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A Escola de Educação 
Básica UNIDAVI agora 
é Colégio Universitário 
UNIDAVI! O nome 
mudou, mas a estrutura 
continua sendo de 
universidade. Temos os 
melhores laboratórios, a 
biblioteca mais completa e 
um ensino diferente.

Deve-se explorar aquilo 
que está à sua volta, tirar 
conclusões, levantar 
questionamentos sobre 
a realidade e o surreal e, 
com isso nos posicionar, 
compreender também 
todos os períodos pelos 

quais a humanidade 
passou, seus atritos, 
descobertas e perceber 
por fim que isto contribuiu 
para que a sociedade se 
tornasse da forma que é 
atualmente.

O jornal das Ciências Humanas do Colégio Universitário UNIDAVI
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EDITORIAL

Editorial
É com grande satisfação e orgulho que 

entregamos à você, caro amigo leitor, esta 
mais nova edição do Jornal A VOZ DA 

HUMANIDAVI, o Jornal das Ciências Humanas 
do Colégio Universitário UNIDAVI. Graças ao 
apoio e dedicação de muita gente boa, esta já é a 
5ª edição e já estamos no 3º ano de publicação, 
semestral desde a sua 2ª edição. Aproveitando a 
oportunidade, gostaríamos de agradecer ao apoio 
da Direção do Colégio, na pessoa da Prof.ª Angela 
Elisabeth Rutzen, da Coordenação Pedagógica do 
Colégio, na pessoa da Prof.ª M.ª Sandra Regina 
Zunino Spieweck, da Reitoria da UNIDAVI, na 
pessoa do Prof. Me. Célio Simão Martignago, da 
Vice-Reitoria e Pró-Reitoria de Administração da 
UNIDAVI, na pessoa do Prof. Alcir Teixeira, bem 
como da Pró-Reitoria de Ensino, Pós-Graduação, 
Pesquisa e Extensão da UNIDAVI, na pessoa do 
Prof. Me. Charles Roberto Hasse. Todos estes 
tornam possível a publicação deste periódico por 
apoiarem o desenvolvimento e distribuição gratuita 
deste material, garantindo assim a continuação do 
projeto pedagógico que o sustenta.

No entanto, seria injusto não destacarmos os 
protagonistas deste jornal: os nossos empenhados 
estudantes! Eles passaram horas se dedicando ao 
estudo e à pesquisa, prestando muita atenção às 
aulas conceituais e práticas dos professores das 
Ciências Humanas do Colégio, contextualizando 

as atualidades ao redor do Brasil e do mundo, e 
entendendo os gêneros textuais propostos pelas 
professoras de Língua Portuguesa, para então, 
produzirem estes bem construídos presentes 
textos. Este trabalho bem elaborado foi enriquecido 
com desenhos feitos por alguns alunos. A 
intertextualidade se torna um ponto forte pelo uso 
de charges cuidadosamente selecionadas pelos 
colegas de turma dos autores dos respectivos textos. 
Esta estratégia torna possível apresentarmos um 
material rico visualmente, priorizando o valor 
da interdisciplinaridade entre as disciplinas das 
Ciências Humanas (Geografia, História, Sociologia 
e Filosofia).

Para esta edição do Jornal A VOZ DA 
HUMANIDAVI, preparamos uma seção especial 
intitulada “Retrospectiva 2017”, onde tratamos 
dos principais eventos culturais e pedagógicos 
acontecidos no nosso Colégio durante este ano 
letivo. E para esta tarefa diferente das edições 
anteriores, convidamos alguns alunos das turmas 
do 6º ano do Ensino Fundamental Final ao 
Terceirão do Ensino Médio para nos contar suas 
experiências e opiniões.

Outra novidade desta edição é a ideia de inserir as 
fotos dos autores junto aos seus respectivos textos. 
Isso proporciona mais intimidade e interação 
com as matérias, uma vez que percebemos que 
os autores são nossos estudantes; pessoas que se 

esforçaram muito para chegar até aqui. Aliás, esses 
alunos tem a oportunidade rara para suas idades 
de terem seus textos publicados em um periódico 
oficial com registro de ISSN, inclusive cadastrando 
essas publicações no seu próprio Currículo Lattes 
do CNPQ. Por falar nisso, podemos refletir nas 
sábias palavras de Thomas Edison: “Genialidade é 
1% de inspiração e 99% de transpiração.” Isso nos 
ensina que o sucesso não tem limites desde que 
nos esforcemos sem limites.

Portanto, esperamos que você aproveite ao 
máximo esta nova edição do nosso Jornal e que 
compartilhe nosso trabalho com seus familiares e 
conhecidos. Fazendo isso estaremos valorizando 
não só a “genialidade” mas principalmente a 
“transpiração” dos nossos queridos estudantes. 
Sempre tenha a certeza de que somente a educação 
pode mudar o mundo, mas que isso sempre 
dependerá de muita leitura.

Desfrute desta boa leitura!

Prof. Eduardo Segundo
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ERRATA
Houveram, de nossa parte, dois equívocos na edição anterior do Jornal a Voz da HUMANIDAVI. O primeiro foi a atribuição equivocada de autoria do texto Eugenia às estudantes do 1º ano do 

Ensino Médio Julia Lais Ressel e Sabrina Michele Marchi. De fato, o autor foi Gabriel Westphal do 3º ano do Ensino Médio. No mesmo texto houve outro equívoco: a atribuição do texto ao tema O 
uso político das leis trabalhistas na Era Vargas. Observa-se a falta de correlação entre o tema e o conteúdo do texto. Nos desculpamos pelos erros.

Os editores.
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Turismo: “A inter-relação entre desenvolvimento e 
globalização”
Entrevista

Bernardo Souza 
M a g a l h ã e s * 
(1979) é formado 
em administração 
na Universidade 
Federal do 
Rio Grande do 
Sul (UFRGS), 
m e s t r a d o 
em ciências 

econômicas e doutorado em relações 
internacionais pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio) e atualmente atua na área do 
turismo, centralizando seus estudos na 
administração e conduta de relações 
exteriores entre Brasil e demais países 
do globo.

*Personagem ficcional, contudo abordado na 
entrevista a partir de estudos/leituras.

Bianca Hasse - O fenômeno da 
globalização nos dias atuais, não 
significa apenas realizar negócios além 
das fronteiras nacionais, mas a interação 
de um mundo conectado e virtual. 
Como o turismo e as relações exteriores 
afetam-se com esse fenômeno? 

Dr. Bernardo Magalhães - Em 
linhas gerais, posso dizer que a conexão 
entre relações internacionais e o 
turismo, é o processo da globalização, a 
qual está centrado na premissa de que 
essas relações estão sendo influenciadas 
por este conjunto e todos os seus efeitos, 
como resultado os atores internacionais 
e os cenários que se desenham, trazem 
uma sociedade mundial transformada e 
redefinida. 

Bianca Hasse - De que forma a 
sociedade está sendo transformada e 
redefinida? Quais os principais impactos 
dessas mudanças?

