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EDITORIAL

A VOZ DA HUMANIDAVI

Editorial

C

ertamente, e no futuro, o
ano de 2016 será lembrado
por seus acontecimentos
singulares,
instabilidades
e
conflitos. As crises econômica e
política que vêm se agravando no
Brasil, a polarização política nos
Estados Unidos, entre outros fatos
relevantes marcaram o ano que está
encerrando. Fornecer condições
para que os estudantes possam
ler e compreender a realidade
atual faz parte dos objetivos da
educação básica e, especialmente,
do ensino médio. Nesse contexto,
desenvolvemos certos conteúdos,
no âmbito das Ciências Humanas,
alguns dos quais serão apresentados
nesta segunda edição anual do
Jornal “A Voz da Humanidavi”.
Em Filosofia, analisamos alguns
aspectos significativos da lógica
aristotélica; discutimos as relações
entre ética e política na obra de
Maquiavel; e verificamos a crítica

à consciência nos pensamentos
de Marx, Nietzsche e Freud. Em
Geografia, abordamos temáticas
como as questões ambientais
globais e suas relações com as
regiões polares; a importância das
redes de comunicação; economias
emergentes e potências econômicas
mundiais; além da questão da
urbanização acelerada e dos desafios
urbanos. Em História fizemos uma
breve retrospectiva da Ditadura
Militar no Brasil e debatemos alguns
dos desafios da redemocratização no
Brasil; investigamos o anarquismo;
e exploramos o contexto histórico
relacionado
à
fundação
da
UNIDAVI, que acaba de completar
meio século de existência. Por fim,
em Sociologia, refletimos sobre o
mundo do trabalho na sociedade
atual; e examinamos o perfil
socioeconômico dos estudantes das
escolas pública e privada, a partir
de uma pesquisa realizada pelos

próprios alunos.
Assim
como
nas
edições
anteriores, os artigos foram
produzidos a partir de uma
abordagem
interdisciplinar,
buscando superar as barreiras da sala
de aula em busca do conhecimento
integrado do mundo exterior.
Além dos resultados imediatos, os
textos e ilustrações propriamente
ditas, buscamos através desse
projeto estreitar as relações com
os estudantes e entre eles próprios,
privilegiando a interação social e a
cooperação. Esperamos que o leitor
possa aprender, tanto quanto nós,
com os nossos alunos.

Boa leitura.
Prof. Paulo Cesar Longen –
História, Sociologia e Filosofia
Prof. Eduardo Segundo –
Geografia
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As questões ambientais globais e as
regiões polares
Atitudes e consequências
Por: Júlia Isabeli Krambeck - 9º Ano, Ensino Fundamental

Desenho de Júlia Isabeli Krambeck.

D

esde que a humanidade surgiu,
há milhares de anos, vem
provocando modificações no
espaço geográfico. A situação está
se agravando desde as revoluções
industriais, com o crescimento da
industrialização e da urbanização. Tais
crescimentos resultaram no aumento

do consumo de combustíveis e outros
recursos naturais, que provocaram
o crescimento da intensidade e da
abrangência territorial dos impactos
na natureza, até atingir a escala global.
Sendo assim, questões ambientais
fazem parte do modo de vida da
sociedade atual. Tais questões, em

sua maioria, são provocadas pela
ação humana ou agravadas por ela,
com o uso de combustíveis fósseis,
desmatamento e emissão de gases
poluentes. Por não serem contidas,
atingem os oceanos, a atmosfera, a
biosfera e a vida humana.
As principais questões ambientais
globais são: o efeito estufa, o
aquecimento global, a destruição da
Camada de Ozônio e a intensificação
da chuva ácida. Dois desses problemas,
aquecimento global e efeito estufa,
afetam as regiões polares, situadas
entre as áreas dos círculos polares e
os polos, nos extremos Norte e Sul do
Planeta Terra. O constante processo de
elevação da temperatura média global,
desencadeado pela intensificação do
efeito estufa, provoca o degelo, uma
das consequências do aquecimento
global. As regiões polares são as mais
atingidas pelo degelo, fenômeno que
agrava ainda mais o aquecimento da
Terra, já que durante esse processo
ocorre a liberação de gases prejudiciais
ao meio ambiente.
Com o derretimento do Ártico e
da Antártica, uma grande camada de
água, proveniente do gelo, fluirá para
os oceanos, podendo contribuir para a
elevação do nível do mar. Além disso,
várias espécies de animais marinhos e

peixes estão ameaçados pelo degelo.
Na Antártica, a população de pinguins
diminuiu em 33%. Ainda, em razão
do aquecimento global, placas de
gelo têm se desprendido e houve uma
pequena elevação da temperatura,
afetando o clima das regiões polares.
Outras
questões
ambientais
já estão em evidência, como a
diminuição da Camada de Ozônio,
a poluição atmosférica de longo
curso, a poluição de rios e o declínio
populacional de algumas espécies. Na
Antártica, a exploração de petróleo
e a construção de barragens são
problemas emergentes. Pesquisas
realizadas em bases científicas de
regiões polares promoveram várias
descobertas que fizeram com que
a humanidade passasse a elaborar
políticas de contenção de emissão de
poluentes.
Portanto, é necessário que o
ser humano se conscientize da
necessidade de mudar as atitudes e o
modo de vida em relação à natureza e
ao meio ambiente, para que as futuras
gerações tenham um planeta com
condições para viver. Nosso Planeta
Terra está pedindo ajuda. Cada um de
nós está fazendo a diferença. Faremos
a transformação que queremos?

A sobrevivência
Por: Maria Eduarda Del Carmen Matamala Plens e Stefany Johanna Lutz Sasse - 9º Ano, Ensino Fundamental

O

mundo possui uma imensa variedade
de paisagens que se apresentam de
acordo com sua localização geográfica.
As zonas polares apresentam características
peculiares quando comparadas a outras
regiões do Planeta, mas muito parecidas entre
elas. As paisagens, tanto do Polo Sul quanto do
Polo Norte, estão sendo danificadas pelo ser
humano. O meio ambiente está sofrendo muito
com a poluição causada pelos carros e fábricas.
Com isso, as regiões polares estão sofrendo
com o aquecimento global, que prejudica a
vida dos animais que vivem nos polos.
Esperamos que os seres humanos mudem
seus pensamentos. Que com cada árvore
que derrubamos, plantemos duas a mais.
Que a tecnologia ajude a poluir menos. Que
o homem, como um animal racional, como

muitos dizem ser, raciocine e pare de jogar lixo
na rua. Que coloque a mão na sua consciência,
pare e perceba que o Planeta está sofrendo, dia
a dia, e que não irá aguentar por muito tempo.
Portanto, os polos são as regiões que mais
estão sofrendo. Eles são responsáveis pelo
regulamento climático, por isso não devem ser
prejudicados pelos erros do ser humano. Cada
um de nós, seres humanos, deve começar por
si mesmo a mudar e não culpar os outros pelos
problemas que nós mesmos criamos!
REFERÊNCIA
GAMA, E. M. S. F.; LOPES, L.; LOPES, M. L.
Geografia, 9º ano: Ensino Fundamental. Belo
Horizonte: Ed. Educacional, 2015. Livro 2.

