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ego inflamado dos líderes
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do ditador norte coreano ou apenas

O CAÇADOR
SAGRADO DO EGITO
uma pontada de raiva por um país
comunista ter um equipamento tão
atual, quando deveria estar como
Cuba, mas continua no sistema
socialista, declarado falido pela
grande mão de ferro americana?
p. 5

(Crônica) p. 5

O REI FILÓSOFO: A PÓLIS E A
POLÍTICA NA GRÉCIA ANTIGA

INJUSTIÇADO PELA
JUSTIÇA (Crônica) p. 5

2

EDITORIAL

A VOZ DA HUMANIDAVI

Editorial

O

jornal que você leitor tem
em mãos nesse momento é
fruto de leituras e estudos
aprofundados nos temas propostos
para esta primeira edição do
corrente ano de 2017. Os textos que
compõem esta edição do Jornal A
VOZ DA HUMANIDAVI resultaram
da ação conjunta de professores
das áreas das Ciências Humanas
(Geografia, História, Sociologia e
Filosofia) e das Linguagens (Língua
Portuguesa e Artes) da Escola
UNIDAVI. Ao folhear as páginas o
leitor é convidado a refletir sobre
temas das Ciências Humanas, viajar
pelos gêneros literários da Língua
Portuguesa, bem como apreciar
técnicas artísticas adaptadas para
enriquecer os elementos visuais
desse projeto. Todos os textos são
de autoria dos nossos estudantes do
9º ano do Ensino Fundamental ao
Terceirão do Ensino Médio. Vamos
conhecer esta edição um pouco mais?
Sob o tema “Geopolítica: gestão
de conflitos mundiais”, os autores
refletiram sobre o título “Terceira
Guerra Mundial?”, no qual são
pontuados
aspectos
polêmicos
envolvendo as potências militares
atuais. O mundo do trabalho
também foi abordado entre os temas,
figurando entre os textos o conto “Do
Pesadelo ao Sonho”. Neste conto, a
história de Nelson é contada de forma
contextualizada com a realidade
da crise e do aumento da taxa de
desemprego no Brasil.
No tema “Trabalho e trabalhadores
durante a 1ª Guerra Mundial”, o
texto “Mulheres e desigualdades
no mercado de trabalho” traça
uma comparação entre o papel da
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mulher no mercado de trabalho e
as desigualdades de direitos entre
homens e mulheres quanto a questões
como gratificação pela realização de
uma função. Já o texto “Trabalho
e Alienação” conta uma história
de descoberta e conscientização de
um homem por meio das anotações
deixadas pelo seu irmão gêmeo.
O tema “População: estereótipos
e humanização” apresenta o artigo
de opinião “O lado sombrio das
migrações”, onde os autores exploram
conceitos como xenofobia, adaptação
cultural e os estereótipos que são
socialmente difundidos. Chamase a atenção para a necessidade da
humanização, ou sensibilização,
frente
ao
olhar
xenofóbico.
Criticando também os estereótipos,
nos deparamos com o texto intitulado
“África... Só Pobreza?”, que expõe
a falsidade da generalização das
populações africanas e aponta a
construção
desses
estereótipos
quanto aos pré-conceitos que temos
sobre o velho continente.
O artigo de opinião “O mal do
século” fala sobre os estereótipos
propagados em relação às pessoas
que sofrem de depressão e sua relação
com o atual jogo da Baleia Azul. O
texto busca conscientizar acerca da
necessidade de contar a alguém sobre
o que se está sentindo e buscar ajuda
para lidar com a depressão, bem
como os pais devem estar atentos ao
que se passa com seus filhos.
No conto “Meu Eu”, faz-se uma
reflexão sobre as mudanças no modo
de vida e pensamento renascentista
com a ascensão de novos conceitos
e da ciência moderna. Já o texto
intitulado “Segundo Império do
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Brasil: A história vista por olhos
negros” descreve os conflitos
internos vivenciados por um escravo
no Brasil Imperial. O conflito vivido
redunda acerca do desejo de rebelarse contra o sistema escravagista
e o medo da punição. Deixando o
Brasil um pouco de lado e visitando
o Egito, temos a crônica “O Caçador
Sagrado do Egito”, onde podemos
acompanhar um gato que passeia em
todas as esferas da sociedade egípcia.
A autora descreve de forma criativa o
funcionamento da hierarquia social
da terra das pirâmides.
O texto “O Surgimento da
Sociologia e a Organização da
Sociedade Pós-revolucionária do
Século XVIII” é uma crônica que
descreve a história de um menino
que sonha com seu pai lhe ensinando
sobre o contexto histórico e social
do período em que se originou a
sociologia. Por falar em crônica, o
texto “O Rei Mudo” apresenta os
questionamentos de um cidadão. Ele
planeja fundar uma nova sociedade
pautada na razão e não em discursos
belos, porém vazios.
As imagens utilizadas nos textos
resultaram de atividades nas aulas
de Artes, ou de imagens de acesso
público retiradas da internet. Quanto
às produções dos estudantes do
9º ano são imagens que fazem uso
da técnica da aquarela, técnica
desenvolvida na China antiga, mais
usada para representar cenários
bucólicos, porém coloridos. As
histórias em quadrinhos, que podem
ser encontradas também em alguns
textos vêm complementar os mesmos,
por ser elementos narrativos. A
técnica usada foi o nanquim que foi

também inventado pelos chineses
há mais de dois mil anos atrás, seus
pigmentos têm base no uso de metais
pesados para sua composição.
A técnica do Sfumato foi utilizada
na criação das caricaturas presentes
nesta edição. A técnica em questão
permite a transição sutil entre cores
através do uso de tons claros e escuros.
A caricatura é uma representação
humorística das características de
uma pessoa, representada por meio
do uso do exagero.
A ilustração é uma forma nãotextual de passar uma mensagem,
utilizadas aqui com o objetivo de
complementar as informações de um
texto de forma sintética. Nesta edição
a técnica aplicada às ilustrações foi
a pintura com lápis de cor, uma das
técnicas mais antigas, é utilizada
tanto por iniciantes como experientes
nas artes.
Quanto aos gêneros textuais
utilizados, foram quatro nesta
edição: artigo de opinião, crônica,
conto e dissertação. Cada turma teve
o desafio de adaptar o seu tema ao
gênero textual proposto.
Enfim, esperamos que realmente
“tire” algum tempo para fazer uma
leitura de qualidade e “ganhe” a
satisfação de saber que esses jovens
que estão nas nossas mãos aqui na
escola agora, não são apenas o futuro
da nossa nação, mas também têm
competência para fazer uma nação
melhor!
Boa leitura!
Everton Chiodini
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ESPAÇO GEOGRÁFICO: O HOMEM E A PAISAGEM

AS CONSTANTES MUDANÇAS (Crônica)
Por: Maria Eduarda Ramos – 1ª Série do Ensino Médio

Ilutração: por Luíza G. Marçal, 1ªS EM.

E

m uma tarde de domingo na beira de uma cadeira
que ficava virada para a janela da sala o neto faz a
seguinte pergunta para seu avô, que muito sério o
observava da poltrona da sala:
- Vovô, como eram as coisas quando você era criança?
O avô surpreso com a pergunta do neto já foi todo
entusiasmado contar sua história de infância:
- Era assim... Vivíamos em vilas pequenas onde todos
se davam bem, brincávamos todos juntos, tínhamos
respeito entre nós, fazíamos travessuras e aprontávamos
muito com nossos amigos e até mesmo com nossos
pais e avós, jogávamos bola no meio da rua sem nos
preocupar com acidentes ou com carros desgovernados,
dormíamos de janelas abertas sem nos preocupar com
assaltos, andávamos pela cidade sem nos preocupar
com sequestros e vivíamos livres para sermos o que

quiséssemos. Era tudo muito simples, eram estradas de
barro, tinha muitas árvores e lugares de bosque, não nos
preocupávamos com poluição, pois todos cuidavam do seu
ambiente, vivíamos muito bem, não passávamos fome,
tínhamos os brinquedos que queríamos apesar de serem
muito simples, mas era com eles que passávamos maior
parte do tempo e apesar de termos o que desejávamos
nunca esbanjávamos o que tínhamos, todos tinham uma
casa para morar, não tínhamos que nos preocupar em ser
“jogados” para fora de casa e vivíamos muito felizes. Era
tudo muito diferente dos tempos de hoje.
O neto interessado em saber como seu avô via os
tempos atuais, perguntou:
- Vovô, e como você define os tempos de hoje em dia?
O avô logo respondeu:
- Meu neto, hoje em dia é tudo ao contrário de tudo