Dr. Bernardo Magalhães - As 
profundas mudanças pelas quais 
essa sociedade passa, tem inúmeras 
vertentes, iniciando-se na economia e 
interligando-se, principalmente, pelas 
dimensões da cultura e tecnologia. A 
facilidade de conexão e deslocamento 
da população mundial, intensificada 
pela globalização, entre diversas partes 
do planeta, instiga a curiosidade e 
interesse pela troca de informações, 

Por Bianca Roberta Hasse – 2º ano do EM

etnias e vivências. O acesso a essas 
tecnologias possibilitou um aumento 
crucial na transição de culturas por 
todas as partes do globo. Os impactos da 
globalização se interligam, sobretudo, 
as fronteiras tecnológicas e virtuais, 
que, gradativamente, aproximam os 
indivíduos da sociedade e os fenômenos 
decorrentes em todo o mundo, tornando-
se um mecanismo social, interativo e 
mundial. 

Bianca Hasse - Como o turismo e as 
fronteiras nacionais se intercomunicam 
baseados nos conceitos da globalização?

Dr. Bernardo Magalhães - As 
fronteiras nacionais estão se tornando 
cada vez mais insignificantes na 
definição de interação e transmissão 
mundial. Os avanços na tecnologia da 
comunicação e as reduções às barreiras 
comerciais, culturais e científicas entre 
as nações contribuíram para a criação 
de uma aldeia verdadeiramente global. 
Como consequência o turismo pode-se 
caracterizar tanto pelo caráter presencial 
como virtual, interagindo diferentes 
etnias.

Bianca Hasse - De que forma a 
declaração de 2017 “Ano Internacional 
do Turismo Sustentável para o 

Desenvolvimento” é uma oportunidade 

para fortalecer a dinâmica positiva entre 

o patrimônio e o turismo? 

Dr. Bernardo Magalhães - O 

turismo vem sendo estimulado pelos 

fenômenos da globalização, a qual 

permitiu um aumento na circulação de 

bens e ideias entre diferentes indivíduos 

e tendências culturais. Com essa 

declaração, acredito que a sociedade 

mundial tomará inciativas para educar 

e informar, de modo a estimular 

novos comportamentos e fortificar 

o comprometimento entre todos os 

envolvidos para garantir que o turismo 

sustentável seja um catalisador de 

mudanças positivas do comportamento 

mundial.

Referências:

UNESCO. A UNESCO e o Ano 
Internacional do Turismo 
Sustentável. Disponível em: <https://

goo.gl/T3ifpF>. Acesso em: 21 set. 2017.

ROBBINS, Stephen P. Administração 
mudanças e perspectivas. 1ed. São 

Paulo: Saraiva, 2000.

Os desastres naturais: “Relevos Relevantes”
Poema Crítico

Por Bruno Sborz – 1º ano do EM

Entre planaltos e montanhas
Com grandes extensões
A vida se espalhava
E parecia que nunca acabava

Local de muitas riquezas
Há muito já exploradas
Por aqueles que diziam
Terem descoberto essa terra abençoada
Destruíram... Mudaram... E construíram
O que a muito havia
Já não existe mais
Por causa da maldita ganância humana

A população aumentou
Os centros urbanos já não comportam mais
Mandam-nos para a periferia então
Onde a fome e a miséria reinam

Sem nenhuma esperança
Suas casas são montadas
Com o chão de barro
E algumas estacas

Em um país tropical
Tal fragilidade não é perdoada
Na primeira chuva
Sua resistência é testada

A chuva cai
E o morro também
As casas já destruídas
E a tristeza novamente mantida

Se esse povo soubesse
Que com a natureza não se brinca
Essas lágrimas
Que como os morros, não cairiamDisponível em: <https://goo.gl/VZqMDJ>
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O socialismo do início à queda

De idealizadores, buscando o bem social, 
Passando por Karl Marx, igualdade seria consequência, 
Objetivo? Acabar com a pobreza! 
Da economia, zerar a deficiência,
Friedrich Engels... Entre os principais idealizadores,
Ideologia vivida pelos soviéticos e seus seguidores...

Depois da guerra, um mundo bipolar,
Dois polos, o capital e o social,
Como esse conflito, nunca visto igual,
Duras relutâncias, novo combate. Tecnologia...
O nome do período é Guerra Fria!

Passando por Lenin e Stalin em seu sistema ditatorial,
Falhas, erro crítico fatal, derrotados na corrida espacial,
Equívoco na invasão do Afeganistão
E junto a sua estagnação, não agradou a população...
Brezhnev trouxe complicações, 
Mudanças radicais nas tomadas de ações,
Baixas econômicas pelas realizações.

Em tal cenário, Gorbachev assume o poder
Restruturação é preciso para o socialismo manter,
Perestroika e Glasnost, modo de reformar...
Tal Liberalismo é inaceitável, população revolta-se,
Crise estendida, pobreza que predomina!

Na perca de seis eleições, o governo desmorona.
Países que se fragmentavam rumo à independência, 
Os últimos dias são vistos com clareza...
Feito um golpe de estado para o fim da união, 
Foi em 1991 que os soviéticos pedem rendição.

Surrealismo, um escape

Sai do meu país!

O surrealismo teve sua origem por 
volta do século XX, em Paris, 
sendo uma das vanguardas 

artísticas europeias. Trazendo consigo 
uma bagagem repleta de valorização 
da fantasia, sonhos e loucura, esse 
movimento buscava usar o potencial 
do subconsciente e fazer com que quem 
observasse, sugasse o surreal e não 
apenas o superficial senso comum, indo 
além da realidade da sociedade, seus 
deveres a serem cumpridos e da ciência, 
incluindo o questionamento sobre o 
pensamento racionalista e rotineiro do 

ser humano em sociedade.
Na sociedade atual, é pertinente 

que se questione para onde estamos 
caminhando junto do racionalismo e 
de toda a informação que carregamos 
conosco, resultando em algo que pode 
ser ruim para o ser humano. Porém, 
com toda a tecnologia e com todos os 
recursos que se obtém e é utilizado 
pelo homem no seu trabalho e lazer, 
fica mais difícil para se desprender de 
tudo isso e enxergar as coisas ao redor 
de outra maneira, uma vez que ele se 
sente necessitado desses meios no seu 

Perante os conflitos vivenciados 
no nosso país e nos outros ao 
redor do mundo, a xenofobia 

que é um conflito de medo ao 
desconhecido, é a que ainda vem 
marcando muita presença nos países 
que recebem grande quantidade 
de imigrantes por ano. Existem 
cidades na América do Norte, onde 
o número de imigrantes ultrapassa o 
da população nativa.

