intensificado o conflito
político,
econômico
e
ideológico
entre
o
capitalismo e o socialismo,

por meio de seus principais
representantes, os Estados
Unidos e a União Soviética,
respectivamente. O confronto
bélico entre as duas potências
mundiais seria prejudicial
para ambos e para o mundo,
sobretudo por acabarem
de sair de uma guerra, mas
indiretamente ocorreu, o
que se pode verificar a partir
dos
projetos
contrários
das superpotências, para a
extensão de seus respectivos
campos de domínio, além
das disputas pelos territórios
“marginais”.
O
conflito
perdurou mesmo após a
queda do Muro de Berlim, que
para os inocentes terminou
com esse acontecimento. Se
lançarmos um olhar para
a situação política no país,
veremos alguns aspectos
semelhantes a essa disputa.
A fragilidade da política
brasileira é fomentada por
ignorantes políticos que
seguem sendo fantoches
de uma direita articulada,
que, por sua vez, alcança
os desinformados da onda

conservadora que escorre pelo
país, e vemos uma esquerda
enfraquecida pelos principais
veículos midiáticos, mas que
tem nas redes e nas novas
mídias, uma oportunidade
para um apoio à sua luta por
uma democracia que legitime
a representação do povo.
Nesse processo, conflitam
a direita, em uma tentativa de
conservação, e de golpe contra
a democracia, que engatinha
em nosso país, e a esquerda,
que resiste às traições dos
falsos aliados e na construção
de processos democráticos
que visam o estabelecimento
de uma maior representação
e participação da população.

É possível observar o
efeito da grande mídia,
que expressa opiniões
implicitamente (por
vezes torna-se
explícito), mas que
para os que não
exercem qualquer
tipo de reflexão

sobre aquilo que
estão sujeitos, que
consomem, que leem,
que assistem, estão
apenas sujeitos à
cirurgia midiática
e à construção dos
moldes sociais.
Fato é que, anteriormente
as reformas que penso como
necessárias, como a política e
a educacional, deve haver uma
reforma do ser, uma reforma
de consciência. A incerteza
pela qual a política brasileira
percorre é semelhante e é
consequência da incerteza
humana. Construiu-se uma
fuga das responsabilidades
entre os seres. Desprezase as responsabilidades,
pois o receio do confronto,
de posicionar-se, de exigirse é antagônico à fraqueza
humana. A precipitação dos
juízos faz o ser olhar para si
e compreender-se incapaz,
o que promove a não ação,
ao “nada posso fazer”. A
ausência do exercício da

reflexão é uma das causas
de uma consciência tão
debilitada. As ignomínias
que ocorrem são reflexos das
consciências que as propõem.
Esta instabilidade que decorre
da má formação reflexiva,
fragiliza o desenvolvimento
das pessoas enquanto seres,
consequentemente do país,
enfraquecendo a democracia
e a moral, mas que num
aspecto otimista, pode ser
um estímulo para o brasileiro
iniciar o exercício da reflexão
para,
posteriormente,
reconhecer a potência de sua
ação.
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Golpe da Maioridade

O primeiro golpe político do Brasil
Por Eduarda Nau e Júlia Marconcini Taschner (2ª série, ensino médio)
liberais, por exemplo, apoiavam a antecipação da
maioridade, de olho nos cargos no primeiro escalão
do governo, buscando consolidar sua força política.
Já os conservadores estavam mais preocupados
em manter o território brasileiro livre das revoltas
populares e evitar mudanças no sistema hierárquico.
No início de 1840, o político liberal Antônio Carlos de
Andrada e Silva criou o Clube da Maioridade. Com o
apoio da imprensa, a proposta de antecipação ganhou
as ruas da capital e incitou algumas manifestações
de apoio popular. Para muitos, a imagem jovem e
instruída de Pedro de Alcântara representava uma
tentativa de ordenação política e social. Em 23 de
julho de 1840 o parlamento outorgou o Golpe da
Maioridade, coroando D. Pedro II imperador, aos 14
anos e sete meses de idade. Segue a declaração da
maioridade:
Proclamação da Assembleia Geral ao povo sobre a
maioridade
Brasileiros!