Desenho de Maria Eduarda Del Carmen Matamala Plens e Stefany Johanna Lutz Sasse.
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A urbanização acelerada e os desafios urbanos

Crescer para cima não é crescer para frente
Por: Cristiano Vinícius Isotton - 3ª Série, Ensino Médio

Desenho de Cristiano Vinícius Isotton.

U

m dos marcos da
evolução
humana
é a construção, a
engenharia, a arquitetura…
Vimos, e ainda vemos, as
cidades terem explosões de
construções, ruas pacatas
virarem
corredores
de

prédios movimentadíssimos,
o terreno arborizado virar
um mega shopping center
ou um arranha-céu... São
prédios, prédios e prédios
em todos os lados, muito
bonitos por sinal! Modernos
com a arquitetura elaborada,

mudam os panoramas das
cidades. Mas nem tudo é
lindo com a urbanização dos
prédios. A infraestrutura
das cidades, para comportar
as mega construções, são
tão básicas como o ferro do
para-raios dos topos das

construções.
Serviço sanitário, sistema
elétrico,
segurança
e,
principalmente
trânsito,
são os setores que mais
serão modificados com as
construções. Não há esgoto
(que está preparado para
casas) que comporte vários
arranha-céus lotados de
apartamentos, valendo pela
rua toda! A fiação que entra
no prédio é ótima! Mas, e a
gambiarra de fios ligados no
poste? Alguém lembra?
A construção demanda
grande mão de obra. Logo,
vem gente de todos os
cantos para fazer o serviço
bruto! Isso modifica toda
uma população que mora
nas regiões que recebem as
obras. Porém,
quando
aliamos vaidade, ostentação,
um Plano Diretor precário
(ou o desrespeitamos), tem o
setor que é mais gravemente
ferido: o trânsito.
Um prédio dobra ou

Será que o Planeta Terra
aguenta?
Por: Anya Rafaela Hemmer dos Santos - 3ª Série, Ensino Médio

S

egundo o IBGE,
somente
no
Brasil, a cada 20
segundos, alguém está
nascendo. O crescente
aumento populacional
unido ao aumento da
expectativa de vida por
conta das tecnologias
e
desenvolvimento
humano, causa grande
transtorno em todo o
planeta.
A
urbanização
acelerada é consequência
disso.
O
aumento
populacional em países
sem infraestrutura é
causador de diversos

desafios que dificilmente
serão superados. As
grandes favelas em
situações
precárias,
o
desemprego
e,
por consequência, o
aumento criminal. Isso
considerando somente
os aspectos sociais.
São
milhões
de
toneladas de lixo por
dia, a água consumida
desmedidamente,
a
fabricação
de
todo
tipo de material para
consumo nas grandes
indústrias, gerando a
poluição
atmosférica.
Somente a indústria de

gado libera milhões de
gases para o efeito estufa,
desde os produzidos
nos corpos de animais,
até os liberados nos
desmatamentos
para
a formação de pastos.
Desmatamentos que se
estendem pela falta de
moradia das crescentes
gerações, além de mais
fábricas
e
fábricas.
Porém, estima-se que
a população humana
se estabilizará aos 10
bilhões de habitantes.
Mas a pergunta que fica
é: “Será que o Planeta
Terra aguenta até lá?”

Desenho de Anya Rafaela Hemmer dos Santos.

até triplica o fluxo de uma
rua, dependendo de seu
movimento
solução

seria

normal.
ampliar

A
o

tamanho das ruas, um tanto
simples, não? Mas, como
ampliar se as construções
invadem as calçadas? Vão
demolir

os

prédios?

O

resultado é que a falta de
recuo dos prédios impede
que o trânsito melhore,
servindo literalmente como
um funil!
Quando construir, não
deve ser pensado somente
no presente e na obra.
Deve ser pensado no todo,
no impacto da cidade, e
que um dia o bairro pacato
vire o centro da cidade. No
entanto, se o Plano Diretor
não

fosse

“simbólico”,

poderíamos ter um final
diferente para essa história.
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Minhas reflexões

Maquiavel é maquiavélico?

Por: Thiago Alflen Banin - 3ª Série, Ensino Médio

Por: Prof. Paulo Cesar Longen e Vitória Wollert Campestrini - 2ª Série, Ensino Médio

Roubaram minha identidade
Me prometeram inverdades
Me jogaram em favelas
Já nem sei se sou sociedade
Eu vim fugido da sede
Mas só me deram esgotos
Eles me prendem sem piedade
Mas insistem que estou solto
Discriminam minha origem
Piedade aqui nem existe
E no meio dessa poluição
Me perco em meio à vertigem
REFERÊNCIA
MENDONÇA, F. Geografia revisional: Ensino Médio.
Belo Horizonte: Editora Educacional, 2014.

N

iccolò Machiavelli,
ou
Nicolau
Maquiavel, é um
autor controverso. Nascido
em Florença, atualmente
Itália, em 1469, é admirado
e detestado. Seu pensamento
e sua obra não passam,
entretanto, desapercebidos
pela História. Para muitos,
suas ideias estão associadas
à perversão e à maldade,
percepção da qual origina-se o
adjetivo “maquiavélico”. Mas
para além do senso comum, o
que dizem seus escritos?
Analisaremos brevemente
os “Discursos sobre a primeira
década de Tito Lívio”, de
1531, e sua obra clássica, “O
príncipe”, de 1532, ambas
publicadas postumamente.
Nos Discorsi, Maquiavel faz
uma leitura dos problemas
da Itália renascentista à luz
dos escritos do historiador
romano Tito Lívio, colocandose abertamente como defensor
da república. No entanto, em
O príncipe, o autor estabelece
orientações para a conduta do
príncipe frente ao governo,
afirmando por vezes que ser
cruel e tirânico é necessário

para que se atinjam certos
objetivos, por um bem maior
Esta aparente contradição
entre
republicanismo
e
pragmatismo pode ser melhor
compreendida ao se apurar o
contexto histórico e a vida do
autor. Maquiavel, além de
atuar no campo das ideias,
ocupou cargos na República
de Florença e viveu em um
período de fragmentação
política na Itália, percebendo
de imediato as fragilidades
decorrentes da organização
política do país. Percebeu a
política na teoria e na prática.
Para Escorel (1979), a
completa separação entre
ética e política, proposta por
Maquiavel, em privilégio
desta última, é a grande
inovação em relação ao
pensamento político anterior
e explica a frequente oposição
a seu pensamento. Contudo,
Max Weber lança novos
questionamentos sobre as
relações entre ética e política
em Maquiavel. Para Weber
(1991), a atenção no tocante às
consequências previsíveis dos
atos é parte de uma ética da
responsabilidade, exigência

indispensável para o exercício
da política.
Se por um lado Maquiavel
ofereceu meios para o
exercício da tirania, por outro,
responsabilizou o governante
por suas ações e mostrouse favorável ao governo do
povo. E então, Maquiavel era
maquiavélico?
REFERÊNCIAS
ESCOREL, Lauro.
Introdução ao
Pensamento Político de
Maquiavel. Brasília: Ed.
Universidade de Brasília, 1979.
MAQUIAVEL, Nicolau.
Discursos sobre a
primeira década de Tito
Lívio. São Paulo: Martins
Fontes, 2007.
_____. O príncipe. São
Paulo: Clio Editora, 2012.
WEBER, Max. Ciência e
Política: duas vocações. São
Paulo: Cultrix, 1991.