Mas quando inicia a xenofobia? 
A xenofobia pode iniciar a partir 
de informações imprecisas e de 
generalização exorbitante sobre um 
determinado grupo de pessoas, e 
por esse motivo, a xenofobia não 
ocorre por conta do medo, mas 
sim, pela falta de informação. E nós 
mesmos cometemos pequenos atos 
xenofóbicos quando afirmamos 
algo como “todo islâmico é 
terrorista”, porém a maioria dos 
países desenvolvidos acredita que a 
chegada de imigrantes pode provocar 
problemas sociais.

A intensificação da xenofobia 

começa em épocas de crise, ou de 

recessão econômica, que consigo 

trazem elevadas taxas de desemprego, 

onde os imigrantes migram em busca 

de melhores condições de vida, 

aumentando assim cada vez mais a 

quantidade de imigrantes nos países 

para os quais migram.

É poderoso reconhecer que a 

xenofobia afeta grande parte dos 

imigrantes. Existem diferentes 

fatores que devem ser levados em 

consideração ao fazer a análise 

de um grupo que vem sofrendo 

com ameaças, pois cada pessoa 

vivencia uma experiência diferente, 

dependendo de seu país natal, religião, 

sexualidade, entre outros princípios. 

Se um imigrante americano vier ao 

Brasil, terá um tratamento diferente 

do que aquele que vier de um país 

mais pobre, como por exemplo o 

Haiti. Infelizmente, essas questões 

estão ligadas também ao racismo.

Redação

dia a dia, é como se sua vida segue uma 
linha reta e aquilo que está ao redor é 
ignorado devido às suas necessidades 
estarem apenas à frente.

A crítica do Surrealismo não cabe aos 
dias atuais para fazer alguma revolução 
e romper totalmente com o pensamento 
de uma sociedade, devido a ela já estar 
posicionada de forma fixa com o intuito 
de garantir a evolução do ser. Porém, 
pode contribuir para a mudança de 
pensamento e atitudes. Este movimento 
ainda estará inserido como, por exemplo, 
em frases reflexivas que se pode ver nas 
ruas, jornais e redes sociais, mas apenas 
como uma fuga de alguns instantes da 
realidade que se está, e logo após essas 
pessoas estarão novamente voltadas à 
sua rotina no seu trabalho, cumprindo 
suas funções na comunidade, seja para 
si ou para os outros. O ser humano 
busca se elevar para garantir um 
melhor aproveitamento dos recursos e 

o pensamento racional o leva para este 

lado de uma forma que facilite suas 

ações, onde os pensamentos contém 

uma lógica, dentro de uma sociedade 

com regras para se manter em equilíbrio 

e continuar a crescer, visando o que é 

certo e o que é errado, poucas vezes o 

meio termo, devido a isso ser complexo 

e fugir da praticidade que é imposta pelo 

próprio homem consciente neste meio.

Dessa forma, o Surrealismo nos dias 

atuais é um escape. Deve-se explorar 

aquilo que está à sua volta, tirar 

conclusões, levantar questionamentos 

sobre a realidade e o surreal e, com 

isso nos posicionar, compreender 

também todos os períodos pelos quais 

a humanidade passou, seus atritos, 

descobertas e perceber por fim que 

isto contribuiu para que a sociedade se 

tornasse da forma que é atualmente.

Poesia Inversa

Por Camila Luíza Stedile – Terceirão

Redação

Por Danielle Ribeiro – Terceirão Por Gabriel Victor Venâncio Ramlov – 9º ano do EFF
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Terrorismo na Europa: “Imigração gera conflito?”

A questão da xenofobia e 
do racismo na Europa, 
com o passar do tempo, 

cada vez mais se intensifica 
por ser um local de muitos 
imigrantes, talvez por conta 
do tamanho e da quantidade 
de empresas que existem por 
lá, tais como Volkswagen, 
Nestlé, entre várias outras 
transnacionais. Quanto mais 
empresas obviamente tem-
se a necessidade de mais 
mão de obra, e aí entram 
os imigrantes e com eles a 
xenofobia também, que é 
uma repulsão e intolerância 
aos grupos estrangeiros. 

Nesse contexto, a imigração 
tem combinação de ainda 
vários outros fatores, como 
por exemplo a busca por 
melhores condições de vida 
por parte da população dos 
países subdesenvolvidos, ou 
ainda fuga de guerra civil, 
como no caso dos sírios.

No entanto, quando 
estourou a crise de 
desemprego na França, 
Irlanda, Itália e Espanha nos 
anos 90, por exemplo, os 
políticos associaram isso aos 
estrangeiros que “ocupavam” 
os empregos dos nativos. Mas 
na verdade, os imigrantes 

Neste mundo industrializado, onde a velocidade impera

Vamos tentando viver, respirando os resquícios

No meio populoso, procuramos o céu azul desta esfera

Tentamos fugir do mundo globalizado, longe dos edifícios.

Enquanto o mundo sufoca na ganância

Pessoas morrem protegendo sua floresta

Entre fogo, máquinas e correntes, o que reina é a burocracia

E não importa se é homem ou animal, nada mais resta...

Lugares paradisíacos com águas límpidas

Protegidos e cercados como um tesouro

Impedidos de serem tocados por mãos corrompidas.

Para a natureza o homem deveria ser primata

Então a vida na terra teria um tempo duradouro

E assim corremos contra o que nos mata...

Questões ambientais 
globais: “A corrida 
contra a morte”
Soneto

Por Fernanda Hasse Stein e Camile Bridi – 9º ano EFF

Autor do desenho: Isaac Emanuel Neckel – 9º ano do EFF

Redação

Por Danielle Ribeiro – Terceirão

só ocupam cargos que tem 
muita demanda e que os 
europeus não se interessam. 
Hoje há uma estimativa de 
mais ou menos 6 milhões 
de imigrantes legais e 
ilegais na busca de uma 
melhor qualidade de vida no 
continente europeu.

Por consequência disso, 
iniciaram-se então as 
doutrinas racistas, utilizando 
das redes sociais para fazer 
um “terrorismo” virtual, como 
por exemplo nos ataques 
terroristas de Paris, que 
tinham mais de 7.500 tuítes 
espalhando o fato. A pressão 
desses grupos virtuais é tão 
forte e grande que diversos 
países já estão proibindo 
a entrada de imigrantes. A 
popularização desse conflito 
cresce mais e a tendência é 

continuar aumentando.
E assim, com toda essa 

movimentação do grupo 
de doutrinas racistas e 
xenofóbicas, sugiro que 
quando alguém poste algo com 

um suspeito caráter racista 
ou xenofóbico, simplesmente 
tirem a postagem do ar. Isso 
gerará um possível resultado 
positivo.

Disponível em: <https://goo.gl/xQW7Vz>
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Liberalismo, uma perspectiva
Entrevista

SOCIEDADE DE CABEÇA PARA

Desigualdade social

Na cidade caminho com os pés no chão 
Na minha mente se passa às vezes ódio e às vezes decepção 
Não consigo entender toda essa falação 
Porque um pobre não pode ter uma mansão.

Vivemos em uma sociedade em que tudo é proibido 
E quando o branco passa dizem, olha lá vai o amigo
Já o oposto de amigo
Quando o negro passa só se ouve lá vai o bandido.