que acabei de falar para você. Grande parte do nosso
país passa fome e não tem uma moradia por causa do
crescimento populacional, que de certa forma, vêm
afetando o nosso país, pois não tem espaço para tantas
pessoas, ninguém mais se respeita, ninguém mais sabe
fazer brincadeiras sem que ofenda alguma pessoa, hoje
não se pode ficar um minuto longe dos olhos de algum
adulto porque pode-se perder uma criança dentro de
segundos. Hoje quase não existem mais bosques para
correr e brincar de esconder com seus amigos, não existe
mais árvores que possam ser utilizadas como diversão,
não existe mais crianças que brincam em lugar de ar puro
sem essa poluição que presenciamos cada dia mais. A
grande maioria da geração atual não sabe como é brincar
de verdade, aproveitar o que a natureza nos proporciona,
não sabe o que é viver em um lugar sem poluição, sem
pobreza e miséria, não sabe como é poder ter um lar.
Para terminar, o avô explica:
- O espaço geográfico está constantemente em
mudanças, o que por um lado é bom, pois causa diversas
formas de desenvolvimento para o país e para as
cidades, mas por outro lado não é tão bom assim, pois
funciona dessa forma: se cuidamos do que temos sempre
ganhamos coisas boas em troca, mas se não cuidamos,
perdemos tudo que temos e não ganhamos mais nada.
Isso é exatamente o que estamos fazendo com o nosso
espaço, com o nosso ambiente e com tudo que se diz
respeito a nossa comunidade.
REFERÊNCIAS:
LOPES, Lucilene Batista; DUARTE, Matusalém de Brito;
MATIAS, Vandeir Robson. Geografia: Ensino Médio,
Módulo 1: Ciências Humanas e suas Tecnologias. Belo
Horizonte: Editora Educacional, 2017.

REVOLUÇÃO CIENTÍFICA E O PENSAMENTO RENASCENTISTA

MEU EU (Conto)

Por: Renata Dalcanale Araújo – 2ª Série do Ensino Médio

A

ndando em uma rua desnivelada rumo ao meu
trabalho, gotas de chuva que caem e escorrem
pelo meu guarda-chuva preto, pessoas
cochichando, carroças indo e vindo na estreita rua
me trazem sentimentos de estar em um ambiente que
vivi há anos, a inquietante idade média, onde tudo era
centrado em poucas palavras em um livro exaltado
por milhares de pessoas. A cada passo meus olhos
percorrem cada canto da rua, tento não deixar nada
passas a minha percepção, observo tudo que está em
meu redor, meus pensamentos tentam processar cada
vez mais rápido. O cheiro do ar úmido da manhã me
deixa sonolento e é então que a cafeína começa a fazer
seu trabalho em meu organismo, até que sem me dar
conta chego ao meu destino. A arte de aclamar meus

estudos e sábios conhecimentos para indivíduos
com a mente cheia de perguntas, influenciadas pela
sociedade e sem sua própria visão. Isso me traz cada
vez mais confiança do devo a uma sociedade ainda com
pensamentos antigos com certeza me deixa ainda mais
motivado a apoiar as novas ideias que surgem com
uma explicação convincente, usando principalmente
a natureza como resposta. Cada dia surge um desafio,
um debate, um confronto entre ideologias bem visíveis,
assim isto se torna a melhor parte do meu dia. Posso ter
uma visão muito mais profunda do que muitos pensam
que tenho, consigo enxergar o quanto o sujeito está
propício às novas informações e o quanto o mesmo é
pressionado para continuar acreditando em algo, o que
me traz desconforto.

Não aceito ideias retrogradas, as simples explicações
relatadas por sábios antigos e fiéis cristãos não fazem
mais parte da minha compreensão, o novo está por vir.
Sou o centro, o meio existencial, o conhecimento e as
inovações são absorvidos pela minha existência, meu
modo de viver me impulsiona em direção ao futuro,
com novos pensamentos, formas de observar o mundo
e de desenvolver um senso crítico. Uma revolução não
começa com pessoas leigas e sim por quem indaga-se
sobre seu intelecto, o qual a Igreja constantemente
vedá-lo. Sou alguém que busca explicações e razões que
não podem ser expostas em um rudimentar provérbio
que foi ditado há séculos. A vida corre contra o tempo e
nós contra descobertas que mudam frequentemente o
destino do local onde vivemos.
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TERCEIRA GUERRA MUNDIAL?

(Dissertação)

Por: José Augusto Machado e Paloma Schwartz – 3ª Série do Ensino Médio

A

Segunda Guerra Mundial
mostrou ao mundo o poder
de destruição de uma arma
nuclear. A Guerra Fria foi o conflito
ocorrido entre as potências da época,
EUA e URSS, para mostrar sua
capacidade militar. Porém, quem
saiu beneficiado após todos estes
conflitos? Sim, os EUA, que também
financiaram para os demais países
afetados pelos conflitos, as suas
reconstruções, sendo algumas delas
necessárias por culpa do mesmo.
Sendo a maior potência do
globo, os EUA tem gastos militares
elevados (cerca de 4% de seu
PIB), além disso, exerce poderosa
influência sobre outros países,
liderando as principais organizações
internacionais, possuindo assim
poder
militar,
econômico
e
político. Esse poder geopolítico foi
demonstrado em diversas situações,
pois várias vezes, a potência toma
medidas que independentemente da
posição de outros países, visavam
aos seus interesses. Um exemplo é o
discurso de Guerra ao Terror, após o
ataque em 11 de Setembro de 2001;
invasão ao Afeganistão e invasão

ao Iraque em 2003, pelo mesmo
motivo, onde não havia provas das
ameaças aos EUA.
Hoje se ouve sobre Terceira
Guerra Mundial. Os protagonistas?
Estados
Unidos
da
América
(novamente) e Coreia do Norte. A
ameaça à paz? Testes nucleares da
Coreia do Norte, supostamente perto
de países aliados e locais habitados.

grande mão de ferro americana?
“Não sei com que armas a Terceira
Guerra Mundial será lutada, mas
a Quarta Guerra Mundial será
lutada com paus e pedras.” Como
esperar que essas palavras ditas por
Albert Einstein no século passado
refletiriam tão bem a beira do
precipício nuclear no qual o mundo
se encontra? Esperamos angustiados

pelo desenrolar dos próximos
capítulos dessa geopolítica atual.
REFERÊNCIAS:
LOPES, Lucilene Batista; DUARTE,
Matusalém de Brito; MATIAS, Vandeir
Robson. Geografia: Ensino Médio,
Módulo 9: Ciências Humanas e suas

Tecnologias. Belo Horizonte: Editora
Educacional, 2017.

O ego inflamado
dos líderes
irresponsáveis nos
faz questionar qual
será a chama inicial
que dará início ao
conflito nuclear.
Seria uma real ameaça o porte
de armas nucleares na mão do
ditador norte coreano ou apenas
uma pontada de raiva por um país
comunista ter um equipamento tão
atual, quando deveria estar como
Cuba, mas continua no sistema
socialista, declarado falido pela

Ilutração: por José A. Machado, 3ªS EM.