É lógico!

Por: Beatriz Arruda, Bianca Roberta Hasse, Daniela Beerli, Julia Matos Teixeira Böving e Luíza Deola - 1ª Série, Ensino Médio

A

expressão “lógica” tem origem
no grego logiké, que significa
a ciência do raciocínio, tendo
surgido para conciliar os pensamentos
filosóficos, as ideias que surgiam
mediando a verdade ou a falsidade
de um argumento, sendo assim,
uma importante ferramenta como
método de avaliação de uma ideia.
No entanto, vários autores destacam
a dificuldade em se definir a lógica,
devido às mudanças e evoluções da
ciência e do pensamento.
Aristóteles foi um filósofo grego do
Século V a.C. cujo trabalho se estendeu
por todas as áreas da Filosofia e da
Ciência conhecidas no mundo grego,
foi o criador do Silogismo, uma forma
particular de argumentação, que ficou
depois nomeada de lógica aristotélica.
Para ele, a lógica não é um tipo de
ciência e sim um instrumento para o

correto pensar.
Aristóteles
desenvolveu
uma
estrutura para o argumento, sendo
constituído de proposições das quais
se extrai uma conclusão, o Silogismo.
A lógica se ocupa, portanto, do
estudo da validade ou invalidade dos
argumentos encadeados segundo
premissas, das quais é permitido se
extrair uma conclusão. Sua validade
depende da forma e não do conteúdo,
verdade ou falsidade das premissas.
Desse modo, é possível distinguir
argumentos válidos, dos inválidos,
ainda que a aparência induza à
enganos. Um exemplo de Silogismo:
Premissa¹ Todo homem é mortal
Premissa² Sócrates é homem
Conclusão Logo, Sócrates é mortal
Existem três tipos de argumentos,

a indução, a dedução e a analogia,
cada qual com uma finalidade. Em
um argumento dedutivo correto a
conclusão é inferida necessariamente
das suas premissas, como no exemplo
anterior. O que está dito na conclusão
é extraído das premissas, pois já
está implícito nelas, sem exceder
o conteúdo das premissas, isto é, a
conclusão não diz nada além do que
já havia sido dito anteriormente.
No argumento indutivo, chega-se
à conclusão a partir de evidências
parciais, pode ser completa, quando
há condições de ser examinado cada
um dos elementos de um conjunto, ou
incompleta, quando a partir de alguns
elementos, conclui-se a totalidade.
A analogia, por raciocínio ou por
semelhança, é uma indução parcial
ou imperfeita, na qual passamos de
um ou de alguns fatos singulares

não a uma conclusão universal, mas
a uma outra enunciação singular ou
particular.
Portando, o uso da lógica se tornou
indispensável para a evolução nas
áreas do conhecimento, inclusive
na atualidade, em descobertas
tecnológicas que são devidas, de
alguma forma, ao pensamento lógico.
Assim, podemos afirmar que a lógica
foi a ferramenta essencial para
evolução humana e científica.
REFERÊNCIAS
AMORIM, M. F. Filosofia, 1ª série:
Ensino Médio. Belo Horizonte: Ed.
Educacional, 2015. Livro 2.
ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M.
H. P. Filosofando: Introdução à
Filosofia. São Paulo: Ed. Moderna,
2013.

A VOZ DA HUMANIDAVI

6

Quem são os
“mestres da
suspeita”?
Karl Marx

Por: Cristiano Vinícius Isotton - 3ª Série, Ensino Médio

P

arte-se citando que Marx não era russo, mas
sim, alemão! Karl Heinrich Marx nasceu na
Prússia, em maio de 1818. Ao contrário do
que se pensa, Marx vinha de família rica, da qual
receberia uma boa herança. Economista e sociólogo
formado em Bonn, mudou-se para Paris em 1843,
de onde seria exilado para Londres seis anos depois.
Sua vida foi dedicada aos estudos do comportamento
da sociedade humana, formulando teorias que
explicavam a base dos conflitos sociais presentes
no seu contexto histórico: a Revolução Industrial.
Influenciado por Hegel e parceiro de trabalho de
Frederich Engels, formulou sua teoria ao criticar o
capitalismo analisando a forma com que caminhava
a sociedade, com base no conflito de classes,
trabalhadores e industriais. Para Marx e Engels
(1999), “Toda a história tem sido a história da luta

de classes, da luta entre explorados e exploradores”.
Em 1867, a obra “O capital” é lançada fazendo
duras críticas ao sistema, apresentando o conceito
de “mais-valia”, que representaria o ganho
desproporcional do trabalhador frente ao capitalista.
Apoiadores e críticos começaram a discutir Marx,
lhe concedendo o papel de um pensador de grande
influência. Paralelamente à produção sociológica,
há uma formulação filosófica agregada a seus
estudos. Nesse sentido, o conceito mais marcante é
o de “ideologia”, trata-se de um conjunto de ideias
lançadas e propagadas pela classe dominante de
modo a ter o apoio da classe dominada, influenciando
a vida pessoal e social dos indivíduos.

Marx tinha por objetivo a revolução social,
encabeçada por parte dos trabalhadores, que

derrubariam o sistema capitalista, acabando
com as desigualdades e classes sociais.
Subsidiada pelo Estado, toda a população
teria direitos iguais e formas de trabalho justas. O
exemplo mais claro da adoção de suas ideias ocorre
durante a Revolução Russa de 1917, quando a classe
trabalhadora, liderada por Vladimir Lenin, se uniu e
derrubou o regime Czarista.
Marx viria a falecer em 1883, deixando um
legado que foi a base de muitas revoluções ao redor
do mundo, especialmente no Século XX. Com
leitura e espírito de compreensão, percebemos que
seus pensamentos e ideais estão por toda parte,
não somente entre os extremistas que se dizem
seus seguidores, mas inclusive no seio do próprio
capitalismo, o criticando, reformando e fortalecendo.