Poema crítico

Poema crítico

BAIXO 

Por Guilherme Henrique dos Santos Bitencurt – 1º Ano 
do EM

Entre ricos e pobres encontramos nossa intuição 
Desrespeitamos por inteiro uma nação 
Criamos nossa própria perdição 
E hoje sofremos com a aceitação.

Para criticar somos ótimos 
Reclamamos do nosso trânsito caótico 
E completando esse tópico
Quando para outros pegar um ônibus está ótimo.

A desigualdade é inimiga da sociedade
Temos que ter mais amor e amizade 
Parar de se esconder como aquele branco covarde 
Aceitar que o negro e o pobre também fazem parte desta cidade 

A desigualdade social, é ato essencial
Uns ganham dinheiro outros sofrem de causa tão natural
Correr atrás do dinheiro é tendencial 
E tudo desenrola em um fator sequencial 

Do barraco na favela, até o prédio de luxo
Avanço do capitalismo e o refluxo social
Mais um homem pedindo por um real
A passagem na terra para alguns acontece de forma surreal

Osvaldo Dias (39), é um 
entre tantos professores 
da disciplina de História, 
possui graduação 
completa, mestrado 
e doutorado. Com ele 
vamos entender o que 
foi o Liberalismo, em 
que época surgiu, no que 

eles acreditavam e defendiam e também 
compreender quais “tipos” de Liberalismo, 
como por exemplo o Econômico, Político e 
Social. *

* Personagem ficcional, porém entrevista baseada em 
estudos/leituras.

Luíza: O que pode nos dizer sobre o 
Liberalismo, o que foi? 
Osvaldo: O liberalismo é uma doutrina 
político-econômica e sistema doutrinário 
que se caracteriza pela sua atitude e 
tolerância a vários níveis. De acordo com 
essa doutrina, o interesse geral requer o 

respeito pela liberdade cívica, econômica 
e da consciência dos cidadãos.

Daniela: Em que época surgiu o 
Liberalismo? 
Osvaldo: Surgiu na época do Iluminismo 
contra a tendência absolutista e indica 
que a razão humana e o direito inalienável 
a ação e realização própria, livre e sem 
limites, é o melhor caminho para a 
satisfação dos desejos e necessidades da 
humanidade. Esse otimismo da razão 
exigia não só a liberdade de pensamento 
mas também a liberdade política e 
econômica.

Luíza: No que o Liberalismo 
“acreditava” e defendia?
Osvaldo: Acreditava no progresso da 
humanidade a partir da livre concorrência 
das forças sociais e era contrário às 
acusações das autoridades (religiosas ou 

Por Luíza Deola e Daniela Beerli - 2º Ano do EM

estatais) sobre a conduta do indivíduo, 
tanto no campo ideológico como no campo 
material, devido à sua desconfiança básica 
sobre todo o tipo de obrigação (individual 
e coletiva)
Na sua origem, o liberalismo defendia não 
só as liberdades individuais mas também 
as dos povos, e chegou mesmo a colaborar 
com os novos movimentos de libertação 
nacional surgidos durante o século XIX, 
tanto na Europa como nos territórios 
ultramarinos (sobretudo na América 
Latina).

Daniela: Pode nos dar uma breve 
explicação sobre três tópicos? 
- Liberalismo Econômico.
- Liberalismo Político.
- Liberalismo Social.
Osvaldo: Claro!
- Do ponto de vista econômico, o 
liberalismo vem dos fisiocratas, de A. 
Smith e da teoria do livre cambismo 
(comércio livre, desenvolvida por eles). 
O liberalismo esteve intimamente 
relacionado com o capitalismo e foi a base 
do desenvolvimento econômico industrial 
do século XIX, especialmente da expansão 

econômica da Inglaterra em todo o mundo.
- O liberalismo político implica a restrição 
do poder estatal, não permitindo que 
o Estado interfira em alguns direitos 
fundamentais como o direito à vida, à 
felicidade e à liberdade.
- O propósito do liberalismo social 
é defender os direitos humanos e as 
liberdades civis dos cidadãos contra 
possíveis atos de opressão do Estado, 
no entanto, o liberalismo social vai além 
disso, mas indica que o Estado deve 
proporcionar aos cidadãos oportunidades 
no contexto econômico, da saúde, da 
educação, entre outros.

Luíza: Para fechar com chave 
de ouro, podemos resumir o 
Liberalismo como?
Osvaldo: Podemos compreender que o 
Liberalismo surgiu em consequência da 
luta histórica da burguesia para superar 
os obstáculos que a ordem jurídica 
feudal opunha ao livre desenvolvimento 
da economia. O Liberalismo tornou-se 
uma corrente doutrinária de importância 
capital na vida política, econômica e social 
dos estados modernos.

Preconceito racial mascarado pelo jornal
Apenas um sobrevivente no pais desigual
Tudo computadorizado, nada de forma manual
Muitos buscam estudar seu ideal

Ligam muito para o outro e esquecem seu povo
Que sofre com corrupção, latrocínio e roubo
Me pergunto quando isso tudo vai mudar
Se depender de quem está no poder logo menos tudo vai se acabar 

Padrões monetários são desiguais 
Nossas dívidas externas passam de bilhões 
Mesmo assim somos roubados por um bando de espertalhões
Nesse caos recito Camões para me acalmar

Povo esquecido por consequência da ignorância do superior 
Impostos altos forçam a fazer compras no exterior
Mais um muambeiro sem ensino superior
Finalizado com ódio mas ainda com fé no amor  

Por Harã de Liz Zavaglia Souza e Ramon Fuchs Cimardi 
– 1º Ano do EM
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Uma análise correlativa entre a sustentabilidade social e os movimentos contemporâneos
Entrevista

Robert Monroe 
Junior (1954) 
é professor na 
Universidade de 
Harvard - UK 
atuando na área 
de sociologia 
política e cultural. 
Graduado pela 
Universidade de 

São Paulo (USP) no curso de movimentos 
sociais contemporâneos e doutorado 
na área de ensino e sustentabilidade 
social, atualmente dirige seus estudos a 
conexão desses dois campos da sociologia 
contemporânea. *
* Personagem ficcional, porém entrevista 
baseada em estudos/leituras.

Bianca H. e Renata D.: A 
sustentabilidade social nos dias atuais 
representa um dos setores com maior 
relevância na configuração de uma 
sociedade moderna, contudo podemos 
perceber que este modelo não contempla 
apenas os acontecimentos dentro de uma 
nação, quais fatores influenciam neste 
fenômeno?