O ESTADO E O CONTROLE DAS DROGAS

(Dissertação)

Por: Eduarda Nau e Mayara Bilk – 3ª Série do Ensino Médio

A ONU fez um relatório e estimase que no mundo 243 milhões de
pessoas, ou 5,3% da população do
planeta, entre 15 e 64 anos já fizeram
uso de droga pelo menos uma vez
em 2012, isso em 2014, e nas últimas
décadas os dados indicam que
ocorreu um pequeno aumento no
consumo.
Globalmente, a droga mais
disseminada é a maconha, com um
número de usuários estimado em 17,6
milhões de pessoas. A ONU calcula
que o número de usuários diários e
dependentes de drogas esteja entre
16 milhões e 39 milhões de pessoas

no mundo todo, e isso tende a crescer
cada vez mais, pois os problemas só
aumentam, seja familiar, trabalho,
ou outra circunstância.
Você sabia que um pequeno país
da América do Sul adotou uma
decisão em maio de 2014, que atraiu
as atenções no mundo todo? Pois
é, o Uruguai, vizinho do Brasil com
apenas 34 milhões de habitantes,
o equivalente à população do Rio
Grande do Norte, aprovou uma
Lei que o torna o primeiro país
no mundo a legalizar a produção,
venda e a distribuição de maconha.
Após meses de discussões a Lei

regulamenta três formas de acesso
à droga: produzir em casa até seis
plantas ou 480 gramas anuais;
participar de um clube de cultivo que
tenha no mínimo 15 e no máximo
45 sócios, ou comprar maconha
em farmácias autorizadas, na
quantidade de 40 gramas mensais.
O usuário escolhe por qual das três
formas deseja adquirir a maconha
e preencher um cadastro. Quem
cultiva, colhe e é responsável pela
produção, venda e consumo é o
órgão do governo, onde a venda teria
dado início em 2015.
Para evitar um indesejável

“turismo da maconha”, a lei estabelece
que estrangeiros não podem se
registrar como usuários. Só cidadãos
uruguaios e residentes permanentes
com mais de 18 anos podem plantar
ou comprar maconha. A lei autoriza,
ainda, o uso da maconha para fins
medicinais, pesquisas científicas
e processos industriais, condições
ainda sem regulamentação.
A produção e o uso de drogas
são atualmente uma questão
global. Alguns países já adotaram
diferentes modelos de legalização
e descriminalização do uso da
maconha, a lei uruguaia é diferente
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porque submete toda a operação ao
controle do Estado.
Sobre o tráfico internacional,
além de serem nocivas do ponto de
vista da saúde pública, as drogas
alimentam uma rede criminosa
internacional que movimenta 320
bilhões de dólares ao ano, segundo
a ONU.
Os principais países produtores
de matéria-prima para a produção
de drogas estão, com frequência,
envolvidos em grandes conflitos.
O Afeganistão e a Colômbia, que
é uma das maiores produtoras de
cocaína, são exemplos. Nas últimas
décadas, a Colômbia foi afetada não
só por movimentos guerrilheiros
contra o governo central, como pela
presença de redes narcotraficantes,
que se ligam tanto a autoridade
colombiana quanto aos grupos de
guerrilha. Entre 2012 e 2013, a
produção colombiana caiu ao menor
nível desde 1996, e o Peru tomou
a frente como o maior produtor de

folha de coca.
Esses
conflitos
geralmente
aparecem, por acontecer entre o
governo, e as pessoas que traficam,
ou usam a droga, porém o governo
resiste
e
acaba
implicando
diretamente nisso. Mas como o
Uruguai liberou, eles acharam
melhor liberar, pois assim diminuiria
a violência e conflitos.
Essa situação afeta o Brasil,
pois suas extensas fronteiras com
os países de origem da cocaína
facilitam a ação dos traficantes,
que tornam a droga amplamente
disponível e relativamente barata
no país. O Brasil também ocupa
um papel relevante como local de
trânsito no tráfico em direção à
África e à Europa, o que facilita a
entrada de dinheiro e fortalecimento
das “gangues”.
Contudo, a legalização da
maconha no Uruguai não implicou
diretamente na queda do tráfico desta
droga e o narcotráfico aumentou o

número de assassinatos. Apenas o
que realmente funcionou foi o auto
cultivo.

REFERÊNCIAS:
BOMFIM, Mariana. Uruguai legaliza o
uso da maconha. Revista Atualidades
Vestibular + Enem, 2º Semestre de
2014, páginas 162 a 165.

O USO POLÍTICO DAS LEIS TRABALHISTAS NA ERA VARGAS

EUGENIA (Dissertação)

Por: Julia Lais Ressel e Sabrina Michele Marchi – 1ª Série do Ensino Médio

A

eugenia vem do princípio de produzir
uma seleção nas coletividades
humanas, baseada em leis genéticas,
sendo assim: Uma seleção natural “forçada”
na sociedade, selecionando aqueles que mais
mereçam se procriar e prosperar a espécie e
aqueles que devam ser privados do direito de
reprodução.
A eugenia foi aplicada em regimes alemães
nazistas, de forma mais extrema: Ao invés
de esterilização ou qualquer outro método
contraceptivo, eles apelaram diretamente ao
extermínio dos inferiores, não perdoando
nenhum que não se encaixasse na casta
“Ariana” da sociedade.
Olhando de tal forma a eugenia é algo
imoral, mas ao refletirmos sobre o assunto,
percebemos que já fomos (e ainda somos)
eugênicos. “Cruzas” de raças de cães,
classificação de raças e “pureza” dos animais,
transformações genéticas em animais,
cobaias de laboratório e até mesmo quando
não decidimos nos misturar com pessoas

“diferentes”. É um pensamento um tanto
egoísta, pois nunca que um judeu, ou um
negro, aceitariam e afirmariam que sua raça/
classe deva ser extinta. Só é eugênico quem
está na seleta classe dos “saudáveis”.
Mas, olhando por outro ângulo, a eugenia
acabaria com as desavenças racistas,
religiosas, guerras por motivos fúteis, e não
existiriam mais deficiências genéticas. Ao
menos, é isso que se acreditava. Quanto
mais cruzamos uma raça de cães entre si,
mais frágil e doente ela nasce, embora com
as características perfeitas de seus pais. Um
filho concebido por um casal de irmãos, tem
muito mais chance de ter alguma deficiência
ou anomalia física/genética do que um filho
de pais completamente diferentes.
Portanto, a diferença é, socialmente, o que
nos une e nos mantém mais fortes, e tudo o
que falta para que isso seja compreendido
por todos é o respeito e a compreensão. Crer
que sermos todos iguais curaria as guerras e
conflitos raciais faz sentido, pois nesse mundo

não existiriam “Raças”, apenas existiria uma
e ela seria a dominante, fadada à própria
extinção por falta de adaptação. Exemplo:
Existem dois tipos de humano: Um com pouca
melanina sob a epiderme, outro com muita.
Em ambientes gélidos, os humanos com muita
melanina seriam extintos por predadores,
que os veriam em meio à neve. Porém, em
um ambiente escuro, como pântanos ou até
mesmo durante a noite, os com mais melanina
se adaptariam melhor, e sobreviveriam com
mais facilidade.
Nossas diferenças nos fortalecem em
nossos ambientes específicos, tornandonos mais aptos e adaptáveis às situações de
risco que nos são apresentadas no dia a dia.
A humanidade não estará salva quando for
completamente igual. Ela estará salva quando
a sociedade entender que as diferenças são o
que mantém a humanidade de pé, e são elas
que nos garantem maior diversidade, o que é
ótimo para um mundo tão vasto como o nosso.
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O MUNDO DO TRABALHO: PROFISSÕES
VERSUS PROFISSIONAIS

UMA VIDA PARA O
TRABALHO
(Conto)

Por: Bianca Roberta Hasse – 2ª Série do Ensino Médio

E

m uma noite tranquila de
inverno em 1998, me vejo
sentado em frente a pequena
escrivaninha de madeira que havia
em meu escritório, a luz exorbitante
da luminária penetra em meus olhos
que gritam por uma trégua. A intensa
rotina de trabalho está me matando.
Minha amada mulher entra no quarto
negro a minha espera. Fecho a tela
do computador e uma escuridão
profunda invade o quarto. Olho pela
janela e admiro o belo céu estrelado
e deparo-me com os singelos raios da
lua. Já é noite. Levanto vagarosamente
da cadeira velha e surrada e caminho
em direção à porta ao encontro dela.
Minha amada olha intimamente no
fundo dos meus olhos e me assusto
com sua veracidade. Sou consumido
pela exaustão.
Os raios esbeltos da manhã que
insistem em entrar no quarto não
são o suficiente para alegrar minha
aparência triste. A ressaca que domina
meu corpo é constante, não de bebidas
ou por festas exorbitantes, mas pela
intensiva rotina de meu ofício. Ser um
funcionário aplicado e detalhista de
uma grande empresa é exercício para

poucos dentro deste vasto mundo do
trabalho. Viro-me para o outro lado
da cama a procura de minha mulher,
mas ela, como sempre, não está
mais ali. Nossos encontros têm sido
limitados e passageiros, e realmente
não sei como chegou a este ponto.
Desço a estreita escada de madeira
com delicados detalhes em branco e
sigo em direção ao carro. Não vi meus
filhos nem minha mulher aquele dia.
Enquanto estou há caminho do
trabalho, olho para o horizonte e vejo
o iminente sol que insiste em me dizer
bom dia. É uma bela visão. Sempre
passei por aquela avenida, mas acho
que estava ocupado demais com
detalhes insignificantes para notar o
quão grandiosa é aquela paisagem.
Linda e esbelta. Nenhuma nuvem
ousou incomodar os céus aquele dia.
Disso eu me lembro bem. Também me
lembro de quando cheguei a empresa,
ela por algum motivo estava diferente
e por outro totalmente igual. Entrei
no elevador, como todos os dias, subi
até o décimo primeiro andar e fui até
minha sala. Ela estava do jeitinho que
havia deixado na sexta-feira, mas um
único detalhe havia mudado. Uma

