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Editorial
Quanto mais a tecnologia
evolui, mais a vida se torna
penosa
Por Prof. Eduardo Heusser
--------------

S

e
pudéssemos
observar
a
sociedade
humana
contemporânea
de
uma
ótica extraterrestre, com certeza
nos
impressionaríamos
com
toda a parafernália tecnológica
existente hoje. A começar pelo
exagero de satélites artificiais
orbitando nossa atmosfera até a
mais inovadora nanotecnologia,
podemos perceber o quanto os
humanos se empenham a cada dia
em desenvolver um gigantesco
emaranhado de artefatos, físicos ou
digitais. Isso nos leva a perguntar:
Até que ponto toda essa tecnologia
realmente contribui para facilitar
a vida humana? Será que em vez
de simplesmente ajudar ela está
complicando
nossa
existência
nesse planeta, tão passageira por
sinal? Pensemos.
Sem dúvidas, em muitos
campos ela facilitou a vida humana,
como é o caso dos transportes.
No século XVI, por exemplo, as
caravelas viajavam a cerca de 16 km/
hora. Hoje temos aviões que viajam
em média 800 km/hora. Podemos
citar aqui milhares de outros

exemplos de como a tecnologia
facilitou a vida humana nas áreas
da saúde, educação, economia,
industrialização,
governança,
segurança, comunicação, entre
outras. No entanto, é nítido que
a vida com toda a tecnologia que
temos a disposição hoje está longe
de ser simples. Ouso dizer que,
quanto mais a tecnologia evolui,
mais a vida se torna penosa. Como
assim?
Podemos
facilmente
entender isso pensando em como
somos tão dependentes dela no
nosso dia a dia. Desde o minuto em
que acordamos até o minuto em que
nos deitamos para dormir, estamos
“conectados” ao nosso smartphone,
por exemplo. Alguns ainda vão mais
longe, sendo acordados por esses
dispositivos mesmo no meio da
noite para checar seus aplicativos e
redes sociais, a fim de não “perder”
nada do que acontece no mundo
virtual. Seria exagero dizer que
essa “conexão” já se tornou um
“vício” para a maioria da população
mundial? Talvez não. Calculemos
quanto do nosso precioso tempo
estamos sacrificando com tudo isso.
Em contrapartida, comparemos
com o tempo que realmente

A história do livro
Resenha

Por Pedro Busarello, Érika Carara e Maria Niehues
4º ano do Ensino Fundamental Inicial

Pedro Busarello, Érika Carara e Maria Niehues com Prof.ª Isaura Maciano

T

udo
começou
quando
Johann
Gutemberg criou
a prensa de tipos móveis,
essa foi uma grande
evolução no passado.
Há mais de um
milhão de anos o homem
vem deixando marcas
pelo mundo. Nos tempos
das cavernas, os homens
primitivos desenhavam
nas paredes de pedra.

conseguimos “desconectar” e ficar
com nossa família ou amigos, enfim,
com as pessoas que realmente
amamos e nos importamos. E o
que dizer do tempo que tiramos
para fazer um passeio ao ar
livre e realmente contemplar as
maravilhas da natureza? O que
realmente tem mais valor em nossa
vida? É provável que o excesso de
tecnologia tenha ofuscado as coisas
mais importantes da vida. Nesse
sentido, ela tem se tornado penosa.
Portanto, as pessoas têm
se tornado frias e individualistas.
São dependentes da tecnologia, e
não mais de outras pessoas. Além
disso, a tecnologia proporcionou
uma grande “ampliação” da nossa
agenda. Vamos assumindo um
monte de compromissos, muitas
vezes desnecessários, que os dias,
as semanas, os meses e os anos
parecem passar tão depressa
que, quando percebemos, não
aproveitamos o que mais importa
na vida: viver!
Pensando
nisso,
sugiro
encarecidamente que “desconecte”
por alguns instantes da tecnologia
que está a sua volta e “aproveite” a
leitura desta mais nova edição do
Jornal A VOZ DA HUMANIDAVI. A
partir de agora, participam deste
projeto todas as turmas do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio
do Colégio Universitário UNIDAVI,
nas aulas das Ciências Humanas
e das Linguagens. Estudantes
e professores prepararam este
jornal com muita dedicação e
responsabilidade.
Boa leitura!