Dr. Robert Monroe: Em um 
panorama geral, podemos afirmar que 
a sustentabilidade social, realmente, 
caracteriza um setor de mudança nos 
panoramas de uma sociedade. Este 
fenômeno está centrado na premissa de 
que o sistema econômico, principalmente, 
capitalista, de um país, impulsionou a 
insatisfação do operário sobre as condições 
e meios de trabalho. Entretanto, em 
meio a esse mar de desventuras, houve a 
implementação de práticas com o objetivo 

de reduzir as desigualdades, garantir os 
direitos e, consequentemente o acesso a 
serviços para o trabalhador, por meio de 
mobilizações sociais a fim de assegurar o 
bem-estar e a qualidade de vida. 

Bianca H. e Renata D.: Visto que as 
mobilizações sociais representam um 
importante instrumento na construção 
de uma sociedade igualitária, de que 
forma esses movimentos intervêm na 
comunidade mundial? E no Brasil? 

Dr. Robert Monroe: Ao analisarmos a 
busca por uma sociedade que compreenda 
e abranja a sustentabilidade social, 
essas mobilizações se tornaram um fator 
constante e necessário. Esta ação coletiva 
tem por finalidade alcançar transformações 
sociais por meio do embate político 
dentro de uma determinada sociedade e 
de um contexto específico. Adentrando na 
comunidade brasileira, concluímos que os 
movimentos sociais contemporâneos vêm 
sendo desafiadas mediante as constantes 
transformações neste campo. Impõe-
se, assim, a necessidade de articular 
diversos processos que influenciam na 
formação e mudança das ações coletivas, 
porém a aproximação a esse fenômeno e 
suas transformações instaura múltiplos 
desafios.

Bianca H. e Renata D.: Inicialmente 
partindo de um panorama geral, podemos 
constatar que a sociedade brasileira, 
em geral, apresenta um vasto histórico 
de mobilizações sociais deste gênero. 
Portanto, quais foram os principais 
intuitos e motivações desses movimentos 
contemporâneos brasileiros? 

Por Renata Dalcanale Araujo e Bianca Roberta Hasse – 
2º ano do EM

Dr. Robert Monroe: Averiguando por 
um ponto de vista superficial, podemos 
perceber que esses movimentos sociais 
brasileiros ganharam maior relevância a 
partir da década de 1950-1960, quando 
surgiram as primeiras mobilizações 
contra a política vigente, isto é, quando 
a população deixou transparecer a 
insatisfação às transformações ocorridas 
no campo econômico e social. As mais 
fortes características nesse movimentos 
foram as fortes críticas ao autoritarismo 
stalinista, agindo como uma resposta social 
a democratização das direções operárias e 
a demonstração de um caráter reformista, 
adquirindo uma pauta metamórfica porém 
raramente revolucionária.

Bianca H. e Renata D.: Acerca do 
caráter dos movimentos contemporâneos 
e aprofundando o ponto de vista já citado, 
podemos constatar que estas mobilizações 
transparecem a personalidade e 
indignação do povo brasileiro? Quais 
foram os movimentos com maior ênfase 
nesse cenário? 

Dr. Robert Monroe: Ponderando de 
um ponto de vista específico, podemos 
compreender que a análise desses 
movimentos contemporâneos, em geral, 
significa compreender a premissa de que 
eles representam, sim, a divergência de 
pensamento entre o povo de uma nação 
e seus representantes, o qual evidencia 
sua colocação e a defesa de seus direitos 
sociais em mobilizações por todo o país. 
A partir da exploração desses argumentos 
devemos colocar três movimentos 
em destaque, são eles: o movimento 
feminista, o qual entre as décadas de 
1950-1960 centralizam sua “luta” na 
liberação das amarras machistas impostas 
sobre as mulheres e, consequentemente, 
sua inserção no mercado de trabalho; o 
movimento dos trabalhadores rurais sem 
terra, sendo originários do sul do país, 

julgavam a terra como um ator social 

e portanto um latifúndio improdutivo 

resultava em desigualdades e miséria; e o 

movimento ecológico, o qual concentrou 

seus esforços nos impactos gerados pelo 

desenvolvimento capitalista sobre o meio 

ambiente e, por conseguinte, aos modelos 

de globalização decorrentes em escala 

global. 

Bianca H. e Renata D.: De que forma 

a conexão entre a sustentabilidade 

social e os movimentos contemporâneos 

apresentados, intervêm em uma dinâmica 

positiva para a vivência do povo da nação 

brasileira?

Dr. Robert Monroe: Por ser considerado 

um setor de mudanças significativas na 

configuração de uma sociedade, posso 

afirmar que a dinâmica entre esses 

dois fatores possibilita a expressão do 

descontentamento de uma população em 

relação às amarras impostas a sociedade 

em que está inserida. Assim, concluo 

que, posto como uma consequência da 

sustentabilidade social, os movimentos 

contemporâneos são um fator importante 

na determinação do comportamento 

nacional. 

Referências:

GUSSO, R.J. Movimentos sociais 
no Brasil contemporâneo: fórum 

nacional de reforma urbana. 359 p. 2012. 

Dissertação (Mestrado) - Universidade 

Federal de Santa Catarina, Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas. Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia Política. 

Disponível em:<goo.gl/N7Zjnd>. Acesso 

em: 12 set. 2017.

Redação
Entendendo o surrealismo

O surrealismo foi um movimento 
literário e contribuiu para a 
literatura brasileira. Sim! Todos 

sabemos disso, contudo não contribuiu 
apenas para tal área do saber, mas 
também para a filosofia, já que a maioria 
das pessoas já conhecem o surrealismo 
na arte e na literatura vamos nos focar na 
filosofia.

O Surrealismo surgiu na França, após a 
Primeira Guerra Mundial, em 1924, André 
Breton publica o “Manifesto Surrealista”. 
Os artistas ligados a esse movimento 
rejeitavam os valores e os padrões 
impostos pela sociedade burguesa.

Esse movimento trabalha o lado 
empirista, ou seja, o lado das experiências. 
Para o empirismo o conhecimento 

Por Vitória Wollert Campestrini – Terceirão

só é válido, se for provado por meio 
da experiência do sujeito no mundo, 
convertendo-se assim na base de 
todos conhecimentos. Os empiristas 
acreditam que os sentidos permeiam 
nossa experiência e nossa existência no 
mundo. Assim, somos como a tábula rasa, 
nascemos em “branco” e a preenchemos 
na medida em que vivemos.

O surrealismo, desde a sua base 
filosófica, vai na contramão do 
racionalismo, que acredita que o 
conhecimento surge da habilidade 
racional humana. Como consequência, 
esse movimento tinha como característica 
principal o esforço em despertar a mente 
para a verdade de sua existência, pensar 

também com o inconsciente e fazer arte, 
seja escrita ou pintada.