Ilutração: por Bianca R. Hasse, 2ªS EM.

pequena carta estava em cima da
mesa. Bem no centro. Estava selada
com um selo de cera vermelho. Sentei
na cadeira e abri o envelope. No
instante que li as primeiras palavras
senti meu corpo congelar. Tudo estava
acabado. Minha vida inteira jogada
no lixo. Aquela desprezível carta
anunciava minha demissão. Depois de
tantos anos de dedicação e esforço eu
havia sido demitido.
Naquele dia eu sai enfurecido e
fui direto para casa na esperança,
talvez, de encontrar minha mulher.
Ela não estava lá. Sentei na cadeira
de balanço que havia perto da lareira.
Depois de alguns momentos percebi
que toda a minha vida havia sido
naquele prédio. Não me lembrava de

nenhuma memória com meus filhos.
Eles já estavam crescidos. Fiquei
na frente daquela lareira por horas,
simplesmente olhando aquela bela
paisagem.
Hoje é uma alvorada exatamente
como naquele dia de 1998. Graciosa.
O sol está mais lindo do que nunca.
Estou sentado em uma cadeira
somente olhando pela janela e me
recordando da vida. Ela passou
rápido. Hoje sou um velho sozinho e
rabugento vivendo em um asilo. Eu
fico buscando em minhas memórias
e tentando descobrir onde eu errei
para parar aqui. Eu sei a resposta.
Na verdade, o lugar, um prédio, um
trabalho, mas finjo ainda não ter
encontrado.

O REI FILÓSOFO: A PÓLIS E A POLÍTICA NA GRÉCIA ANTIGA

O REI MUDO (Crônica)

Por: Lucas Ferrari dos Santos – 1ª Série do Ensino Médio
Era uma vez Artur, uma pessoa boa,
com um intelecto avançado, e com
aspectos de gente, sabe? Braços, essas
coisas, e também um ser evoluído para
a sua época.
Sendo intelectual assim, ele
percebia os diversos problemas que
sua sociedade tinha, ele ria como
os outros indivíduos, que tinham
coisas de pessoas, mas eram menos

intelectuais, eram enganados por belos
discursos, com belas palavras que
eram faladas por belas autoridades,
com belas coisas de pessoas.
Bom, os discursos eram realmente
belos, mas sem os jogos de palavras
e os enfeites, diziam coisas como:
“pagar impostos super altos para
os reis é muito bom”. E as criaturas
concordavam com essas crenças,

iludidas por aqueles líderes com seus
discursos.
E ele sendo mais intelectual e capaz
de perceber a manipulação por trás
disso, sabia que precisava fazer algo
para salvar a sua cidade.
Assim ele se empenhou em escrever
e planejar uma nova organização,
cheia de razão, e que não enganasse as
pessoas, pelo menos não tanto. E quem

governaria essa cidade bem planejada?
Obviamente que seria Artur, porque
um ótimo rei da razão, e porque a ideia
vinha dele.
E ele é uma pessoa, o que o impede
de perder a chance de ser rei? Bom,
e ele conseguiu? Claro que não, até
porque as pessoas acreditavam só
em discursos bonitos, e Artur não
conseguia fazer discursos bonitos.
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MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA À POLÍTICA DO SEGUNDO IMPÉRIO BRASILEIRO

SEGUNDO IMPÉRIO DO BRASIL: A HISTÓRIA VISTA POR OLHOS NEGROS

(Conto)

Por: Bianca Roberta Hasse, Renata Dalcanale Araújo e Agnes Kalandre Ledra – 2ª Série do Ensino Médio
Olho para o sol e percebo
que ele brilha intensamente
neste período do ano. Os
céus, cada vez mais azuis,
abrem as manhãs com
paixão e entusiasmo. Como
posso notar, os dias ficam
exageradamente longos, pois
vejo como minhas mãos doem
ao final do dia, afinal quanto
mais eu trabalho, mais cedo
irei sair, não é mesmo? Os
raios solares que atingem meu
rosto, são acompanhados por
um pequeno feixe de sombra,
contudo não faz diferença,
pois não são suficientes para
parar com o latejar de minha
cabeça ou o suor exagerado
que escorre pela minha
testa até deslizar nas pontas
dos meus dedos, mas o dia
está apenas começando. Me
lembro quando coloquei
meus pés nessa nova terra,
que foi anunciada em todos os
cantos, caracterizada por suas
infinitas riquezas. Vivida por
um povo simples e dedicado
à natureza. A jovem terra fora
invadida por portugueses,
e sua vasta colônia, sobre
domínio da família real
de Portugal. Trazido por
obrigação e com um destino
já pautado, o que passo neste
paraíso,
assim
chamado
pelos portugueses, é uma
rotina excessiva e violenta.
Aqueles que se denominam

reis, nunca presenciaram
meus pensamentos, tenho
momentos
inacreditáveis,
dos quais ninguém pode nem
cogitar em tentar propôlos a mim. Escravo, negro
e imundo, trabalho com os
grãos da cor da minha pele,
mas que valem muito mais que
minha própria sobrevivência.
Café, a joia da coroa, vem
sendo colhido e cuidado por
um homem com sangue nas
mãos, olhos sonhadores,
pensamentos revolucionários
e com palavras censuradas
pela sociedade minoritária.
O
sentimento
de
liberdade
que
cresce,
involuntariamente, dentro de
meu peito, é ampliado devido
à aproximação da colheita.
A dura rotina do meu ofício,
se é assim que posso chamalo, fica mais severa a cada
dia. As tarefas impostas pelo
grande barão são pesadas
e desumanas, mas, quando
penso em fugir, lembrome do chicote em minhas
costas, da sensação de medo
que tive amarrado àquele
tronco,
sangrando,
sem
dó ou piedade. Volto meus
pensamentos para a safra,
estava intensamente bela
aquele ano, que por algum
motivo estava diferente. De
repente, vejo-me, lembrando
daquele
belo
quilombo,

daquele refúgio, daquele lar.
Ao entardecer do dia,
caminho, junto a outros
iguais a mim, para nosso
belos quilombos. O grande
barão fora gentil aquele ano,
havia nos deixado dormir
em nosso refúgio para voltar
na alvorada. A sensação
de liberdade, revolta e
independência
fluía
por
minhas veias e alimentava
meus desejos de emancipação,
porém, era somente minha
imaginação, mal sabia eu do
que iria acontecer.
No nascer do sol aquele
dia eu sabia que algo havia
mudado, o sol não se levantava
mais
com
graciosidade,
mas com uma veracidade
inigualável. Minha cabeça
estava perturbada e revolta,
não sabia ao certo onde meus
pensamentos poderiam me
levar. Um medo avassalador
invadia meu corpo sem pedir
permissão, temendo que o
pior acontecesse. Contudo
naquela divergente manhã,
minha intuição me conduzia
à liberdade, mesmo que uma
parte de mim contradizia
a meus instintos eu resolvi
segui-los.
Decidi
que
minha vida tinha valor, um
significado. Eu não aguentava
mais as dores que invadiam
meu corpo e não desejava
morrer escravo. Cada dia me

via pior, minha rotina estava
me matando aos poucos, de
uma forma lenta e dolorosa,
mas não devido à fazenda ou
as diversas feridas, mas a esse
sentimento de revolta que me
consumia por dentro. Uma
sensação, que ao certo não sei
explicar, me empurrava para a
independência, para fugir, sair
daquele lugar imundo para
sempre. Um ato de coragem
circulava em meu sangue,
corri o máximo que pude, mas
acabaram me encontrando.
Vendo meus pés arrastando

na grama ainda verde, eu era
levado igual a um animal.
Minha cabeça estava repleta
de pensamentos e um medo
absurdo. Ao ser amarrado
àquele velho tronco, pensava
em toda minha vida, enquanto
via um homem alto e forte se
aproximar com uma chibata.
Eu sabia qual era meu destino,
mas estava fraco demais para
tentar qualquer ato. A vida
escorria delicadamente entre
meus dedos, pura e frágil, ia
embora...