Friedrich Nietzsche
Por: Nadine Fronza - 3ª Série, Ensino Médio

F

riedrich Nietzsche nasceu na Alemanha em
1844, em berço protestante. Filho de um
pastor, sua educação foi voltada para as crenças
de sua família. Menino muito educado e dedicado,
perdeu seu pai ainda quando criança. Chegada sua
adolescência, a confusão e a incerteza bateram à sua
porta, algo muito normal nessa fase da vida, já que
a busca pelas próprias ideias é incessante. Atraído
pela filosofia, passou a ser leitor de Schopenhauer,
o que o tornou extremamente cético. Além disso,
sofreu por vários problemas em sua vida, fato que o
motivou a escrever suas próprias obras.
O ser humano sempre busca algo para confortar
suas angústias, principalmente quando trata da
morte. O que tranquiliza, na maioria das vezes, é
a religião e a moral. Agora imagine-se sem essas
“muletas”. Por exemplo, você vai a um velório e ao
conversar com a pessoa que perdeu seu ente querido,
só poderá lhe dizer que quem faleceu irá se decompor
debaixo da terra; sem falar que ele está em um lugar

melhor e, muito menos, dizer que irá proteger todos
lá do céu. Você seria o super-homem de Nietzsche,
um ser autônomo, avançado e superior. Agora se
imagine também descrente de tudo que vê, ouve ou
lê. Você acha que tudo que te prometem é mentira
e que tudo é uma realidade confortável e ilusória.
Dessa forma, você também aboliu qualquer deus.
Então você cria sua própria moral e vive de acordo
com o mundo como ele é, caso contrário entrará no
vazio de um niilista.

Nietzsche sempre foi temido pelos cristãos,
atacava a moral que a sociedade segue, pois
segundo ele, os cristãos não são bons por
suas virtudes, mas por medo da punição do
inferno.
Também não via razão para negar o sexo e o
amor, pois isso trazia o sentimento de culpa para
quem desejasse. Desconstruiu, simbolicamente, a

existência de Deus e a moral religiosa em apenas um
aforismo, “Deus está morto! Deus continua morto! E
nós o matamos!” (NIETZSCHE, 2001).
Por fim, analisaremos mais um dos pensamentos
de Nietzsche. Se um dia em que você estivesse se
sentindo solitário alguém aparecesse em sua frente
dizendo que sua vida teria de ser vivida novamente,
exatamente como foi; que quando você morrer, irá
retornar sendo a mesma pessoa, com as mesmas
emoções, angústias, tristezas, felicidades, sem nada
de novo. Não irias enlouquecer? Nesse caso, em que
todos os seus atos e escolhas se repetirão, sua vida
tem valido a pena?
Nietzsche deixou sua marca na história. Suas
reflexões são atemporais, pois desde a época em
que foram escritas, até os dias de hoje, fazem muito
sentido. Foi desafiador, não teve medo de bater de
frente contra a maior parte da população da época
em que viveu. Morreu em sua loucura, ou imerso em
sua filosofia.
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Sigmund Freud
Por: Thiago Alflen Banin - 3ª Série, Ensino Médio

S

igmund Schlomo Freud, ou simplesmente
Freud, nasceu em 6 de maio de 1856 na
cidade de Freiberg, Tchecoslováquia. Quebrou
todos os paradigmas e tabus possíveis em busca da
compreensão da formação da consciência humana. É
de extrema importância compreender que o contexto
social em que o autor estava inserido se apresentava
como conservador, repleto de normatividade e
patriarcal; do ponto de vista histórico, presenciavase a belle époque, momento da história de grande
avanço científico e filosófico. Essa conjuntura
ocasionou forte resistência contra sua abordagem
e conceitos propostos, sendo estes uma direta
agressão ao orgulho e sensação de superioridade
intelectual europeia.
Freud acreditava que a psique humana era
constituída por três “partes”: id, superego e ego;
sendo a primeira a região que representa os desejos
humanos sem limitações de normas sociais ou
leis; a segunda, o superego, agiria como um filtro
impedindo que exercêssemos tudo que desejamos e
seria formado a partir do processo de castração dos
desejos (ou simplesmente proibição), esse processo
reflete diretamente as leis e normas regentes da
sociedade em que o indivíduo se inclui; e a terceira,
o ego, é resultado da filtragem do id pelo superego e
corresponderia a parte consciente de nossa psique.
Veja que, para Freud, boa parte das decisões que
tomamos são, na verdade, resultado de um processo
inconsciente. Não bastando destruir as seguranças
e certezas sobre a racionalidade, Freud inova ao
descrever o desenvolvimento psicossexual do
indivíduo, dividido em fases:

- Fase oral: brevemente posterior ao nascimento,
o desejo do indivíduo se resume a saciar da fome.
Desta forma, todo ou quase todo seu prazer se
concentra na região bucal, isso se reflete por exemplo
em hábitos como o de levar à boca todo e qualquer
objeto com o qual o indivíduo se depara;
- Fase anal: começa a desenvolver o controle
sobre o esfíncter e sobre a uretra, o indivíduo passa
a experimentar a primeira sensação de controle e
poder sobre si próprio e este controle passa a tornarse objeto de prazer para o mesmo;
- Fase fálica: o ponto de prazer concentra-se na
região genital. Porém este está associado, sobretudo,
a sensação de poder que o falo proporciona, ou a
sensação de falta do falo que ocorre nas garotas,
esse processo se apresenta como falta, na verdade,
do poder social que este proporciona;
- Fase latente: o indivíduo começa a interiorizar as
normas de comportamento social e, em decorrência,
reprime sua sexualidade, o que ocorrerá até o início
da adolescência;
- Fase genital: esta fase, em que o indivíduo
permanece até a morte, é expressa pela concentração
do prazer na região genital assim como a anterior,
porém, o enfoque do mesmo não é mais o poder
exercido pelo falo e sim o próprio órgão. Hoje
entende-se que esta fase está diretamente associada
às descargas hormonais comuns na puberdade.
Ainda, descrevendo a formação psicossexual,
Freud teoriza o complexo de Édipo, um processo
comum aos seres humanos, em quem ao longo de
seu desenvolvimento, o indivíduo focaliza desejos
em seus pais em variados estágios. Em um caso de

Édipo bem desenvolvido, esse desejo seria refletido
para os futuros parceiros do indivíduo.