Quando
eles
começaram
a
escrever,
foram
surgindo
documentos.
Os primeiros livros foram
feitos há cinco mil anos atrás, eles
eram feitos de barro, na forma de
pequenas lajotas, foram encontrados
milhares
na
Mesopotâmia.
Antigamente os livros eram muito
pesados e raramente tinham mais
de dez páginas.
Depois foi inventado o
pergaminho, isso facilitou muito a
vida deles e eles sacrificavam mais
de mil ovelhas para fazer um livro.
Nós indicamos este livro para
aprender como os livros foram
sendo feitos com o passar do tempo.
Isso é muito importante e legal.
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O Reino do Alto Vale do Itajaí
Conto maravilhoso

Por Gustavo Marian
6º ano do Ensino Fundamental Final
--------------

E

ra uma vez, um Vale do Itajaí
que tinha 54 reinos, e no
alto dele, um pequeno reino
conhecido por Rio do Sul.
No ano de 1912, este reino
ainda era chamado de Bella Alliança,
e somente em 1931, pelos grandes
esforços dos reis, deram o nome
de Rio do Sul. Foi colonizado
por
europeus,
principalmente
alemães, que deixavam sua cultura
onde passavam. A colonização e o
desenvolvimento eram riquíssimos
em Rio do Sul, venceu as dificuldades
e conseguiu os aldeamentos dos
índios Xokleng que eram os inimigos
dos colonizadores. Esses índios
se alimentavam de recursos da
natureza, no local onde ficavam. E
para se defender, eles usavam arcos
e flechas, para que os colonizadores
não avançassem na terra deles.

Desenho de Maria Eduarda Rosa – 7º ano do EFF

Naquela época, os reis estavam

percebendo que ainda faltava algo a

lugares histórico para visitantes, um

trabalhando muito para que o reino

mais, então foi surgindo a indústria e

deles, o Museu da Madeira, que foi

crescesse e se tornasse o maior de

com ela, a construção da estrada de

instalado no Parque da UNIDAVI,

todos os reinos do Vale do Itajaí.

ferro para que pudessem explorar

para transmitir todas as memórias

Os reis trabalhavam no interior,

novas fontes, como a madeira,

históricas da época da exploração

plantando e colhendo os produtos

aumentando a economia do lugar.

da madeira, que foi um momento

para vender. Mas, aos poucos, foram

Atualmente, existem diversos

histórico para a economia do reino.

Antecedentes da metafísica: quem fui e
quem sou
Conto

Por Victória Ávila
2º ano do Ensino Médio
--------------

C

arolina era uma menina
diferente, pelo menos do
que pode ser considerado
normal para garotas do século 21.
Quando pequena, perdeu seu pai
em um assassinato do qual estava
presente, e ela não se considera a
mesma desde o ocorrido. Diziam
as más-línguas, que o estresse
pós-traumático fazia ela cortar

os cabelos castanhos de forma
assimétrica.
Em uma aula de filosofia, ela
conheceu dois caras. Não, não
dessa forma, ela conheceu dois
filósofos, pertencentes ao período
antecedente à metafísica.
O
primeiro
deles
foi
Parmênides, “o ser é, o não ser
não é”. Completamente imobilista,
passava o conhecimento de que
“nada muda, tudo é estático”. Faz
sentido, ela pensava, Carolina é
Carolina porque nada mudou, e
nem poderia, segundo Parmênides.

Dessa
forma,
ela
se
questionava, “mas o que faz Carolina
ser Carolina? Ou melhor, de quê se
constitui minha individualidade?
Alguns diziam que seriam as
memórias a resposta pra quem
somos, mas e se supostamente
alguém sofresse de um acidente
vascular cerebral, e perdesse as
lembranças de toda sua vida, essa
pessoa deixaria de ser ela mesma?
Outros dizem que nosso DNA
nos define como únicos, mas e se
porventura fôssemos clonados,
quem seríamos?”