Fonte: http://goo.gl/HZgu2Z

E

m 1831, o Imperador D. Pedro I, pressionado
pela opinião pública e pelas elites agrárias
por posições supostamente antiliberais,
abdica, deixando no Brasil, como herdeiro do trono,
seu filho de apenas seis anos de idade. O intervalo
de espera até a maioridade de Pedro de Alcântara,
inicialmente definida em 21 anos, foi denominado
Período Regencial, que perdurou até 1840, e é
considerado, pela vasta maioria dos historiadores,
como o período de maior crise durante o Império.
O Brasil experimentou diversas revoltas durante
esse espaço de tempo, além da maior polaridade
partidária da história do Império, protagonizada
por conservadores e liberais.
Ambos os partidos, entretanto, apoiavam a
chegada de Pedro de Alcântara ao governo. Os

A Assembleia Geral Legislativa do Brasil,
reconhecendo o feliz desenvolvimento intelectual
de S.M.I. o Senhor D. Pedro II, com que a Divina
Providência favoreceu o Império de Santa Cruz;
reconhecendo igualmente os males inerentes a
governos excepcionais, e presenciando o desejo
unânime do povo desta capital; convencida de que
com este desejo está de acordo o de todo o Império,
para conferir-se ao mesmo Augusto Senhor o
exercício dos poderes que, pela Constituição lhe
competem, houve por bem, por tão ponderosos
motivos, declará-lo em maioridade, para o efeito
de entrar imediatamente no pleno exercício desses
poderes, como Imperador Constitucional e Defensor
Perpétuo do Brasil. Brasileiros! Estão convertidas
em realidades as esperanças da Nação; uma nova
era apontou; seja ela de união e prosperidade.
Sejamos nós dignos de tão grandioso benefício.

Paço da Assembleia Geral, 23 de julho de 1840.
Marquês de Paranaguá, Presidente
Luiz José de Oliveira, 1º Secretário do Senado
Antônio Joaquim Álvares do Amaral, 1º Secretário
da Câmara dos Deputados

O Golpe da Maioridade deu início ao Segundo
Reinado, que se prolongou até 1889. D. Pedro II
comandaria o Brasil por quase meio século, governo
mais longo da história política do país, findado por
outro golpe, que a historiografia tratou de chamar
de Proclamação da República.
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É possível conciliar fé e razão?
Sim!

Por Danielle Ribeiro (2ª série, ensino médio)

O

conflito entre a fé e razão existe há um
longo tempo. Sempre haverá quem tente
convencer a todos que a razão tem mais

valor que a fé, e vice-versa. Fé e razão ao longo
da história caminharam lado a lado, mesmo que
muitos desacreditem.
A razão pressupõe que você precisa acreditar

em algo que seja verídico, sendo possível também
estabelecer uma relação com a ciência, que tem
a característica de suspeitar de tudo. Para que
realmente se acredite em algo, são necessárias
fórmulas, evidências e comprovações. Assim, as
ciências, com seus conhecimentos específicos,
descobertos de acordo com o método teórico

experimental, foram derivadas da filosofia,
diferentemente da fé que se baseia nos escritos
sagrados, algo que para razão é fictício, pois
acreditar em algo que você não consegue provar,
simplesmente não faz sentido.
Santo Agostinho e São Tomás de Aquino,
filósofos cristãos da Idade Média, formularam
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diversas teorias a respeito de fé, razão e revelação. O
primeiro defendia a fé na revelação e, para estudála e compreendê-la, utilizava a razão. O segundo
conseguiu estabelecer a conciliação entre a fé e a
razão, a filosofia e a teologia. Ele diferenciava os
temas, mas não os separava. Entretanto, a filosofia
continua defendendo a razão natural e a teologia,
a razão divina, ou seja, a fé direcionada pela razão.
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Não!
Por Manoela Hasse De Souza (2ª série, ensino médio)

F

é e razão não se conciliam, uma forma não
precisa da outra. Para se ter fé, precisa-se
acreditar, para a razão precisa-se provar. A
ciência acaba por comprovar várias “coisas” que a
religião não acredita, e não pode comprovar. Essa
disputa vem de tempos antigos, sobretudo desde
quando a Igreja era predominante, em termos de
conhecimento.
A Filosofia intensifica esse conflito quando
tenta explicar racionalmente os fenômenos,
recusando os mitos e a fé cega. Muitos filósofos
foram condenados à morte por contrariar a

fé, por questionar assuntos que a religião não
pode comprovar como, por exemplo, a própria
existência de Jesus Cristo, a virgindade de Maria,
a Trindade, entre outros. A fé não pode comprovar
essas afirmações, nem, ao menos, que o mundo foi
criado por Deus, já a ciência tem fortes evidências
que fundamentam a Teoria do Big Bang.
A ciência apresenta resultado objetivos,
ainda que temporariamente, dado seu caráter
de revisionismo constante. A religião não aceita
a metodologia e as comprovações científicas,
utilizando-se apenas da fé. Para a religião basta

acreditar que vai acontecer. Para a ciência, não
basta acreditar, é preciso formular hipóteses, fazer
experiências e depois analisar o que acontece, até
que apareçam novas hipóteses, experiências e
análises.
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Como funcionam os ciclones
Por Jorge Lucas Pereira, Júlia Marconcini Taschner e Vitória Wollert Campestrini (2ª série, ensino médio)