O SURGIMENTO DA SOCIOLOGIA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE PÓSREVOLUCIONÁRIA NO SÉCULO XVIII (Crônica)
Por: Julia Lais Ressel e Sabrina Michele Marchi – 1ª Série do Ensino Médio
Em uma noite de inverno, havia um
menino chamado Cleber que estava
pronto para dormir, a espera de seu
pai para contar uma história para ele,
esperou por muito tempo, mas ele
não chegou, então Cleber pegou no
sono e começou a sonhar com seu pai
contando uma história:
O surgimento da sociologia se deu
em decorrência das ideias iluministas
e na busca por diferentes intelectuais
para compreender a sociedade e suas
dinâmicas. O principal fator social que

conduz ao surgimento da sociologia
foi a Revolução Industrial e suas
consequências, como a divisão do
trabalho e o processo de urbanização.
As transformações econômicas,
políticas e culturais ocorridas no
século XVIII com as Revoluções
Industrial e Francesa, trouxeram
muitos problemas. A sociologia surge
no século XIX como forma de entender
esses problemas e explicá-los, assim
tentando trazer a consolidação do
capitalismo
moderno.
Burgueses

enriqueciam com as indústrias e
cada vez mais se motivavam com o
iluminismo. A sociologia representou
o triunfo da indústria capitalista que
foi pouco a pouco concentrando as
máquinas, as terras e as ferramentas
sob
seu
controle,
convertendo
grandes
massas
humanas
em
simples trabalhadores despossuídos
e explorados. Nesse momento,
instala-se a sociedade capitalista, que
dividia a sociedade entre Burgueses,
Proletariados, Funcionários do Estado

e uma classe média composta de vários
estratos aversa à discussão política. O
quase desaparecimento dos pequenos
proprietários rurais, dos artesãos
independentes, a imposição de
prolongadas horas de trabalho, entre
outros, tiveram um efeito traumático
sobre milhões de seres humanos ao
modificar drasticamente suas formas
de vida e os Burgueses passaram a ser
a classe dominante com a sociologia
servindo ao ideal burguês.
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ESPAÇO GEOGRÁFICO: O HOMEM E A PAISAGEM

JARDINS DE CONCRETO (Crônica)
Por: Gabriel Hasse Stein e Victória Paranhos de Ávila – 1ª Série do Ensino Médio
A cidade grande, a maior
concentração de trabalho que os seres
humanos foram capazes de criar, com
a evolução da sociedade o homem
comum se cerca de prédios, cidades
são levantadas em instantes, basta
o trabalho para que todo um espaço
geográfico se crie e uma paisagem seja
destruída e recriada de acordo com a
subjetividade humana.
José mora em uma cidade grande,
mas odeia tudo ali desde o oxigênio
artificial até as falsas comidas
enlatadas. Estudou a vida inteira para
ser um botânico, ama a natureza, e
assim quer cuidar dela, manter o verde
belo até dentro das cidades. E por isso,
José está triste, não existe plantas na
paisagem totalmente urbanizada que
ele é obrigado a aceitar.
Um jovem com seus sonhos
reprimidos e uma rotina de ida e volta
em uma empresa qualquer seria capaz
de muita coisa para ter sua vida de
volta. Planejou tudo cuidadosamente,
a fuga, a viagem, suprimentos, nunca
pensou que faria algo do tipo. Na
madrugada do mesmo dia tinha tudo
que precisava empacotado, e partiu.
Pegou o primeiro metrô
que viajava aos limites da cidade,
nem o motorista estava presente,

era o único da estação programado
automaticamente. Levou quase uma
hora para que José ficasse preocupado,
as viagens de metrô sempre levavam
poucos segundo, e esta levou três dias.
A borda era algo magnífico, uma
fileira aparentemente interminável de
prédios dava lugar a um campo vazio,
e para José, o paraíso. Andou pouco
até encontrar uma árvore, dormiu
tranquilo a primeira noite da sua
vida. Trabalhou o dia seguinte inteiro,
buscando sementes, sem sucesso, foi

dormir na mesma árvore.
Não chegou a viver uma
semana, a água tinha esgotado, todos
os rios estavam secos. José ainda lutou
o suficiente para ver que o trabalho
dele havia modificado a paisagem
natural, não era diferente dos homens
da cidade, nunca foi. O destino de
todos eles era trabalhar, modificar,
criar seu lugar em meio ao espaço
geográfico, e então morrer, soterrado
pelos próximos que vierem.
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POPULAÇÃO: ESTEREÓTIPOS E HUMANIZAÇÃO
O MAL DO SÉCULO (Artigo de Opinião)
Por: Arthur da Silva Chavez Calderon, Gabriel Victor Venâncio Ramlov e Vinícius Eduardo Machado – 9º Ano do Ensino Fundamental
Depressão, uma doença
seríssima, é a 2ª com maior
número de mortes na década.
Triste é que muitas vezes, ao
se perceber, já é tarde demais.
A maior parte da sociedade
acha insignificante o problema,
porém estes não conseguem
compreender o que alguém
com depressão sente.
Este ano surgiu uma nova
“modinha”,
principalmente
para quem tem os sintomas da
doença e está desestruturado
psicologicamente.
Não
concordamos com a definição
dada “jogo”, pois é algo
extremamente perigoso, uma
porta de emergência àqueles
que não aguentam a pressão

da sociedade. São cinquenta
desafios, cada um leva o
indivíduo para mais e mais
perto desta desoladora saída.
Dói saber que só existem três
opções, ou seja, três caminhos.
O primeiro é ir até o
fim, fugir do mundo com o
suicídio, pois não possuem
mais motivação para viver.
Os que passam por essa rota
muitas vezes são julgados como
mimados por aqueles que não
compreendem a dor alheia.
Pensam que as vítimas fingem
para adquirir atenção, porém,
expor tais degeneradas ideias
ao depressivo, só piora seu
estado.
A verdade é que o problema

não está no jogo, pois ele
somente guia as pessoas.
Acabar com ele pode não mudar
o fato, ainda ocorrerão suicídios
gerados pela depressão. Os
pais deveriam se preocupar
em estar presentes na vida dos
filhos, auxiliar, conversar e
entendê-los. E os adolescentes
precisam ter consciência de que
uma “simples” ação de praticar
bullying pode matar, uma vez
que muitos casos de depressão
têm ligação direta ao bullying.
Um segundo caminho é
quando a pessoa retoma sua
consciência e percebe que é
um erro continuar no jogo,
entretanto ela está fraca,
suspensa em ameaças que a

forçam prosseguir. As duas
palavras que definem esse
indivíduo são medo e vergonha.
Vergonha e medo de falar as
coisas para seus pais, e serem
rejeitados ou reprimidos. A
esses tristes sentimentos a
vítima se prende e deixa a
insegurança a dominar. Sendo
assim, cada vez mais adentra
no jogo. Se pararmos para
analisar, é fácil o ato de opinar
e julgar quando se está sadio,
porém é complexo entender os
pensamentos de um depressivo.
Entretanto, há o terceiro
caminho, talvez o mais difícil.
Nele a pessoa não vence só o
jogo da Baleia Azul ao sair, mas
também supera a depressão.

Todavia, para isso se exigem os
protagonistas, que em primeiro
momento são mais importantes
e influentes que o próprio
indivíduo. São os amigos e,
principalmente, a família. São
eles os responsáveis por zelar,
cuidar da recuperação, e saber
que como qualquer doença,
a depressão deve ser tratada
e medicada por pessoas que
entendam do assunto (médicos
e psicólogos).
Portanto, o processo é longo
e complicado, mas preciso.
Para nós, a “baleia” que traz
a esmagadora verdade da
depressão é um modo de alertar
a todos a terrível consequência
dessa tão perigosa doença.
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O REI FILÓSOFO: A PÓLIS E A POLÍTICA NA GRÉCIA ANTIGA

INJUSTIÇADO PELA JUSTIÇA

(Crônica)

Por: Gabriel Hasse Stein – 1ª Série do Ensino Médio

Aproximadamente
cem
anos
depois que um rei filósofo foi ao poder,
a sociedade já estava adaptada, todos
desempenhavam seus papeis. A classe
provedora da subsistência resistia,
mas era algo tão insignificante que
não preocupava as outras classes, dos
guardiões e o rei filósofo.
Desde seu nascimento eram
educados para terem temperança,
teriam que ser cidadãos em prol
do coletivo. Estudavam apenas o
necessário, os destinados ao governo
teriam que compreender a verdade,
e assim eram educados com muito
foco nas ciências. Já os guardiões
desenvolviam sua moral e força física,
cresciam sem o medo de morrer e
matar.