O outro filósofo conhecido
foi Heráclito, que por sua vez,
queria inutilizar a teoria imobilista
de Parmênides. Mobilista, ele dizia
que as coisas não têm um conceito
estático, tudo sofre mudanças,
“tudo flui”. Assim, experiências que
tivemos em nossas vidas, irão nos
mudar. Portanto, “O homem nunca
se banha duas vezes no mesmo rio”,
pois a água sempre irá correr e o
homem mudará.
De qualquer forma, Carolina
nunca mais seria a mesma depois
de conhecer esses caras.
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Africanidade: Como surgiu a chuva?
Conto etiológico

e também rindo de sua cor
acinzentada.
Ela não se sentia muito bem
Por André Lamin
5º ano do Ensino Fundamental Inicial
-------------

no meio de tantas nuvens falando

H

fazer amigos, um desses jeitos era

avia uma nuvem, bem
diferente das outras, se
sentia isolada.
Não tinha amigos nem família.
Sempre que tentava falar com
outra nuvem ela saía correndo.
Quando saía de sua casa,
seus vizinhos iam para dentro de
suas casas, morrendo de vergonha

mal dela.
Pensava em vários jeitos de
se pintar. Nunca dava certo, pois
a tinta saía fácil, então não fazia
amigos, nenhum amigo.
Até que um dia ela desistiu
de tentar fazer amigos. Então foi
para um canto e pôs-se a chorar.
E foi assim que surgiu a
chuva!!!!

Imagem disponível em: <https://goo.gl/ccvkSv>

Biomas do Brasil versus conservação

Conservar para manter
Crônica

Por Débora Dümes
1º ano do Ensino Médio
----------------

E

stava eu, sentada ao lado de
uma garota no ônibus, às três
da tarde. Ainda demoraria
uma hora para chegar em casa,

Imagem disponível em: <https://goo.gl/CVQ3a1>

então achei que esse espaço de
tempo seria um tédio. De repente,
vi que a garota começou a assistir
um documentário através de seu
celular, comecei a observar e me
entreter com o assunto.
O
documentário
falava
sobre os biomas do Brasil, mais
especificamente a respeito da
Floresta Amazônica. Mostrando

que
os
desmatamentos
e
as
queimadas
estão
muito
frequentes, explicava sobre as
causas e os efeitos que essas
ações por partes de certos seres
humanos podem gerar ao meio
ambiente. Também ressaltava a
importância da preservação.
Após refletir um pouco
sobre o tema abordado no vídeo,

“São considerados contos
etiológicos os contos
populares
concebidos
para explicar a criação e as
características de um ser, lugar
ou fenômeno da natureza. Por
meio da leitura desse gênero,
os alunos do 5º ano puderam
conhecer aspectos da cultura dos
povos africanos, como o modo
de compreender e entender o
mundo. Participaram também de
momentos de apresentação oral
de contos etiológicos e finalizaram
seus trabalhos com a produção
deste tipo de contos.” - Profª Isaura
Maciano

observei que o Brasil possui um
alto índice de desmatamento na
Amazônia. Se não for feito algo
para preservá-lo, ele pode-se
tornar um bioma em extinção,
assim como o Cerrado.
Ao chegar em casa, tive
a vontade de procurar mais
informações a respeito do assunto,
para que na outra tarde eu pudesse
debater com aquela garota. Acabei
descobrindo que há um lugar
chamado Tumucumaque, que
é uma unidade de conservação
brasileira de proteção integral da
natureza localizada nos estados
do Amapá e Pará. Esse lugar é
protegido por montanhas e há
rios que guardam minerais.
Quando cheguei no ônibus
no dia seguinte e falei tudo que
havia pesquisado para a bela
garota, ela ficou surpreendida e
por fim concluímos que a beleza do
Brasil não é feita apenas de pontos
turísticos culturais, mas sim da
natureza que ainda prevalece. No
entanto, para manter essa beleza
é preciso conservar.
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Geopolítica internacional

Conhece-te
a ti mesmo:
o sujeito e a
realidade

Muros físicos formam
barreiras ideológicas
Artigo de Opinião

Por Eduarda dos Santos
3º ano do Ensino Médio

Crônica
Por Leonardo Vinhas
1º ano do Ensino Médio
-------------

O

Desenho de Enzo Romani e Gabriela Mayr – 3º ano do EM

H

á algumas décadas atrás na Europa,
ocorreram conflitos entre a Alemanha
Ocidental, capitalista, e a Alemanha
Oriental, socialista. A capital Berlim estava sendo
dividida por um grande muro, para tentar impedir
possíveis fugas de um lado da capital para o outro,

e isso durou de 1961 a 1989. Podemos perceber
que, não apenas famílias, mas uma nação inteira
foi dividida.