Em 1925, o surrealismo eclodiu, e 
ocorreram então os primeiros contatos 
com o comunismo, que culminaria com 
a adesão ao Partido Comunista, por 
intermédio de Breton. A partir daí o 
surrealismo se espalha por várias partes 
do mundo. Na arte, surgiram obras 
intrigantes, pois não seguiam o raciocínio 
lógico, e nem tinham correções racionais, 
representando uma significativa quebra 
de paradigma para a sociedade da época. 
O movimento acaba quando André Breton 
falece, em 1966. A partir daí, vai perdendo 
força, porém seu legado foi significativo 
para a sociedade.
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RE
TROS
PEC
TIVA
RELEMBRANDO OS MELHORES
MOMENTOS DE 

2017

Banda Marcial e 9º ano fazem abertura da Semana da Pátria 2017

2º ano do Ensino Médio faz preparo de soluções no Laboratório de 
Química

7º ano participa dos Jogos Interclasses 2017 do Colégio UNIDAVI

Viagem de estudos do 9º ano para Porto de 
Itajaí e Aeroporto de Navegantes

Apresentação artística na Festa Junina 2017 do 
Colégio UNIDAVI

Turminha da Educação Infantil pintando na Semana da Criança

6º ano participa da prova “Simuladinho” do Enem e VestibularEquipe de professores do Colégio UNIDAVI em formação continuada
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RETROSPECTIVA 2017 
NOVO NOME: “COLÉGIO 
UNIVERSITÁRIO UNIDAVI”

Festa Junina e Pastel com Buchicho

A Escola de Educação Básica 
UNIDAVI agora é Colégio 
Universitário UNIDAVI! 

O nome mudou, mas a estrutura 
continua sendo de universidade. 
Temos os melhores laboratórios, 
a biblioteca mais completa e um 
ensino diferente. A nomenclatura 
“Colégio” carrega um peso e o, agora, 
Colégio Universitário UNIDAVI tem 
essa característica. É através dele 
que buscamos oferecer educação 
de qualidade. Aqui atendemos dos 
pequenos aos maiores, do maternal ao 
terceirão.

O Colégio Universitário UNIDAVI 
está há 21 anos no Alto Vale, porém 
em uma estrutura que tem 51 anos 

de história. Através de um ensino de 
excelência, forma pessoas capazes 
de tomar decisões num mundo em 
constante transformação. Assegura 
uma formação, visando desenvolver 
competências e habilidades, tendo 
como foco sujeitos que dão vida 
ao Colégio. Por assim dizer, é aqui 
que acontece a educação formal do 
aluno, seja básica ou superior. Aqui 
trabalhamos com grupos de iniciação 
científica; trabalhos e experimentos 
em laboratórios; publicamos jornais 
semestralmente; entre outros. Assim, 
o Colégio se diferencia pelas ações que 
proporciona aos alunos e comunidade 
e fortalece o que sempre foi, um dos 
principais braços da UNIDAVI.

A comemoração mais antiga 
e esperada do Colégio é a 
Festa Junina, momento 

para reunir a família e os amigos. Os 
alunos tipicamente trajados fazem 
apresentações organizadas pelos 
professores regentes de turma.         

No espaço tem várias barraquinhas 
com comidas típicas: pinhão, pipoca, 
quentão, doce no palito, cachorro 
quente, entre outros. Este ano tivemos 
uma novidade, a barraca organizada 
pelas mães da Educação Infantil, 
o bolo com café. E para brincar: a 
piscina de bolinha, a pescaria, o touro 
mecânico, e um lugar onde ninguém 
queria parar, a famosa “cadeia”. Teve 
também a barraca da solidariedade, 
espaço para recolher as caixas de 
leite que foram doadas pelos alunos, 
e posteriormente repassadas para a 

APAE.  
Nessa festa conversamos, demos 

gargalhadas, comemos, nos divertimos 
e vimos diversas apresentações! 

Outro evento foi o Pastel com 
Buchicho e, como próprio nome 
já diz, comer pastel e bater papo 
é a diversão da noite. O Parque 
Universitário UNIDAVI ficou repleto 
de talentos com a participação de 
alunos, familiares e a comunidade 
em geral. Todos puderam apreciar 
durante toda a noite deliciosos pastéis 
e apresentações artísticas dos alunos e 
convidados.

Com o dinheiro arrecadado nessas 
festas são comprados livros para o 
Colégio, dessa forma todos poderão 
usufruir de livros novos e atualizados, 
gerando ainda mais conhecimento e o 
gosto pela leitura.

Por Prof.ª Angela Elisabeth Rutzen – Diretora

Concurso de oratória da JCI

Viagens de estudos

Oratória não é apenas ir a um 
lugar com uma tribuna e se 
apresentar ou fazer um texto 

sem princípios apenas por fazer, é a 
emoção de poder se expressar e mostrar 
seus ideais, é fazer um texto com um 
valor emocional para convencer e 
comover.

Minha experiência com a Oratória 
nas Escolas da JCI não poderia ter sido 
melhor. Ela foi constituída por três 
fases: a primeira foi interna na própria 
UNIDAVI; a segunda foi a etapa com 
todas as escolas particulares, nessa 
fiquei em 1º lugar; e a última foi a grande 
final com todos os finalistas das etapas 

anteriores, na qual conquistei a terceira 
colocação. A cada fase passada foi uma 
vitória, uma conquista. Desde a escolha 
do meu texto até a grande final passei 
por muitas barreiras, enfrentei diversos 
medos, porém o mais importante é que 
nunca desisti de dar o meu melhor, e 
assim percebi que não estava lá apenas 
para ganhar, mas sim para me sentir 
uma vencedora, apenas pelo fato de ter 
coragem de tentar.

 O frio na barriga de participar do 
concurso só me fez crescer e aprender 
que tudo que queremos e nos dedicamos 
intensamente, conseguimos.

Viagens de Estudos são grandes 
fontes de conhecimento 
diferenciado, pois estimulam 

o aprendizado de uma forma mais 
divertida e menos convencional. Nós 
do 7° ano participamos de uma viagem 
de estudos com destino às Cavernas de 
Botuverá e ao Zoológico de Pomerode, 
respectivamente. Ambos locais são 
interessantes e gostamos muito de 
visitá-los. Fomos acompanhados 
do Professor de Geografia e do guia 
turístico, que tinha alto conhecimento 
dos lugares visitados 
e nos atendeu com 
muita simpatia 
e compreensão. 
A viagem foi 
realmente produtiva 
em relação aos 
estudos e excelente 
na integração dos 
estudantes.  

Em Botuverá 
também visitamos 
uma cachoeira, 
lá grande parte 
dos estudantes 

mergulhou e se divertiu, outro 
contato com a natureza exercido pela 
escola. No zoológico vimos animais 
muito diferentes do que vemos 
frequentemente, e assim aprendemos 
sobre eles.  

Todos os anos, as turmas do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio do 
nosso Colégio fazem uma viagem de 
acordo com o conteúdo estudado, 
e, com certeza, sempre é muito 
proveitosa, pois os alunos absorvem 
diversos conhecimentos.