Eram tempos de grande tecnologia
e ordem, as pessoas se tornavam
ciborgues dependendo de sua função,
um cantor recebia melhoria na sua
voz, um cozinheiro recebia melhorias
no olfato, paladar e um braço robótico
com todas as ferramentas necessárias,
os guardiões tinham todos os seus
músculos e sentidos melhorados, além
de um canhão de laser letal no braço.
Leônidas
nasceu
como
um
guardião, e assim seria o resto da sua
vida. Se destacou na escola em todos
os quesitos e foi escolhido para seu
um protetor direto e confiável do rei
em pessoa.
Estando em seu serviço metade
do dia, ficava de posto sempre atrás
do rei, seguia seus passos, examinava

tudo que era novo, era um sombra
armada. Escutava tudo que era dito,
via todas as análises, e ficava ciente de
todas as mentiras e injustiças criadas
pelo seu superior, que supostamente
em prol da sociedade.
Leônidas em um ponto chegou
a conhecer mais do governo do
que os analistas e críticos algum
dia saberiam, a única coisa que era
esperada de guardiões era a lealdade,
que estivesse disposto a se sacrificar.
Agora, Leônidas odiava o rei.
Bastava um disparo na cabeça,
seria tão fácil que parecia não ter
graça. Enquanto Leônidas cogitava
assassinar o rei, outro guardião entra
na sala correndo, lavado de sangue e
endurecido. Sem hesitar e com uma

precisão milimétrica atira diretamente
no rei, que é salvo por Leônidas, toma
o tiro e morre no seu lugar.
O rei pega uma arma e mata o
guardião rebelde, passa por cima do
cadáver de Leônidas e vai em busca de
segurança. Porque essa é a justiça que
eles conheciam, o seu dever acima de
você, e a injustiça, o querer além.

de alguém como um todo e estão entre
os principais casos de aversão contra
estrangeiros, pois ajudam a criar uma
falsa ideia de que todas as pessoas
(daquele “grupo”) só fazem “isso” ou
são “aquilo”... Além do mais, muitos
veem os migrantes como ameaças que
vão lhes tirar o emprego, prejudicar
sua família, ameaçar sua sociedade.
É evidente que nós, humanos,
andamos
cada
vez
menos
humanizados...
Poucas
pessoas
aceitam a ideia de reinvenção do
homem e de respeito, pois estamos
presos a padrões e regras errôneas.
Numa sociedade onde não prevalece

à aceitação de um próximo diferente
de nós, como vamos caminhar a
algum progresso (sendo ele moral
ou físico)? Todo migrante merece
respeito, indiferente do motivo, seja
uma migração forçada ou por opção.
Portanto, o respeito é extremamente
necessário e a conscientização
indispensável. Só assim poderemos
nos humanizar e deixar florir o bom
senso num “Mar Morto”.
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POPULAÇÃO: ESTEREÓTIPOS E HUMANIZAÇÃO

O LADO SOMBRIO DAS
MIGRAÇÕES (Artigo de Opinião)
Por: Fernanda Hasse Stein e Isaac Emanuel Neckel – 9º Ano do Ensino Fundamental
O
assunto
migração
tem
conquistado lugar nas mídias, abrindo
espaço a diferentes relatos e opiniões.
Nem sempre migrar é um “mar de
rosas”, uma vez que esse deslocamento
tem seus terríveis lados e assombra
a qualquer um que se submete ou é
submetido a essa mudança.
Segundo a ONU, o número de
migrantes internacionais em 2013
chegou a 231,5 milhões. Quem migra
pratica a entrega. Entrega-se ao
mundo e deixa que ele seja sua rosa
dos ventos. Pendendo assim para
qualquer lado, indo ao encontro de
diferentes pessoas em qualquer rota.
Porém, não é sempre que a entrega
é feita de volta, e quando é feita, às
vezes é pior do que alguém possa
imaginar. A xenofobia, muitas vezes,
circula ao lado das violências verbais
e físicas, causadas pelo preconceito,
geradora de intolerância religiosa,
discriminação, entre outros “motivos”.

Também pode ser conhecida como
doença, mas este não será o nosso
enfoque.
Percebemos que a migração
possui duas possíveis fases. A
primeira é o choque cultural, que
não passa de um estranhamento de
costumes, turbulência emocional,
e enfim, adaptação. A segunda é a
xenofobia: aversão, repulsa, medo dos
estrangeiros, e acontece em muitos
dos casos de migração. Os conceitos
de respeito são completamente
esquecidos pela pessoa que é
xenofóbica.
Além de todos esses pesares,
ter antipatia aos estrangeiros leva
muitas pessoas a criarem ou seguirem
estereótipos.
“Todo
muçulmano
é terrorista”, “Todo negro é sujo”.
Rótulos, que praticados com maldade,
participam desse lado sombrio, e são
causadores de muitas outras coisas
horríveis. Eles criam outra imagem

REFERÊNCIAS:
SOARES, Cláudio. Guia do Estudante,
ed. 20, 2º S 2014, p. 70 a 89. Abril: São
Paulo, 2014.
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POPULAÇÃO: ESTEREÓTIPOS E HUMANIZAÇÃO

ÁFRICA... SÓ POBREZA?

(Artigo de Opinião)

Por: Beatriz Neumann e Lorenzo Augusto Souto dos Santos – 9º Ano do Ensino Fundamental
Muitas vezes, as pessoas que são
vítimas de estereótipos se sentem
obrigadas a participar da distorção
da sua própria imagem. Na maioria
das vezes, essas pessoas sofrem
certa discriminação, mas que na
verdade são apenas impressões,
pré-conceitos e rótulos, criados de
maneira generalizada.
Como
exemplo
disso,
pode-se citar a África. Ao falar
dela, a primeira imagem que vem
à cabeça é que lá é um continente
com problemas econômicos e
sociais, conflitos e pobreza. Mas
será que um continente com estas
proporções vive apenas de miséria
e tristezas?
Uma vez que a imagem
criada sobre a África não é apenas
fruto dos livros, mas também
da forma que a mídia aborda o

continente.
Outro estereótipo sobre a
África é que “todos os africanos
são negros”. O imperialismo
provocou um intenso processo
de miscigenação no continente
africano, tal como a colonização
europeia na América. Como
exemplo, pode-se citar a Namíbia,
onde há famílias africanas brancas
descendentes
de
franceses,
holandeses e portugueses.
Por isso, não existe uma
raça negra. Muitas pessoas acham
que todos os negros são da mesma
raça ou grupo étnico, e isso é um
engano: há várias características
físicas diferentes entre os povos de
pele escura.
Sendo assim, não se deve
generalizar um universo de mais
de 54 países, com riqueza cultural

de alto valor e diversos recursos
naturais. Sim, pessoas ainda
morrem por falta de comida no
continente. Certamente este é um
problema que deve ser tratado com
o máximo de atenção. Porém, o
continente não é composto apenas
disso.
REFERÊNCIAS:
AFREAKA.
Disponível
em:
<www.afreaka.com.br> Acesso em
24/04/2017.
O MUNDO. Disponível em:
<www.fca.pucminas.br> Acesso em
24/04/2017.
FLORES DE UM DESERTO.
Disponível
em:
<www.
floresdeumdeserto.blogspot.com.
br> Acesso em 24/04/2017.