O muro de Berlim, como ficou conhecido, foi um importante marco para a Alemanha
e para o mundo, pois iria decidir quem seria a superpotência mundial. Agora
nós pensamos: era realmente necessário dividir uma nação? O muro de Berlim
foi construído apenas pela parte socialista, comandada pela URSS. No entanto,
a maioria dos alemães não concordaram com a ideia desta separação, tanto que
quando houve a queda do muro a Alemanha inteira comemorou.
Esses conflitos de barreiras ideológicas
acontecem por causa de poder: quem pode mais,
quem tem mais e quem domina mais. Podemos ver
que vários outros muros foram criados ao longo
dos anos, como o muro que separa a Cisjordânia
de Israel ou o muro entre a Coreia do Sul e a
Coreia do Norte. Esses muros são criados por
conflitos geopolíticos e muitas vezes as pessoas
acabam sendo impedidas de ir para outros países.
Isso interfere no livre arbítrio, onde a pessoa é
limitada até para fazer uma coisa simples, como

visitar a família do outro lado do muro, como
aconteceu em Berlim.
Sendo assim, penso que estes muros
não deveriam ser impostos, pois prejudicam a
população como um todo. Os problemas criados
a partir da geopolítica deveriam ser solucionados
sem ter que afetar fisicamente e ideologicamente,
gerando preconceitos entre as nações, separando
povos e deixando várias mortes, mas sim
resolvendo com mais sensatez.

i...sou eu de novo, suas manchas de
tinta favoritas, eu vim aqui porque
esqueci de falar sobre os gregos…
Bom lá vai...os gregos eram pessoas
que tinham um ponto de vista bem único,
por assim dizer... Ah! você deve estar se
perguntando porque eu estou falando e não
pensando, bom é porque no momento eu
estou na carcaça de um cachorro, então só
estou irritando os humanos ao meu redor
mesmo - esses latidos vindos de um pequeno
cão eram altos e irritantes para aqueles que
passavam em volta.
Eles adoravam supor as coisas, dizendo
que os pensamentos existiam antes de serem
pensados em um forma perfeita , antes de
serem corrompidos pelos humanos que os
pensaram, alerta de spoiler, os pensamentos
não são isso, são nomes e formas de seres
vivos de outras galáxias que magicamente
aparecem no cérebro humano, pode
perguntar pro viajante do tempo invisível
que está do seu lado, eu estou certo - essas
palavras agora são o grasnar de um corvo a
segundos de se alimentar de um cavaleiro
morto a minutos durante um confronto por
terras.
Ou quando eles usavam deuses e monstros
para transmitir uma moral ou um conceito,
o que não é incomum, em nenhum lugar
do mundo, nenhuma época. Esses miados
são proferidos por um gato gordo enquanto
arranha a humana que pensa ser dona do
felino.
É claro... pode ser difícil de acreditar, mas
eles inventaram a matemática, e não, nem
tente pedir para o viajante do tempo invisível
te levar até a Grécia antiga para matar todos
eles isso criaria um paradoxo. Essas palavras
são escritas no ar por milhares e milhares de
vagalumes que tem suas luzes reluzindo na
penumbra da noite.
Porque se você matar os gregos vai destruir
a tecnologia que te levou lá em primeiro lugar,
fazendo com que você nunca tenha matado
os gregos, fazendo assim o viajante do tempo
invisível existir do seu lado, que te levaria
para a Grécia antiga para matar os gregos e,
ah!!!!! claro que falando sobre os gregos eu
tinha que acabar no meio de um paradoxo!
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O município de Rio do Sul
Carta

Texto coletivo da turma do 3º ano do Ensino Fundamental Inicial

Turma do 3º ano do EFI com Profª Andréa Isotton

C

aros leitores,
A turma do 3º ano
gostaria que vocês

no dia 15 de abril de 2018.
Rio

do

município

Sul

é

um

brasileiro

do

conhecessem um pouco mais

estado de Santa Catarina e o

sobre a nossa cidade, Rio do

principal município do Alto

Sul, que completou 87 anos

Vale do Itajaí.