Freud foi, portanto, um expoente na crítica sobre
a consciência humana, recebendo dentre outros,
o título de pai da psicanálise, um dos segmentos
da Psicologia e, ainda, sendo alçado ao posto de
mestre da suspeita, ao lado de Marx e Nietzsche,
definição cunhada pelo filósofo francês Paul
Ricoeur (1913-2005).
Em última análise, suas descrições e conceitos
marcam uma revolução na forma como se enxerga
o pensamento e as normas sociais. A questão que
assombra é: se não decidimos aquilo que fazemos,
como seremos culpados por nossos atos?
REFERÊNCIAS
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Uma conversa fez surgir 50 anos de história
Por: Renata Dalcanale e Yohana Dalfovo - 1ª Série, Ensino Médio

O

Centro Universitário para o
Desenvolvimento do Alto Vale
do Itajaí – UNIDAVI, vem se
desenvolvendo há meio século como
uma entidade forte e ágil, capaz de
atingir o objetivo expresso em seu
nome: estimular o desenvolvimento
regional. Criada na década de 60, sob
a liderança de Guilherme Gemballa, a
então Fundação Educacional do Alto
Vale do Itajaí – FEDAVI, conheceu um
expressivo crescimento, fortalecendo
sua estrutura e contribuindo para
a melhoria da qualidade de vida da
população local.
No dia 15 de abril de 1964, dia
do município de Rio do Sul, o Dr.
Guilherme Gemballa, Viegand Eger,
Gilberto Leal de Meirelles, Rolf
Odebrecht, Ruben Bins da Silveira,
Leandro Dellagiustina e Osni José
Gonçalves estavam tomando um café

e conversando sobre a mensagem
do Presidente Castelo Branco, que
assumira o poder, em virtude da
instalação do regime militar. Durante
a conversa, o Dr. Guilherme Gemballa
sugeriu que eles criassem uma
faculdade. A ideia havia mexido com
todos, era uma surpresa.
Semanas mais tarde, Dr. Nelson de
Abreu, que na época exercia o cargo
de Secretário de Estado da Casa Civil
do Governo Celso Ramos, ao saber da
iniciativa de construir uma faculdade
no Alto Vale, apoiou a ideia e se colocou
à disposição para ajudar. O grupo
começou a se reunir mais vezes para
discutir sobre o assunto e criaram um
compromisso com a futura Instituição.
A ideia foi se ampliando, apesar de
muitos não estarem a favor por achar
a cidade muito restrita, mas o grupo
não desistiu do empreendimento.
Rio do Sul e toda a região do Alto

Vale do Itajaí estavam passando por
uma grande depressão econômica na
década de 50 e início de 60. A crise
foi devido ao fim do ciclo da madeira,
para agravar a situação havia falta
de pessoas com conhecimento em
gerenciamento de empresas. Era
preciso, então, a implantação de outro
setor capaz de substituir a indústria
madeireira que, por três décadas, foi
a principal alavanca da economia da
região. Nesta perspectiva, a retomada
do crescimento era a pauta central
entre os indivíduos da sociedade
riosulense. Os idealizadores da
FEDAVI, em princípio, “estavam
unidos por um ideal de fazer alguma
coisa para Rio do Sul e a região
crescerem” (ZANELA, 2006, p. 56).
A implantação da Instituição
foi cercada de receio, mas com o passar
do tempo o Centro Universitário
conseguiu beneficiar a economia

rio-sulense,

contribuindo

para

a

formação de milhares de estudantes e
profissionais, tornando-se referência
em qualidade de ensino em Santa
Catarina. Atualmente, a UNIDAVI
atende

por

uma

população

de

aproximadamente 250.000 pessoas
residentes nos 30 municípios que
compõem o Alto Vale. No campus
principal, localizado em Rio do Sul,
funciona também a pós-graduação,
a

educação

infantil,

o

ensino

fundamental e médio e cursos em
regime especial.
REFERÊNCIAS
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A importância das redes de comunicação

A evolução

Por: Eduarda Finardi Claudino dos Santos e Guilherme Augusto Porto Rodrigues - 1ª Série,
Ensino Médio

T

anto nos dias atuais quanto antigamente,
os meios de comunicação são muito
utilizados. Foram evoluindo ao longo
do tempo e são muito importantes para a
humanidade, trazendo assim uma comunicação
mais facilitada. A comunicação surge com
os primeiros humanos, que começaram a se
comunicar através de gestos e grunhidos.
Após muitos anos, os humanos mais evoluídos
começaram a se comunicar por meio da fala. A
comunicação foi se aprimorando com a chegada
da escrita. Em seguida, surgiu a carta, que era
um meio de trocar informações e interagir com
pessoas mais distantes. A carta era escrita pelo
remetente e enviada por um mensageiro até o
seu destinatário, se tornando um método muito
devagar.

Depois de um longo período, surgiu o
telégrafo, que foi usado durante a Primeira
Guerra Mundial. Após o telégrafo, surgiu o
telefone, que era um meio mais fácil de se
comunicar através da fala, em tempo real,
não precisando esperar dias para obter uma
resposta. As pessoas podiam entrar em contato
umas com as outras, mesmo estando muito
longe. Depois disso, veio uma forma inovadora,
a internet, onde se pode comunicar por e-mail,
mensagem de texto, áudio e até vídeo. Hoje,
este é um dos meios de comunicação mais
popular. Os meios de comunicação são usados
diariamente no trabalho, na escola, em casa e
também para diversão e tarefas.
Portanto, podemos perceber o quanto os
meios de comunicação são importantes e bem

utilizados diariamente. É impressionante
sua grande e rápida evolução, desde as cartas,
que demoravam muito para serem entregues,
até as mensagens virtuais, que são enviadas
instantaneamente. Ao longo do tempo, as redes
de comunicação vão continuar evoluindo cada
vez mais.

A “geração Iphone”
Por: Stephany Luiz Valerio Jorge e Tamires de Souza - 1ª Série, Ensino Médio

V

ivemos em um
mundo em que a
tecnologia aumenta

a cada dia. Quase todos
possuem um celular e um

computador,

inclusive

em suas casas interagindo

as crianças, que já não

com o mundo virtual. Mas,

conhecem as brincadeiras

afinal, qual é a importância

ao ar livre, e se conhecem,

das redes de comunicação e

preferem ficar trancadas

quais os perigos?

A cada dia que passa
a tecnologia aumenta.
Estamos cada vez mais
conectados ao mundo
virtual e desconectados do
mundo real. Saímos cada
vez menos com nossos
amigos. Não socializamos
mais. Nem mesmo as
crianças resistem a esse
vício. Não se vê mais
crianças brincando no
parque umas com as
outras, mas vemos elas
com celulares de última
geração,
vídeo
games
caríssimos, etc.
Somos a geração que
faz discurso político em
redes sociais, dizendo que
vai mudar o mundo. Mas
essas ideias não saem do
Facebook ou do Whatsapp.
Somos a geração que sabe
como mudar o mundo,
torná-lo sustentável, mas
não o fazemos, pois é muito

mais fácil fazer discursos,
do que transformá-los em
algo real, tirar as ideias da
tela do computador. Somos
a geração da preguiça,
do Iphone, das ideias
sensacionais deixadas de
lado, por pura falta de
vontade de fazer. A internet
e as redes sociais conectam
as pessoas, mas as afastam
também. Se todos os
gigantescos discursos que
encontramos nas redes
sociais fossem colocados
em
prática,
teríamos
um mundo totalmente
sustentável.
REFERÊNCIA
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Economias emergentes e potências
econômicas mundiais
Por: Eduarda Nau e Mayara Bilk - 2ª Série, Ensino Médio

Desenho de Eduarda Nau e Mayara Bilk.