Fonte: https://goo.gl/jMGOKk

C

iclone é um nome genérico
para os ventos em movimentos
circulares, como tufões e

supercélulas, por exemplo. Só que há
diferença entre eles: a supercélula,
mesmo sem encostar no chão, pode
jorrar enormes quantidades de
granizo, chuva e vento e, muitas

vezes, é responsavel por tornados,
embora ela também possa ocorrer
sem tornados.
Imagine um funil girando sem
parar na atmosfera. Agora acrescente
tempestades, chuvas e ventos que
podem alcançar até 600 km/h e que
por fim toca o chão. Este é o tornado e
sempre se forma no continente.
O furacão é um ciclone tropical
formado geralmente no Oceano
Atlântico Norte. O tufão é um
ciclone tropical de maior intensidade
podendo ter as mesmas características
de um furacão. Normalmente, os
furacões estão mais relacionados com
o Oceano Atlântico e os tufões com o
Oceano Pacífico.
Redemoinho de fogo é o ciclone
que inicia em um incêndio florestal e
pode durar no máximo 20 minutos.
Mas afinal, como se forma um
ciclone? Em certas regiões dos
oceanos, próximas aos trópicos, os
ventos que vêm do Hemisfério Norte
se encontram com os ventos que
vêm do Hemisfério Sul. O resultado
é uma formação intensa de nuvens,
que depois começam a migrar para
fora da região tropical, assumindo
características de um ciclone, ou seja,
uma zona fechada de movimentação
circular de ar, com uma capacidade

de
destruição
devastadora.
A
temperatura também é um fator
muito importante.
Depois de saber isso, você deve
estar pensando: “E se um ciclone
desses atingir o Brasil?” Acalme- se,
pois esses fenômenos climáticos não
são muito frequentes. É difícil um
evento assim acontecer no Brasil.
No entanto, até mesmo toda a
comunidade científica internacional
ficou assustada quando o furacão
Catarina atingiu o litoral sul do Brasil
em 2004, principalmente no estado de
Santa Catarina. Felizmente, o Catarina
perdeu a intensidade rapidamente
quando chegou ao continente. Além
disso, tivemos no ano passado um
tornado atingindo a região da cidade
de Xanxerê, novamente no nosso
“sortudo” estado.
Depois
desses
fenômenos
incomuns no Brasil, podemos ter uma
certeza: não é mais impossível um
ciclone com forte intensidade ocorrer
aqui. Portanto, salve-se quem puder!
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Os princípios do liberalismo econômico e político
Por Cristiano Isotton (3ª série, ensino médio)

Fonte: https://goo.gl/AwZZIi

É comum ouvirmos
falar
na
palavra
“liberalismo” em nosso
cotidiano, porém, o que
significa esta palavra?
Esta ideologia se formou
no contexto histórico das
Revoluções
Francesa,
Industrial e Americana, e se
estabelece em duas formas: o
liberalismo econômico e político.
O liberalismo econômico propõe
uma linha de pensamento em que
a economia se encontra livre do
Estado, segue seu rumo sozinha, se
estiver bem ou mal, estará sempre
sozinha. O liberalismo econômico é
um tanto selvagem, pois as empresas

têm liberdade para fazer o que
quiserem para ascender, seus líderes
podem, por exemplo, fazer fusões
empresariais entre si e é aí que vem
a grande desvantagem: se elas, as
empresas, estiverem encarando um
déficit, elas não terão a quem pedir
suporte, e provavelmente caminharão
para a bancarrota, a exemplo das
indústrias automobilísticas norteamericanas.
Já o liberalismo político consiste
em liberdade de pensamento e de
escolhas políticas dos cidadãos, sem
repressão do Estado, como, por
exemplo, na democracia, em que se
pode escolher uma ideologia para
fundamentar e fazer alianças para

fortalecê-la. O principal reflexo do
liberalismo político é divisão do
Estado em três poderes, legislativo,
executivo e judiciário, a fim de que
todos se fiscalizem para manter
a ordem liberal. É importante
salientar que apesar do liberalismo
estar atrelado ao capitalismo, não
estamos falando do capitalismo,
propriamente dito, mas sim de um
ideal no qual este se fundamenta.
REFERÊNCIA
AMORIM, M. F. Filosofia, 3ª série:
Ensino Médio. Belo Horizonte: Ed.
Educacional, 2015. Livro 1.