Catedral São João Batista

Representação da Catedral São
João Batista

Foto disponível em: <https://goo.gl/FFaYmn>

Desenho de Pedro Smaniotto, Bernardo
Fermino e Carlos Ferreira – 3º ano do EFI

Sua
população,
segundo o último Censo do
IBGE de 2010, é de 61.198
habitantes e, a população
estimada em 2017, é de 69.188
habitantes.
A história de Rio do Sul
começa assim: na segunda
metade do século XIX, o
Doutor Hermann Blumenau
contratou o engenheiro Emil
Odebrecht para estudar as
possibilidades de povoar a
região onde viria a surgir a
nossa cidade. O engenheiro
Emil Odebrecht construía as
picadas para os troupeiros
passarem e que ligavam
Blumenau a Lages, mas eles
precisavam esperar o período
de estiagem para atravessar
o Rio Itajaí do Sul. Por isso,
o Dr. Blumenau mandou
construir uma balsa em 1890
e Basílio Corrêa de Negredo
era
o
balseiro.
Basílio
construiu sua choupana
próximo do rio. A partir daí,
os colonizadores começaram
a se fixar no local, mas era
tudo muito difícil, porque
haviam os Xokleng, os índios
que habitavam a região.

No início, Rio do Sul era chamada de
“Suerdam”, que significa Braço do Sul.
Em 1912, o local passou
a se chamar Bella Alliança.
Somente em 1930, foi elevado
à categoria de município,
porque foi desmembrado de
Blumenau. O nome Rio do Sul
surgiu somente em 1931, com
sua emancipação política.
A cidade possui forte
influência
germânica
e
italiana em sua cultura.
Apresentaremos agora
alguns pontos turísticos de
Rio do Sul: o Parque Municipal
Harry Hobus, local de lazer ao
ar livre; o Museu da Madeira,
que possui uma serraria
movida a roda da água e
está localizado no Parque
Universitário
Norberto
Frahm; o Museu Histórico
Cultural
Victor
Lucas,
localizado na antiga estação
ferroviária;
a
Cachoeira
da Magia, com uma queda
da água de 35 metros de
altura; a Praça Ermembergo
Pellizzetti,
localizada
no
centro da cidade; a Catedral
São João Batista; a Ponte dos

Arcos; o Morro dos Três Picos
e o Pico da Bandeira.
Ainda queremos falar
um pouco sobre a economia
de Rio do Sul: o município
destaca-se na área industrial,
nos setores metalmecânico
ou metalurgia, eletrônico e
vestuário (jeans). Também
destaca-se na produção de
leite e na criação de porcos e
aves.
Todas essas informações
foram pesquisadas por nós e
reunidas para informar vocês
leitores, sobre a importância
da nossa cidade. Esperamos
que vocês gostem!
Atenciosamente,
Estudantes do 3º ano do
EFI do Colégio UNIDAVI
REFERÊNCIAS DO TEXTO:

IBGE. Disponível em
<cidades.ibge.gov.br>. Acesso
em abril de 2018.
RIO DO SUL. Disponível em
<riodosul.atende.net>. Acesso
em abril de 2018.

Brinquedos e brincadeiras de outros povos
Curiosidades

Texto coletivo da turma do 1º ano do Ensino Fundamental Inicial

Turma do 1º ano do EFI com Profª Paula Tomazoni

A

s crianças adoram
brincar e se divertir
em todo lugar do

planeta.