TRANSFORMAÇÕES POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS NO SÉCULO XVIII

ILUMINISMO

(Dissertação)

Por: Anna Luísa Vieira e Giovana da Silva Dallabona – 3ª Série do Ensino Médio

O iluminismo foi um
movimento global, ou seja,
filosófico, político, social,
econômico
e
cultural,
que defendia o uso da
razão como o melhor
caminho para se alcançar a
liberdade, a autonomia e a
emancipação. Segundo os
filósofos iluministas, esta

forma de pensamento tinha
o propósito de iluminar as
trevas em que se encontrava
a sociedade. O Iluminismo
foi
mais
intenso
na
França, onde influenciou a
Revolução Francesa através
de seu lema: Liberdade,
igualdade e fraternidade.
Também teve influência em

outros movimentos sociais
como na independência das
colônias inglesas na América
do Norte e na Inconfidência
Mineira, ocorrida no Brasil.
Para
os
filósofos
iluministas,
o
homem
era naturalmente bom,
porém, era corrompido pela
sociedade com o passar do
tempo. Eles acreditavam
que se todos fizessem parte
de uma sociedade justa,
com direitos iguais a todos,
a felicidade comum seria
alcançada. Por isso, eles
eram contra as imposições
de caráter religioso, contra
as práticas mercantilistas,
contrários ao absolutismo
do rei, além dos privilégios
dados a nobreza e ao clero.
Foi um movimento de

reação
ao
absolutismo
europeu, que tinha como
características as estruturas
feudais,
a
influência
cultural da Igreja Católica,
o monopólio comercial
e a censura das “ideias
perigosas”.
O
nome
“iluminismo”
fez
uma
referência ao período vivido
até então, desde a Idade
Média, período este de
trevas, no qual o poder e o
controle da Igreja regravam
a cultura e a sociedade.
Os iluministas defendiam
a criação de escolas para
que o povo fosse educado e
a liberdade religiosa. Para
divulgar o conhecimento,
eles
idealizaram
e
concretizaram a ideia da
Enciclopédia, uma obra

composta por 35 volumes,
na qual estava resumido
todo
o
conhecimento
existente até então.
Os principais filósofos
foram: John Locke, ele
acreditava que o homem
adquiria conhecimento com
o passar do tempo através
do empirismo; Voltaire,
que defendia a liberdade de
pensamento e não poupava
crítica
a
intolerância
religiosa;
Jean-Jacques
Rousseau, defendia a ideia
de um estado democrático
que garanta igualdade para
todos; Montesquieu, ele
defendeu a divisão do poder
político em Legislativo,
Executivo e Judiciário;
Denis Diderot e Jean Le
Rond d´Alembert.
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FUNCIONAMENTO DA SOCIEDADE
PARA MARX, WEBER E DURKHEIM

LIBERALISMO

MULHERES E A DESIGUALDADE NO MERCADO
DE TRABALHO (Artigo de Opinião)

Por: Beatriz Neumann e Lorenzo Augusto Souto dos Santos – 9º Ano do
Ensino Fundamental

(Dissertação)

Por: Eduarda Nau, Mayara Bilk e Lucas Henrique Heinz Eskelsen – 3ª Série
do Ensino Médio
O pensamento liberal teve sua
origem no século XVII, através dos
trabalhos sobre política publicados
pelo filósofo inglês John Locke. Já no
século XVIII, o liberalismo econômico
ganhou força com as ideias defendidas
pelo filósofo e economista escocês
Adam Smith.
Liberalismo pode ser definido
como um conjunto de princípios e
teorias políticas, que apresenta como
ponto principal a defesa da liberdade
política e econômica. Neste sentido,
os liberais são contrários ao forte
controle do Estado na economia e na
vida das pessoas.
Entende-se por liberalismo a
concepção de Estado em que este
tem poderes e funções limitados,
contrapondo-se,
portanto
ao
absolutismo
(Estado
absoluto)
e ao socialismo (Estado máximo
socialista). Filosoficamente, explicase o conceito de Estado Liberal como
a doutrina que defende os direitos
naturais do homem, como andar,
viver, ser feliz, etc. Cabe ao Estado
Liberal respeitar tais direitos, ou
seja, respeitar a independência do
homem. O princípio do liberalismo
é o conhecimento da razão humana
e o direito irrevogável à ação e
realização própria, livre e sem limites.
O liberalismo foi combatido pelas
doutrinas socialistas e comunistas,
as quais se opuseram de forma
bem mais forte do que as correntes
conservadoras e tradicionais. O
fracasso do liberalismo se deu, pois,
devido aos grandes problemas sociais
surgidos após a I Guerra Mundial,
fato que ocasionou crises profundas
em países como a Alemanha e a Itália,
e contribuiu para o crescimento de
sistemas totalitários, como o fascismo,
o falangismo e o nacional-socialismo.
Após a II Guerra Mundial,
surgiram movimentos com tendências
democráticas que trouxeram de
volta o liberalismo, com o objetivo
de reconstruí-lo no campo político
e econômico. Os seus princípios
fundamentais são a transparência,
os direitos individuais e civis e um
governo consentido pelos governados,

TRABALHO E TRABALHADORES DURANTE A 1ª GUERRA MUNDIAL

estabelecido por meio das eleições
livres, geralmente um governo
democrático, e a igualdade da lei
perante todos os cidadãos.
O liberalismo político baseiase na liberdade do cidadão, bem
como no afastamento do Estado nas
responsabilidades e pensamentos do
mesmo.
O Liberalismo Social, tal como
outras formas de Liberalismo, vê
a liberdade individual como um
objetivo central - mas defende que a
falta de oportunidades econômicas,
educação, saúde, etc., podem ser tão
prejudiciais para a liberdade como
um Estado opressor. Derivado disto,
os liberais sociais estão entre os
mais fortes defensores dos direitos
humanos e das liberdades civis,
combinando esta vertente com o apoio
a uma economia em que o Estado
desempenha essencialmente um papel
de regulador e de garantidor que todos
têm acesso, independentemente da
sua capacidade econômica, a serviços
públicos que asseguram os direitos
sociais fundamentais.
Quando analisamos o liberalismo
econômico vemos que os indivíduos
são livres para fazer suas escolhas,
não dependem de instituições do
governo para decidirem os preços
que vão colocar em seus produtos,
o liberalismo surge como forma de
quebrar os dogmas externos a ele,
foi uma forma de separar-se do ideal
mercantilista, sendo o liberalismo
uma ferramenta que dá suporte ao
capitalismo. O próprio mercado
dispunha de mecanismos próprios
de regulação da mesma: a chamada
“mão invisível”, que seria responsável
por trazer benefícios para toda a
sociedade, além de promover a
evolução generalizada. Os liberalistas
defendem a livre concorrência e a lei
da oferta e da procura. Sendo assim
a ideia central do Liberalismo é que
o Estado não precisa intervir na
economia, na política, e nos direitos
sociais temos que ter meios de obter
nossa liberdade, o Estado serve como
regulador e garante o acesso.

D

urante a Primeira Guerra
Mundial, as mulheres que
viviam no países envolvidos
tiveram que se adaptar aos novos
modos de vida.
Enquanto os
homens deslocavam-se em grande
quantidade para os campos de
batalha, as mulheres de classe média
e alta passaram a trabalhar fora de
casa, nos campos, por exemplo,
elas ficaram responsáveis pela
produção agrícola e pela criação de
animais. Nas cidades, trabalharam
com transportes, dirigindo ônibus e
caminhões bélicos. E muitas outras
iam para o campo de batalha como
enfermeiras e cozinheiras.
Apesar
das
consequências
negativas
da
guerra,
houve
conquistas. Como exemplo, podese citar a independência financeira,
muitas mulheres conseguiram
garantir melhores condições de
trabalho, estudar em universidades
e a conquista da legalização do
voto. Também ocorreram extremas
mudanças no comportamento

feminino. As mulheres tiveram a
liberdade de poder sair sozinhas
e dirigir automóveis, passaram a
usar roupas mais confortáveis e
aderiram ao uso de cosméticos.
Entretanto, não se pode deixar
de falar sobre a desigualdade, que é
um assunto sério e muito polêmico
na atualidade. Um estado feito pelo
IBGE entre 2003 e 2008 apresenta
as mudanças mais significativas
durante os últimos 5 anos e
mostram dados nada animadores
sobre a situação das mulheres no
trabalho e na sociedade. Mesmo
sendo a maioria da população total,
uma trabalhadora recebe 71,3% do
rendimento se comparado ao de
um homem, um fato que se deve ser
analisado.
Portanto,
observam-se
diferenças importantes por gênero.
Ainda que certo avanços tenham
beneficiado homens e mulheres,
eles não se distribuíram igualmente
entre os dois.