Por Carolina Finardi Claudino dos Santos – 8º ano do 
EFF

Por Manuela Pisetta – 6º ano do EFF

Por Catarina Fachini Mayer Dias e Sthefany Schroeder – 
7º ano do EFF

Foto: 4 Estações Turismo
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CONCURSO DA PAZ DO 
LIONS CLUBE

Foi proposto pelo Lions 
Clube que fizéssemos 
um desenho sobre o 

futuro da paz. De acordo com 

o tema fizemos os desenhos, 

que foram expostos no Colégio 

para votação. Como resultado, 

o meu desenho foi o escolhido 

para a etapa regional.

Este ano, assim como no 

ano passado, ganhei a etapa 

regional e fui classificada para 

a etapa estadual do concurso. 

Gostei muito da experiência, 

pois sempre amei desenhar. 

Quando nos foi proposto a ideia 

do desenho, comecei a procurar 

imagens sobre o assunto para 

poder me inspirar. Depois das 

pesquisas, soltei a imaginação!

Simulados ENEM/Vestibular

Feira Regional e Estadual de Matemática

O simulado do Colégio UNIDAVI é uma 
grande oportunidade, e traz para 
todos os seus alunos uma experiência 

de como é estar em um vestibular real ou o 
tão falado ENEM. É colocado, de certa forma, 
uma pressão nos alunos, com o jeito de que 
os professores falam das questões, e também, 
com o ganho de nota pelos acertos, trazendo 
uma grande oportunidade para muitos alunos. 

Eu vi muitos de meus colegas nervosos no 
dia, e até antes, com as frequentes perguntas 
de “como você está estudando?”, ou até mesmo 
“você vai estudar pro simulado?”. Após a prova 

escutei de alguns colegas que tiveram muita 

dificuldade em resolver as questões por conta 

de nervosismo devido ao tempo que era dado, 

mas o que acontece em vestibulares reais é 

pior do que o que tivemos ali. 

Por conta disso, esse simulado é tão 

importante, já desde cedo, ele mostra para 

nós como devemos estar preparados, como 

devemos dividir nosso tempo e aprendemos 

a como nos preparar para um concurso real, 

desenvolvendo estratégias de estudo e o que 

funciona melhor para cada um.

A Feira de Matemática, para nós alunos, 
se mostrou como uma oportunidade 
de aprender e compartilhar saberes, 

dentro de ações que englobam diferentes 

áreas matemáticas. Este evento possibilitou a 

aplicação prática dos conhecimentos teóricos 

utilizados em sala de aula em um âmbito 

amplo, para que assim pudéssemos perceber 

que tudo em nossa volta pode apresentar, 

diretamente ou indiretamente, um conceito 

matemático por traz. Nesta feira buscamos 

identificar e apresentar um tema atual na 

vida dos jovens, a escolha sobre seu futuro 

profissional, e baseando-se em pesquisas a 

campo conseguimos perceber e identificar 

as múltiplas influências existentes em nosso 

meio. 

A 21ª Feira Regional de Matemática, no 

município de Rio do Sul, aconteceu nos dias 

20 e 21 de agosto. O trabalho apresentado por 

nós alunas, estabelecendo conexão entre a 

escolha profissional dos jovens e os conceitos 

matemáticos referentes a estatística, após ser 

avaliado, foi gratificantemente aprovado para 

a 33ª Feira Catarinense de Matemática, na 

cidade de Criciúma – SC, durante o mês de 

setembro. 

A oportunidade de participar da primeira 

e segunda etapa da Feira de Matemática 

nos ofereceu um momento para identificar 

a variedade de temas e problemáticas 

abordadas. Dessa maneira, pudemos concluir 

que a maior parte das pesquisas se relacionava 

com a atualidade e as preocupações sociais 

e/ou culturais, mas sempre mostrando a 

relevância matemática.Autora do desenho: Joana Scharpf Fernandes – 8º ano do EFF

Por Joana Scharpf Fernandes – 8º ano do 
EFF

Por Gabriel Hasse Stein – 1º ano do EM

Eventos esportivos

Por Tainara de Borba – 9º ano do EFF

Ao entrar no Colégio 

Universitário UNIDAVI este 

ano, tive a oportunidade 

de participar de algumas 

competições. Joguei duas 

etapas no interclasses: o 

futebol e o handebol, sendo 
jogos entre as turmas aqui do 
Colégio (Ensino Fundamental 
e Ensino Médio). Participei 
também do JESC (Jogos 
Escolares de Santa Catarina) 
onde fiquei em 1º lugar 
no tênis de mesa na fase 

microrregional e em 1º lugar 
na fase regional. Consegui 
2º lugar no atletismo - salto 
em altura, e junto a uma 
equipe conseguimos 1º lugar 
no handebol e 2º lugar no 
basquete.

Foi incrível poder 

participar. A cada jogo uma 

nova experiência, um novo 

obstáculo e um novo desafio 

a ser cumprido. Estudar aqui 

tem me proporcionado tudo 

isso!

Por Renata Dalcanale Araujo e Bianca Roberta Hasse – 2º ano do EM
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1ª UNIARTE

GEIC em evento científico

Em setembro aconteceu na 
UNIDAVI a “1ª UNIARTE – 
um olhar interdisciplinar”, com 

a participação dos alunos do 6º ano 

do EFF até o Terceirão. A UNIARTE 

é uma exposição em que cada turma 

faz uma obra relacionando Artes com 

outras matérias como: Português, 
Geografia, Ciências, etc. Seja uma 
performance, uma instalação ou uma 
obra usando materiais alternativos, 
cada turma junto com um professor 
fica responsável por elaborar uma 
obra.

A experiência da minha 
participação no GEIC é 
única, pois aqui eu tive a 

oportunidade de ir além do que eu 

imaginava.  No GEIC são desenvolvidos 

grupos de pesquisa que se integram 

participantes com o currículo Lattes-

CNPQ já cadastrado, e ampliam seus 

conhecimentos com pesquisas de 

documentos e descobertas inovadoras. 

Dentre os tais grupos, História 

da Ciência é o que eu participo, e 

nesse, discutimos sobre uma grande 

personalidade de nossa região, que 

porém,  atualmente é quase ofuscado 

da história,  o nome desse homem 

é Guilherme Gemballa, o primeiro 

doutor em farmácia e bioquímica 

do Brasil. Logicamente, com muito 

esforço, a consequência foi o 

reconhecimento, e desta forma, o 

trabalho feito pelo grupo foi aprovado 

em um grande evento nacional 

denominado “Jornada Nacional de 

História da Ciência”, sediado na 

Universidade Federal de Juiz de Fora/

MG.  

O evento durou três dias, teve rodas 

de conversa, minicursos, workshops 

e trabalhos de conectividade oral. Os 

conhecimentos obtidos durante meus 

dias no congresso foram inesquecíveis, 

experiências das quais percebo que 

valeram a pena. Enfim, o Grupo 

Estudantil de Iniciação Científica – 

GEIC é muito relevante para mim, 

pois sei que diversas oportunidades 

ainda serão abertas.