Descobrimos

através

de pesquisas que algumas
brincadeiras que fazemos
aqui foram trazidas por

outros povos. Queremos
compartilhar com vocês
nossas descobertas.
Você sabia...
• Que a pipa tem
origem na China e era
usada para passar recados
a distância?
• Que o jogo da
amarelinha foi trazido
pelos portugueses?
• Que a brincadeira

cinco Marias é muito
popular num país africano
chamado Moçambique?
• Que as crianças
indígenas fabricam seus
próprios
brinquedos
com materiais vindos
da natureza, como por
exemplo a peteca, e que
produzir seus brinquedos
também é uma maneira
de brincar?

Desenho de Letícia Bauer – 1º ano do EFI
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Pré-História

Tremores da caça
Crônica

céus.

Por Isaac Neckel
1º ano do Ensino Médio
--------------

E

ram quatro horas da manhã. O
ressono dos bichos fantasiavase de alarme, porém, sua
sonoridade servia como música para
seus ouvidos. Para eles, isso significava
comida. Alguns eram colocados como
protetores de seus filhos, fazendo o
trabalho da caça uma tarefa para os
mais fortes, ágeis e espertos.
O inverno estava no ar. O
chão coberto por tal imenso manto
branco fazia-os lembrar do quanto
deveriam ser cuidadosos. O silêncio
acompanhava cada passo dado pelos
caçadores, que era facilitado pela
neve, abafando ruídos que surgiam
conforme seus grandes pés eram
colocados ao chão. Sua baixa estatura
facilitava a passagem por escuras
e pequenas cavernas e ocultava a
necessidade da produção de barulho
ao empurrar galhos de árvores que
caracterizavam enormes arranha-

Lentamente,
o
pequeno
grupo formado por seis pessoas,
aproximava-se da sonolenta manada
de mamutes. Contava-se sete. Era
provável a existência de dois machos
de imenso porte, acompanhados de
outras duas fêmeas que dormiam
juntas aos seus filhotes. Suas enormes
trombas envolviam sua ninhada,
protegendo-os de todo o perigo,
que faziam os bravios caçadores
lembrarem de suas mulheres e jovens
que se sacrificavam para salvar a vida
de seus pequenos.
Todos os passos eram repetidos
a cada caçada, transformando cada
tentativa em um sucesso. Tudo
correra como planejado, porém, ao
descuidar-se, o mais jovem caçador,
que era conhecido por sua excelente
pontaria, pisara em um espinho,
localizado em um pequeno galho seco
que a pouco caíra do ilustre arbusto
no qual o aprendiz se camuflava,
fazendo-o bradar de agonia, em
sua dor momentânea. Os mamutes,
assustados, começariam a fugir,
porém, a escassez de animais vivos
daquele inverno fazia a necessidade

de matá-los maior do que o uso do
raciocínio. O mais forte dos seis que
se escondia em uma gramínea alta que
não morrera, nem mesmo adormecera
com o frio, levantou-se rapidamente e
atirou uma lança, colocando toda sua
força na arma feita com uma grande
pedra lascada amarrada junta a um
frágil bastão de madeira, que acertara
uma das fêmeas. O arremesso fora
perfeito, sua pontaria fora fatal.
A lança penetrou rapidamente a
grossa pele do mamute, o qual
instantaneamente pôs-se de bruços,
já que fora impossibilitada de andar.
Os caçadores achavam que
teriam, novamente, vencido. Porém,
a ação somente enfurecera os fortes
animais. Ligeiramente, os dois machos
correram em direção aos caçadores,
que,
despercebidos,
deliciavamse com a cogitação de vitória, e
soltavam gritos de alegria que eram
ouvidos a alguns metros de distância,
caracterizados por suas graves e nada
aveludadas vozes, e que ao mesmo
tempo davam um sermão no jovem
aprendiz que, “por pouco”, arruinara
a caçada. Os mamutes aproximavamse, e, ao chegarem a pouquíssimos
metros de seus predadores, alertaram
um deles, fazendo o mesmo gritar
desesperadamente com intuito de
fazer seus companheiros saírem
do caminho. Era tarde demais. O
jovem sentado ao chão, procurando
retirar o espinho que machucava seu