T

endo em vista o mundo
contemporâneo, o poder de
uma nação é medido pela
sua capacidade econômica. Os
países altamente desenvolvidos
em termos socioeconômicos e
tecnológicos e, consequentemente,
com grande domínio político
e militar, são denominados
potências econômicas. São Estados
ricos que atuam como centros de
poder financeiro, influenciando
os países mais pobres. No encalço
dessas potências estão países
que vislumbram serem nações
desenvolvidas e prósperas. Tais
países são denominados potências
emergentes,
pois
começaram
a emergir no cenário mundial,
crescendo economicamente e
oferecendo boas oportunidades
para investidores internacionais.
Uma
grande
potência,
logicamente, é um país desenvolvido
e
rico.
Exerce
dominação
econômica a nível global ou em
grandes áreas regionais. Apresenta
uma estrutura industrial completa,
produzindo todos os tipos de bens
com elevado desenvolvimento
científico e tecnológico. Possui
modernos meios de transporte
e comunicação. As atividades
agropecuárias
utilizam

modernas máquinas e mão de
obra especializada, a população
urbana é maior que a população
rural.
Portanto,
são
países
urbanizados. A população possui
um elevado padrão de vida, com
boas condições de alimentação,
habitação e saneamento básico,
elevada expectativa de vida, baixo
crescimento demográfico e pequeno
número de analfabetos. Isso não
quer dizer, porém, que não existam
pessoas pobres nesses países. Pelo
contrário, a pobreza está presente,
só que em uma parcela menor da
população em relação aos países
emergentes e subdesenvolvidos,
onde a população pobre é maioria.
Na nova ordem geopolítica
mundial, os vários centros de
poder, que são as potências
mundiais, determinam os rumos
do restante do planeta. Em função
da crise Soviética e do fim da
Guerra Fria no início da década
de 1990, nações com a Alemanha,
França, Reino Unido (membros da
União Europeia) e Japão (maior
potência financeira do continente
Asiático), passaram a disputar com
os Estados Unidos a supremacia
econômica mundial.
Já os países emergentes possuem
características comuns, como

o bom crescimento econômico.
Ao contrário do que algumas
pessoas pensam, esses países não
compõem um bloco econômico,
apenas compartilham de uma
situação econômica com índices
de desenvolvimento e situações
econômicas
parecidas.
Eles
formam uma espécie de aliança
que busca ganhar força no cenário
político e econômico internacional,
diante da defesa de interesses
comuns.
Podemos
destacar
algumas características comuns
entre as nações emergentes, como a
recente estabilização da economia,
situação política estável, mão
de obra em grande quantidade
e um processo de qualificação,
níveis de produção e exportação
em crescimento, boas reservas de
recursos naturais, investimentos
em setores de infraestrutura, PIB
em crescimento, índices sociais
em melhoria, diminuição, embora
lenta, das desigualdades sociais,
rápido acesso da população ao
sistema de comunicação, como
por exemplo, celulares e internet
(inclusão digital), mercado de
capitais
recebendo
grandes
investimentos
estrangeiros
e
investimentos
de
empresas
estrangeiras nos diversos setores
da economia.
A sigla BRICS faz referência aos
países emergentes, considerados
como
possíveis
potências
econômicas do futuro. Entre
essas nações estão Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul. Esse
grupo tem ganhado cada vez mais
relevância na área econômica nos
últimos anos, sendo considerado
estratégico
nas
principais
discussões políticas do mundo.
Outros países que também estão
sendo considerados emergentes
são Arábia Saudita, Argentina,
Austrália, Coreia do Sul, Indonésia,
México e Turquia. Segundo
algumas previsões, Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul devem
desbancar potências atuais, como

a Alemanha e o Japão, até o ano
de 2050. Os analistas afirmam
ainda que a China deve ultrapassar
os Estados Unidos, se tornando
a maior potência econômica do
planeta. Se essas perspectivas
se confirmarem, os cinco países
do BRICS estarão entre as sete
maiores economias mundiais.

O Brasil é um dos
países que mais ganha
com o aumento do
intercâmbio com outros
do BRICS, participando
de modo crescente como
fornecedor de alimentos
e de matérias primas.
Nos últimos anos, por exemplo,
as exportações do agronegócio
brasileiro para a China, lideradas
por soja e carne de porco,
cresceram 450%. O Brasil, contudo,
é considerado uma incógnita
pelos
analistas
econômicos,
especialmente quanto a sua
capacidade para lidar com seus
três principais problemas: carga
tributária pesada, infraestrutura
precária e educação deficiente.
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O que é Anarquismo?

Tudo o que você precisa saber
sobre o Anarquismo

Por: Eduarda Nau - 2ª Série, Ensino Médio

A

o falar de Anarquismo muitas pessoas levam
em conta que é uma utopia, pois a maioria
da humanidade é egoísta, individualista,
prepotente, arrogante. A partir desse pressuposto,
abordaremos o que é Anarquismo, como um
anarquista se comporta na sociedade e a prática
desse movimento.

”O Anarquismo não é outro regime de
governo, mas sim um modo de organização
social livre e cooperativo.”
Nele, ninguém é obrigado a fazer o que não
tenha vontade, nem muito menos a aceitar pontos
de vista divergentes aos seus. Permite que as
próprias pessoas decidam os rumos de suas vidas e
construam a organização de sua vida social. Só quem
sabe o que é melhor para uma pessoa é ela mesma.
Nele, as pessoas se reúnem em grupos, se quiserem,
e decidem entre si o que é melhor para todas. O
Anarquismo tem a forma de autogestão, significa
autonomia, sendo o governo das pessoas por elas
mesmas, sem ninguém para liderá-las ou dizê-las o
que podem ou não fazer. Essa forma de organização

faz com que as riquezas produzidas pela sociedade
fiquem diretamente nas mãos de quem pertencem,
dos produtores.
Aí que vem a dúvida. E a comida, as roupas,
quem vai dividir todas as coisas? Na autogestão,
todo mundo parte de um princípio lógico: se não
produzir não tem comida, se não fabricar não tem
vestimenta; se não construir não tem casa. Então
cada um produz de acordo com suas possibilidades,
trabalhando naquilo que gosta, na hora e período
que quiser. Cada um fazendo um pouquinho
daquilo que mais sabe fazer irá dar a sociedade
uma qualidade ótima de vida. O anarquismo põe
abaixo todo esse esquema social em que somos
obrigados a viver nos dias de hoje. No lugar do
dinheiro a troca, o compartilhamento; no lugar da
competição, a solidariedade. Todos, de acordo com
suas possibilidades, colaboram com a sociedade e
têm direito aos frutos de seu trabalho.
E as pessoas que não colaborarem? Os crimes?
Como citado antes, onde ninguém é obrigado a fazer
nada que não tenha vontade, não se pode obrigar
uma pessoa a cooperar com a sociedade. Mas como
a sociedade anarquista possibilita que cada um