Por Pedro Maia Rodrigues e Lívia Ferreira Zonta – 7º 
ano do EFF

Vimos vários trabalhos lindos e 
bem feitos. Cada um com significado 
e propósito diferentes: o manequim 
do qual saíam borboletas negras 
que se espalharam por uma parte do 
corredor, representando o pensamento 
humano; pirâmides feitas de material 
alternativo que faziam referência ao 
Egito; poemas adesivados às mesas da 
cantina que despertavam emoções e 
sentimentos naqueles que os liam; um 
barco rodeado de lixo representado 
a poluição dos rios; a instalação dos 
vasos sanguíneos; os cogumelos; entre 
outros.

A tecnologia não ficou de fora, 
o Terceirão utilizou um aplicativo 
QR Code, que cada frase escrita é 
transformada em um código que 
pode ser visualizado com o aplicativo 
instalado em um celular, provando 
que a Arte dialoga perfeitamente com 
o nosso cotidiano.

Nós, alunos do 7º ano, realizamos 
uma releitura da obra “Crianças” 
de Antonio Rocco, apresentada em 
formato de obra viva, que envolveu 
as disciplinas de Arte e Geografia. 
Com orientação e ajuda dos 

professores, montamos o cenário 
e escolhemos o figurino que foi 
utilizado na apresentação da obra 
viva. Procuramos interpretar a obra 
da forma mais parecida possível com a 
pintura de Rocco. Foi um trabalho em 
grupo bem bacana, pois participamos 
ativamente de todas as etapas e 
também experimentamos a sensação 
de estar dos dois lados – como artistas 
interagindo com o público e também 
como público quando outros colegas 
apresentavam.

Além das apresentações durante as 
aulas, houve oportunidade de alguns 
grupos se apresentarem antes do início 
das aulas dos períodos vespertino e 
noturno, que também foi muito bom, 
pois o trabalho pode ser visto por um 
público maior, inclusive por nossos 
familiares.

Foi muito interessante utilizar a Arte 
como objeto de expressão, também 
para ampliar nossos conhecimentos, 
fazer atividades práticas dentro e fora 
da sala de aula, apresentar para outros 
colégios, unindo assim educação com 
diversão!Foto: Colégio Universitário UNIDAVI

Por Gabriel Victor Venâncio Ramlov – 9º ano do EFF

Foto: Colégio Universitário UNIDAVI
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“Simuladinhos”

Feira das Nações

Produção de artigos científicos

O Simuladinho é como uma 
prova de vestibular adaptada 
para os alunos terem uma 

experiência. Conforme as questões 
que o aluno acerta, ele ganha um ajuste 
na média da matéria. Os que mais se 
destacam ganham a premiação: 1º, 2º 

e 3º lugar entre a sua turma e ensino 
fundamental final ou ensino médio. 

Além de ser uma prova longa, exige 
muito estudo e concentração, pois 
envolve qualquer conteúdo já estudado 
no ano letivo. Para mim a experiência 
foi válida, porque foi minha primeira 

vez e achei muito interessante fazer 
essa prova. É instigante, pois o aluno 
fica mais confiante para enfrentar 
novos desafios. A prova não é fácil, 
mas se o aluno se esforçar e se dedicar 
bastante, pode conseguir um destaque 
ou somente o ajuste na média, que 

também é válido.

 Não é uma prova para prejudicar 

o aluno e sim ajudar, faz com que ele 

ganhe uma experiência para o futuro e 

para fixar o conteúdo já estudado.

A Feira das Nações é um evento 
pedagógico-cultural que 
envolve todo o Ensino Médio, 

onde as turmas se dividem em grupos 
e cada grupo escolhe um país para 
representar e apresentar. Para isso, o 
grupo monta uma apresentação digital 
sobre os aspectos históricos, economia, 
escolaridade, pontos turísticos, etc., 
dá um breve comentário sobre o país, 
em inglês ou espanhol. Além disso, 
é necessário apresentar um prato 

típico do país, feito por nós mesmos, 
e montar uma barraca que represente 
o país também, contendo bandeira, 
nome e outras coisas que o grupo 
julgue necessário.

Este projeto é realizado no Colégio 
Universitário UNIDAVI desde 
2015, pelas professoras de Língua 
Estrangeira, e inclusive eu já participei 
das três edições. Essa feira é muito 
divertida, porque todos os alunos se 
envolvem de alguma forma, a gente 

fica curioso em ver a barraca de cada 
um, de escutar o que cada grupo 
falará sobre o país, e o mais saboroso, 
experimentar as comidas que surgem, 
sejam elas doces ou salgadas.

Os jurados julgam três aspectos: 
apresentação oral, comida e barraca, e 
assim decidem o ganhador, mais não 
desmerecendo nenhum grupo, pois 
todos se esforçam. Neste ano de 2017, 
a disputa foi muito acirrada, os grupos 
que tiveram a classificação por 1º, 

2º e 3º lugar tiveram a diferença por 

poucos pontos, ficando em primeiro 

lugar o grupo do Havaí (EUA). A 

experiência é muito boa, porque 

podemos aprender com as disciplinas 

de Inglês, Espanhol, Biologia, História 

e Geografia. Fizemos também um 

trabalho escrito para as disciplinas 

envolvidas, assim ampliando nossos 

conhecimentos.

Você sabe o que é um artigo 
científico e de que forma ele 
pode contribuir com o seu 

aprendizado na vida escolar?

O artigo científico, como o próprio 

nome já nos revela, caracteriza-se 

por um texto científico cuja função é 

relatar os resultados originados de 

uma pesquisa. Dessa maneira, ele 

apresenta-se sob a forma de relato 

acerca dos resultados originais 

de um estudo realizado. O artigo 

científico tem por objetivo divulgar 
conhecimentos, comunicar resultados 
ou novidades a respeito de um assunto, 
ou ainda de contestar ou apresentar 
outras soluções.

A turma do 6° ano do EFF 
produziu um artigo científico nas 
aulas de Geografia. O professor 
apresentou o projeto de ensino   
“GEOinterAGINDO”, a partir disso 
formamos grupos com quatro 
integrantes.  Cada grupo ganhou 

um tema para elaborar um artigo 
científico.

Depois disso, recebemos uma 
problematização: o turismo 
sustentável. Os grupos tiveram o 
desafio de interligar seus temas com 
esse problema. Pesquisamos várias 
informações em revistas e livros sobre 
os nossos temas e o atual problema. 
Em seguida, fomos para o laboratório 
de informática produzir o artigo 
científico. Utilizamos as informações 

pesquisadas na sala de aula, imagens, 
palavras chaves sobre o tema em 
estudo e elaboramos a solução do 
nosso problema.

Considero muito importante e 
interessante esta experiência em 
minha vida escolar, pois por meio 
desse estudo, aperfeiçoamos alguns 
dos conteúdos aprendidos em sala e 
também aprendemos com a ajuda do 
professor a produzir o nosso primeiro 
artigo científico.

Por Maria Eduarda Rosa – 6º ano do EFF

Por Mayara Bilk – Terceirão

Por Ana Laura Hoffmann – 6º ano do EFF