Belle Époque, tempo maravilhoso
Crônica

Por Sara Lindner
9º ano do Ensino Fundamental Final
----------------

E

u vivia em Manaus. Minha
vida desde muito pequena era
maravilhosa, apenas o que era
de mais bonito e luxuoso entrava em
minha casa. O que eu mais gostava
era ir todos os anos a Paris. Todas
aquelas festas, prédios e cafés! Eu
amava. Meus pais, Barão e Baronesa
do látex no Brasil, gostavam muito
de comprar quadros de pintores
famosos.
Quando estávamos no Brasil,
pegávamos nossas obras compradas
em Paris e emprestávamos para

os museus exporem. Assim como mesmo?).
nossos amigos, nós gostávamos de
Mas para a surpresa de todos,
trazer tudo que víamos em Paris todo esse tempo de ostentação
para nossa cidade.
acabou,
pois
descobrimos
Uma coisa que eu não que
os
britânicos
estavam
suportava, eram os nordestinos contrabandeando
mudas
de
que haviam sido contratados para seringueiras para a Malásia, o que
a
extração
de
Arte Concreta e Poesia Concreta sobre a Belle Époque
látex, na empresa
de meu pai. Eles
já
chegavam
endividados
por
conta da passagem
até nossa fazenda,
eram obrigados a
comprar somente
produtos de seu
senhor, meu pai,
e por causa disto,
eles
acabavam
trabalhando
de graça (nada
Obra de Joana Fernandes – 9º ano do EFF
mais justo, não é

pé, não teve tempo de fugir e fora
jogado penhasco abaixo, causando-o
uma morte dolorosa, porém rápida.
A resposta do restante do grupo
era, de certa forma, notória. Um
deles carregava outra lança que
rapidamente fora lançada em direção
aos furiosos mamutes, outrossim,
os companheiros procuraram se
defender. Todas as tentativas foram
fúteis, e não resultaram em nada.
Vendo-se em situação de risco
começaram a correr o mais rápido
possível, já que essa era sua única
opção, pois não possuíam armas.
Entretanto, a rapidez dos mamutes
foi além do esperado. Outros dois
caçadores foram atingidos pelas
longas e fortes trombas, jogando-os
no chão e, depois, fazendo-os serem
brutalmente pisoteados.
O sangue escorria pelos grandes
e largos narizes dos hominídeos
que estavam jogados ao chão. Suas
cabeças, que não eram tão grandes,
expandiram-se, até parecerem finas
folhas de papel. Seus pelos que os
protegiam severamente do inverno
estavam sujos, cobertos por sangue
e suor, e os que não se misturavam
aos pegadiços líquidos, balançavam,
para frente e para trás, com o frio
vento que soprava naquela montanha.
Os mamutes foram embora, e assim,
o alvor nascia, fazendo o líquido
vermelho que saía dos caçadores,
brilharem.

acabou dando muito certo, pois o
clima de lá era muito parecido com
o daqui. Isso fez o preço da borracha
brasileira cair muito e já que os
governantes não podiam fazer
nada, pois o maior investimento
tinha sido em edifícios e não
em indústrias, tudo começou a
desmoronar, nos obrigando a
sermos o que nós mais odiávamos:
pessoas simples e sem dinheiro.
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Formação do território brasileiro: diferenças entre
culturas e hábitos dos europeus e dos nativos
Mito

Por Ana Laura Hoffmann
7º ano do Ensino Fundamental Final
--------------

Q

uando
pensamos
nos
povos indígenas, nativos
das diversas regiões do
nosso país e comparamos o seu
modo de vida com o dos europeus,
percebemos as divergências que
ocorreram desde o impacto inicial
do encontro desses dois povos e
dos conflitos entre a cultura e os
costumes de ambos.
Não podemos deixar de
mencionar como viviam os indígenas
nativos daquela época. Os povos
indígenas tinham seus próprios
costumes e modo de vida. Eles
caçavam, pescavam, colhiam frutas
e raízes, plantavam vegetais e faziam
vários objetos e armas para garantir
a sua sobrevivência.
O trabalho era dividido
entre homens e mulheres. Faziam
objetos artesanais com elementos
da natureza. Realizavam festas e
cerimônias religiosas, onde faziam
danças, cantavam e pintavam os
corpos em homenagem aos seus
antepassados e aos espíritos da
natureza.
Já falando sobre a sociedade
medieval, pensamos também nos
diferentes costumes dos europeus.
E a nossa história se relaciona com
o encontro desse povo com

Desenho de Anna Luísa Corrêa – 7º ano do EFF

os indígenas. Logo pensamos
na chegada dos portugueses no
território brasileiro, nos seus hábitos
e costumes que trouxeram consigo,
os aspectos culturais e suas crenças
religiosas.