TEMPORALIDADES E ESPACIALIDADES HISTÓRICAS

O CAÇADOR SAGRADO DO EGITO (Crônica)
Por: Victória Paranhos de Ávila – 1ª Série do Ensino Médio

P

equeno e felpudo, de
sagrado eles chamam. É
considerado como gente, até
mais que muita gente na poderosa
pirâmide estratificada imposta pela
sociedade antiga.
Ele vai e vem, de um lado para
o outro, passeando pelos templos
egípcios com sutileza. Não só
ele, mas toda aquela espécie
considerada sagrada por suas
habilidades instintivas de caçar
roedores, assim, mantendo a
temível praga longe da colheita
de grãos e cereais da fértil região
onde o Rio Nilo frequentemente
transbordava, causando cheias.
A espécie sagrada tem olhos
para tudo ao seu redor, eles
observam os escribas com seus

papiros registrando tudo que lhes
é cabível com traços e símbolos,
formando hieróglifos. Passam
pelos camponeses colhendo o
plantio de trigo pelos pescadores
abastecendo a comunidade com o
pescado fresco do Nilo.
Dentro do palácio é onde a
vida sofisticada se apresenta, e lá
é a próxima parada do sagrado
animal. O faraó acompanhado
de suas esposas exigia diversão
e entretenimento dos serventes,
que com a dança, música e ater
atendiam a imposição do rei
egípcio.
O relógio do sol aponta o final
do dia, a curiosidade literalmente
não matou o gato, pelo menos por
enquanto.
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O MUNDO DO TRABALHO: PROFISSÕES VERSUS PROFISSIONAIS

DO PESADELO AO SONHO

(Conto)

Por: Eduardo Fertig Bastos e João Fernando Demétrio Gonçalves – 2ª Série do Ensino Médio

C

ada dia a crise ia
se
agravando
na
pequena cidade de Rio

complicada, onde todos os

Verde. Buscar trabalho era

a dedo e passar por várias

uma missão cada vez mais

etapas seletivas.

empregados em todas as áreas
teriam que ser escolhidos

Certo dia, Nelson, que
sonhava em ser um chefe
gastronômico, mas virou
um engenheiro civil, recém
formado com 23 anos de
idade, negro e de classe
média, se viu na necessidade
de deixar sua cidade e
ir procurar emprego em
outro local. Decisão difícil,
pois teria que deixar seus
familiares e amigos, os quais
gostava imensamente, porém
a necessidade falava mais
alto.
Primeiramente
tentou
mudar de país. No entanto
com os recentes ataques
terroristas sofridos no “Velho
Continente”, os países, com
medo de serem invadidos
pelos terroristas, resolveram
fechar
ou
dificultar
a
passagem nas fronteiras. Em
consequência de tal situação,
Nelson resolveu deixar sua
terra amada para ir a outro
lugar, infelizmente com o
fracasso de deixar o país,
resolveu ir para São Paulo.
Cidade
industrializada,
bonita, cheia de trabalho,

assim pensou. Nelson estava
enganado. A crise afetou até o
centro da indústria brasileira,
não conseguia emprego.
Talvez por não ter experiência,
talvez por sua aparência.
Certo dia, ao sair de casa e ir
a “Avenida 25 de Março” com
um cartaz especificando sua
área e oferecendo contato,
foi ignorado, gritava, parava
alguém
pedindo
ajuda,
mas nada adiantava, não
entendia o porquê de não
conseguir emprego. Algumas
pessoas não sabiam lhe
dar
informação,
outras
simplesmente o ignoravam,
era tratado como se não
fosse ninguém. Se alguém
lhe perguntasse naquele
momento se está vivendo
ou apenas existindo, com
absoluta
certeza
Nelson
escolheria a segunda opção.
Nelson estava ficando
agitado, cabisbaixo, não
conseguia dinheiro para
sustentar a si mesmo, quem
dera o seu filho, Tales. Uma
criança como qualquer outra,
adorava brincar, esperto,

apenas 5 anos e um sorriso que
encantava qualquer um que
o via. Nelson viu na tristeza,
uma oportunidade. Como
sempre quis ser um chefe
gastronômico, típico daqueles
chefes franceses com sua
comida enfeitada, saborosa e
magnífica. Resolveu procurar
emprego em todos os
restaurantes da cidade, desde
os mais simples até os mais
gourmet. Depois de centenas
de tentativas frustradas,
encontrou uma vaga no “La
Paniela”, restaurante recém
criado e que necessitava
de cozinheiros. Lá fazia o
seu sonho, era feliz com
o que tinha, sua clientela,
sua comida, sua vida.
Nelson resolveu trazer Tales
consigo, agora morariam
definitivamente
em
São
Paulo. Depois de sofrer várias
discriminações raciais por
parte da população, e caça
a empregos mal sucedidas,
Nelson encontrou o seu lugar
no mundo, ou melhor Nelson
está vivendo o mundo.

TRABALHO E ALIENAÇÃO: REFLEXÕES PERTINENTES (Conto)
Por: Beatriz Caroline Zwicker de Arruda e Daniela Beerli – 2ª Série do Ensino Médio

E

ra
inverno
quando
encontrei perdido em
uma gaveta qualquer
um pequeno caderno com
capa e contracapa de couro
onde havia diversas anotações.
A letra pequena e inclinada
sobrevoava
pensamentos
marxistas, políticos, pessoais e
as indagações sobre o caminho
até
a nossa atualidade.
Reconheci desde o primeiro
momento, era do meu irmão.
Meu irmão, meu irmão
gêmeo. Não costumo falar
dele pra ninguém, mas hoje
e nesse momento sinto uma
total necessidade
de me
abrir sobre isso. Me recordo
exatamente desse dia, há
cinco anos, em uma quarta-

feira cinzenta acordei atrasado
para o trabalho, no final do dia
passei na casa do meu irmão
como de costume e percebi
que algo estava diferente. A
porta estava encostada, seu
carro e chamado Ozzy não se
encontravam mais na garagem.
Um tanto desconfiado entrei
pela cozinha e percorri da sala
ao seu quarto, encontrando
apenas uma pequena carta em
sua cama onde dizia:
“Querido irmão, há anos
busco pesquisas sobre o
mundo político e sobre
nossa sociedade capitalista
industrializada, nosso dia a dia,
nossos direitos e as injustiças
que correm embaixo do nariz
de todos os brasileiros. Busco

revolução, mas estou esgotado
de ser marionete do sistema
de trabalho, portanto depois
de meses pensando sobre isso
decidi me desligar de tudo isso
e tirar um ano para passar mais
tempo com a natureza, sem
problemas, sem nada. Só paz.
Eu volto logo, prometo.”
Depois de um ano quando
meu irmão finalmente decidiu
voltar para casa e para perto
de mim, recebo a ligação que
ele se envolveu em um acidente
com um caminhão, o carro
ficou totalmente destruído e
infelizmente meu irmão não
sobreviveu a essa tragédia. A
dor que senti ao descobrir que
meu irmão e meu parceiro
estava morto foi tão grande e

sinceramente sinto que nunca
vou superar esse vazio que sinto
até hoje. Eu sabia tudo sobre as
ideias e opiniões dele, apesar
de nem sempre compreender.
Depois de sua morte acabei me
desligando de tudo, era muito
doloroso para mim. Entretanto
quando avistei esse caderno
e senti um conforto absurdo
em lê-lo sem nenhum receio,
apenas saudade. A partir
daquele momento senti que
algo em mim iria mudar e não
me enganei.
Estudei esse caderno por
semanas, lendo e relendo para
entendê-lo. As pessoas estão de
uma forma, tão acostumadas
a fazer o que fazem nessa
sociedade que acabam não

percebendo o quão errado a
situação está. As pessoas são
dependentes de um trabalho
para a sobrevivência, mas o
mundo está em um estado
extremo. A riqueza está sendo
“criada” por nós trabalhadores
para sustentar nossos patrões
que devolvem para nós povo
apenas migalhas. O capitalismo
extremo onde o materialismo é
o centro de tudo e que o nosso
dever é comprar e consumir de
uma forma constante.
Estou perdido em tantas
indagações sobre isso e como
meu irmão já dizia: busco a
revolução, mas estou esgotado
de ser uma marionete do
sistema de trabalho.