viva sua vida como quiser, essa pessoa pode viver,
contanto também que não cause mal às pessoas que
também vivem da maneira que querem.
Qualquer pessoa, com o mínimo de senso, pode
sentir que a maioria dos crimes deriva da desgraça
econômica e da organização social em que o mundo
vive. Os governantes dominam as pessoas com
violência, que só faz gerar mais violência. Porém, o
Anarquismo propõe uma nova sociedade onde todas
as pessoas tenham iguais oportunidades e direitos.
Tudo isso, reduzirá, e muito, a criminalidade.
Mesmo assim, os seres humanos não são perfeitos
e todos nós não estamos exclusos de tomar
atitudes brutas ou que venhamos a ter posteriores
arrependimentos. Um dos objetivos do Anarquismo
é ensinar as pessoas a terem responsabilidades
sobre seus atos, pois todo ato, com certeza, tem
consequências.

O que mais poderíamos querer além de igualdade e
liberdade?
Por: Bruna Juraszek - 2ª Série, Ensino Médio

V

ocê já se perguntou o que realmente é o
Estado? O Estado é apenas uma definição,
nome dado a um pequeno grupo de pessoas
com grande poder concentrado para tomar decisões
para manter o sistema e o lucro envolvido nele, desde
necessidades básicas ao próprio lucro em si. No
Anarquismo tudo gira em torno das comunidades,
onde todas as ações envolvidas em sociedade
seriam decididas pela comunidade envolvendo
todas as opiniões para decisões que normalmente
seriam feitas pelo Estado. Neste caso, porém, feito
em menor escala e assim formando independência
entre as pessoas e seus grupos sociais, todos com
uma ideia em comum, onde queiram trabalhar em
conjunto para formar um convívio.
Seriam consideradas as opiniões discutidas de
cada indivíduo, levando-se em conta argumentos.
Mas como seria possível consolidar a opinião de
todos? Por meio do consenso, que não deve ser
confundido com voto, em que a preferência da
maioria é feita. O consenso leva em consideração

as possibilidades de ação, então você não precisa
necessariamente fazer o que não quer, mas deve
realizar aquilo que você tem capacidade, pois
eventualmente pode precisar do trabalho do outro.
O trabalho seria feito por todos voluntariamente,
em virtude da liberdade de cada um. Não haveria
chefe para obrigar você, nem horário a ser cumprido.
Poderia haver a presença de líderes, para orientar,
repassar conhecimento e experiência, mas sem
uma autoridade imposta. Não haveria o porquê da
circulação de uma moeda, mas se, assim quisesse,
poderia ser colocada em prática. O comércio não seria
preciso já que o trabalho seria voluntário e o acesso
aos produtos seria facilitado sem a competição.
Muito do que é visto como necessário, atualmente,
seria inútil para o Anarquismo, como o trabalho de
operadores de telemarketing, seguranças privados,
despachantes, bancários, policiais, burocratas do
governo, políticos e seus assessores, advogados,
publicitários, etc.
A segurança, por exemplo, seria feita pelo

próprio grupo. A violência que é vista nos dias de
hoje surgiu com a grande desigualdade e a falta de
liberdade, como roubos, assassinatos e guerras. No
sistema anarquista, a liberdade seria verdadeira
porque as liberdades dos demais são consideradas.
A igualdade seria colocada em prática na economia,
política e na sociedade como um todo, com o
esforço, cooperação e valorização, principalmente
da igualdade.
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Ditadura Militar no Brasil
Por: Isadora Cardoso - 9º Ano, Ensino Fundamental

A

Ditadura Militar, período
em que os militares
governaram o País, teve
início em 1964, em parte por causa
das promessas do então Presidente
João Goulart, em fazer reformas
de base, o que causou medo da
classe média de que o socialismo
fosse implantado no Brasil. Pode
ser caracterizada pela falta de
democracia, censura, e repressão
aos que eram contrários ao regime.
A crise política estava bastante
agravada no governo de Jânio
Quadros, que renunciou em 1961.
Seu vice era João Goulart, que
assumiu a presidência com poderes
limitados, em um momento
bastante delicado, no auge da
Guerra Fria – havia sido instituído
o parlamentarismo no Brasil. Após

um plebiscito, realizado em 1963, o
Brasil retorna ao presidencialismo.
No dia 13 de março de 1964, Jango
organiza um comício no Rio de
Janeiro e faz promessas de mudar
a educação, a estrutura agrária e
a economia. Alguns dias depois,
grupos conservadores realizam
uma manifestação contra as
possíveis mudanças de Jango, a
“Marcha da Família com Deus
pela Liberdade”, manifestação
que reuniu milhares de pessoas
e fez com que a crise política se
intensificasse.
Após o golpe de Estado e a
implantação do regime militar, o
País teve um grande crescimento,
que ficou conhecido como Milagre
Econômico. O PIB do Brasil chegou
a crescer mais de 10% ao ano, mas

a inflação começava
a preocupar. Com
o País fazendo
empréstimos
externos
e
investimentos, avançouse na infraestrutura e
geraram-se
empregos.
Todos esses investimentos,
porém, tiveram um alto custo, os
empréstimos estrangeiros geraram
dívidas. Já na década de 1980 tudo
voltou a ficar difícil, a inflação era
muito alta e a recessão profunda,
o que contribuiu para a queda da
ditadura.
Apesar dos diversos problemas
econômicos no plano político,
iniciou-se a redemocratização
do Brasil. Movimentos como as
“Diretas Já” tiveram grande

participação
popular
e
contribuíram para a reintegração
das instituições democráticas,
reintegradas com a liberdade do
povo brasileiro.
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Desafios da redemocratização no Brasil
Por: Ana Luisa Serafim Hoffmann - 3ª Série, Ensino Médio

S

ão mais trinta anos
de muitos desafios
vividos pelo povo
brasileiro, nas últimas
décadas sofremos, com
desconfiança, as repressões
vividas na época da ditadura.
Há quem diga que o sonho
da democracia ainda vai ter
muito caminho pela frente.
Enquanto a população
pede melhorias, corruptos
veem um muro crescer à
sua frente, separando-os do
povo. Somos uma sociedade
governada por instituições
políticas que não cumprem
deveres e que enfrenta os
problemas com as mãos
armadas. Desacreditadas,
muitas pessoas não dão
importância para a política.
Em
1988,
foi
promulgada a Constituição
Federal,
garantindo
a
democracia no Brasil, o
direito de habeas corpus,

tornando o racismo crime,
entre outras iniciativas,
marcando uma importante
tentativa de reconstrução
da democracia brasileira.
Nesse período, diversos
planos econômicos foram
implantados,
como
o
Plano Cruzado e o Plano
Real, tentando combater
a
instabilidade
e
a
hiperinflação.
Apesar
de
muitos
problemas, os diversos
governos
do
período
contribuíram para alguns
progressos, como a redução
da pobreza e da fome no País.
Foram marcos na história
da
redemocratização,
sobretudo no tocante à
ampliação dos direitos dos
cidadãos, como a liberdade
de expressão, conquistada
a muito custo. Ainda que
existam impasses, o Brasil
é grande e rico em recursos

Fonte: Portal Brasil (2016)
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O mundo do trabalho e a sociedade atual
Por: Tamara Alícia Worm - 1ª Série, Ensino Médio

N

o mundo capitalista atual
é difícil pensar em uma
vida sem trabalho e sem os
benefícios do mesmo. O valor que
atribuímos ao trabalho vem de séculos
e adentra cada vez mais à nossa
cultura devido à expansão constante
do capitalismo. As vezes trabalhamos
muito e ganhamos pouco, não temos
mais a opção de quantas horas vamos
trabalhar e, caso seu chefe lhe mande
fazer um serviço, você não terá a
escolha de realizar do seu jeito ou
então não fazer, você dependerá do
resultado do seu trabalho, é nosso
meio de sobrevivência.
A exploração do trabalhador é
constante em nossa sociedade, estes

acabam trabalhando muito, mas
frequentemente não ganham o que
deveriam pelos seus esforços. Em
muitas funções manuais, homens
acabam sendo substituídos por
máquinas. Isso faz com que a produção
e o acúmulo de excedentes aumentem
significativamente. Não podemos
negar que enquanto trabalhamos,
estamos entregando tudo na mão dos
donos dos meios de produção, mais
produção, mais dinheiro. No mesmo
tempo em que você duplica o seu
salário trabalhando mais horas, acaba
quadriplicando o lucro do dono do
negócio.
Com todo o consumismo, acabamos
escolhendo
nossas
profissões

conforme
nossas
necessidades
materiais e não mais conforme os
nossos desejos. Claro que ser um
bom profissional fará você realizar
coisas que antes talvez não poderia,
enriquecemos mais, trabalhamos
mais e produzimos mais. Mas quando
paramos para pensar, o dinheiro é
apenas um pedaço de papel que acaba
facilitando nossas trocas e atribuímos
tal valor a ele por ser a recompensa do
nosso trabalho, que deixamos nossos
desejos de lado para trabalharmos em
algo que não gostamos, apenas por
ele mesmo. O tempo que perdemos
trabalhando com algo fútil para nossas
vidas não será recuperado com mais
dinheiro.

Trabalhamos para comprar aquilo
que nós mesmos produzimos e, assim,
como outras bilhões de pessoas. A
desigualdade aumenta no mundo
atual e a estrutura da sociedade nos
coloca na base ou no topo da pirâmide
social. Sendo burguês ou proletário,
sua posição social não escapará ao
mundo do trabalho.
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O perfil socioeconômico dos estudantes das escolas pública e privada
Por: Lucas Henrique Heinz Eskelsen - 2ª Série, Ensino Médio

O

que diferencia os estudantes das escolas
pública e privada em termos sociais e
econômicos? Quais suas demandas em
relação à escola, família, mercado de trabalho?
Há divergência em suas visões de mundo e
expectativas futuras? Quais as causas destas
possíveis desigualdades? Para responder a essas
perguntas, coletamos e analisamos dados dos
alunos do ensino médio da Escola UNIDAVI e
da Escola de Educação Básica Cecília Ax, da rede
pública estadual do município de Presidente
Getúlio (SC), em parceria com estudantes dessa
instituição, chegamos a algumas conclusões.
Percebemos que os alunos da Escola
UNIDAVI têm mais acesso à tecnologia, seus
pais possivelmente têm uma vida “mais corrida”,
enquanto os alunos da Escola Cecília Ax trabalham
mais em casa e acabam passando mais tempo
com a família. Notamos que todos os alunos da
Escola UNIDAVI possuem acesso à Internet e
utilizam as redes sociais, enquanto os alunos
da Escola Cecília Ax têm menor acesso à rede,
provavelmente porque a localidade onde vivem é

de difícil acesso e também pela questão financeira
das famílias.
Uma semelhança observada ocorre em
relação à avaliação que os estudantes fazem das
suas escolas, como sendo de boa qualidade. Em
relação aos objetivos, após a conclusão do Ensino
Médio, os alunos da Escola UNIDAVI apresentam
expectativas mais expressivas em cursar o ensino
superior e até mesmo algum curso de pósgraduação. Em comparação, há na Escola Cecília
Ax um aumento no percentual de interessados em
cursos técnicos profissionalizantes, talvez pelo
fato de iniciarem mais cedo a vida profissional.
Prosseguindo na questão da carreira
profissional, notamos que na Escola Cecília Ax
dá-se mais importância à estabilidade financeira,
já os alunos da Escola UNIDAVI buscam algo que
os satisfaça. Na Escola UNIDAVI há expectativa
de que um futuro curso superior será custeado
pelos pais ou responsáveis, já na Escola Cecília
Ax os estudantes esperam custear a faculdade por
conta própria, provavelmente por causa da renda
familiar reduzida.

O acesso a certos bens culturais, representados
na pesquisa por livros e filmes, aparenta ser
semelhante em ambas as escolas, o que indica que
o perfil econômico das famílias não parece impedir
a aquisição de cultura. Entretanto, a localização
em um município de maior porte favorece os
estudantes da Escola UNIDAVI em relação ao
contato com atividades culturais diversificadas.
Foi possível verificar que a renda familiar
predominante dos alunos da escola pública gira
em torno de dois a três salários mínimos e são
pouquíssimas as famílias que ganham mais de
dez salários mínimos, ao contrário do que ocorre
na escola privada, onde há mais diversidade de
renda e a maior concentração localiza-se na faixa
de mais de dez salários mínimos.
Através de uma visita feita pelos alunos
envolvidos às duas escolas, pode-se averiguar,
empiricamente, muitas das questões abordadas
nesta pesquisa. As evidências indicam que as
desigualdades culturais, econômicas e sociais dos
estudantes da escola pública e privada, inseremse dentro do contexto social brasileiro, em certo
grau de previsibilidade. Famílias pertencentes
aos estratos sociais mais desfavorecidos, acabam
tendo menor perspectiva de ascensão social,
representada, sobretudo, pela escolaridade. A
condição financeira mais favorável das famílias,
cujos filhos encontram-se na rede privada, acaba
por oferecer maiores condições de sucesso escolar.
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