Nem tudo era tão simples
na sociedade medieval…
A vida não era nada fácil
para quem não fazia parte
da nobreza e da igreja.
Os camponeses trabalhavam
mais de 12 horas por dia. Eles sofriam
com a violência e com as doenças da
época.
Os nobres, os senhores feudais
e os membros da igreja, mandavam
e desmandavam nos camponeses,
construíam castelos e cobravam
impostos para sustentar todo o seu
luxo e riqueza.
A religião dominante era a
católica, sendo a igreja uma das
instituições que tinham mais
poderes na sociedade medieval.
Descontentes
com
essa
situação, os portugueses decidiram

Ética na Idade Média
Artigo de Opinião

Por Raony Costa
3º ano do Ensino Médio
--------------

D

esde os primórdios até os dias
de hoje, a ética é um tema que
se faz presente em todos os
povos e grupos sociais. A ética nasceu

na Grécia antiga, praticamente
junto com a filosofia e ela se refere
ao comportamento das pessoas na
sociedade em que estão inseridas.
Muitos filósofos da antiguidade
como Sócrates, Platão e Aristóteles,
os sofistas dentre outros davam seu
parecer sobre oque era a ética, deste
modo as pessoas já não tinham mais
domínio sobre seus atos, viviam a
mercê dos possuidores do saber.
Na época medieval a igreja teve

viajar e explorar outras
terras. Foi quando eles
descobriram o Brasil,
que naquela época era
território
dos
povos
indígenas.
Num
primeiro
momento, os portugueses
e os índios se estranharam
muito, e iniciaram uma
guerra, para decidir quem
ficaria com o território
brasileiro.
Os portugueses venceram, e
assim conquistaram todo aquele
espaço territorial.
Mas quando
tomaram o território dos indígenas,
eles ainda não estavam satisfeitos.
Tiveram a ideia de começar a
escravizar os índios, e fazê-los
esquecer de toda a sua cultura, suas
crenças e seus costumes.
Muitos anos se passaram
e os portugueses continuavam
dominando
aquele
território
que antes tinha pertencido aos
índios. Muitas vezes aquelas tribos
tentavam escapar, mas durante
a fuga vários índios morriam, e
nenhum deles conseguia escapar
daquela vida sofrida. Outros que não
morriam durante as fugas, morriam
por falta de alimento ou higiene.
Em um daqueles vários anos
de angústia e perseguição, alguns
deuses da natureza, revoltados com
a escravidão dos índios, começaram
a aparecer na tentativa de ajudar
o povo indígena. Nas primeiras
vezes, os portugueses acharam que

era apenas mais uma tentativa dos
índios de escapar.
Mas quando perceberam que
isso se repetia, que todos os dias
aqueles mesmos deuses iam até lá
assombrá-los e falar que eles
deveriam soltar os povos indígenas,
eles ficaram com muito medo, pois
sabiam que os índios acreditavam
fielmente nos deuses da natureza.
Os portugueses decidiram ir
embora daquele território, e aceitar
o pedido dos deuses de soltar todos
os índios, pois perceberam que
esse povo pertencia àquela terra,
e que a terra era parte da vida dos
índios. E nada que fizessem mudaria
essa relação de amor entre o povo
indígena e a mãe natureza.
Mas nem todos os portugueses
partiram… Alguns gostaram tanto
dessa terra que acabaram ficando
e mantiveram seus costumes
e tradições. Agora precisavam
conviver com os indígenas e
aprender a viver em harmonia.
O povo indígena voltou à sua
vida normal e a praticar novamente
todos os seus costumes. Também
fizeram muitos rituais e festas para
agradecer aos deuses, que ajudaram
eles a ter o seu território de volta.
Dessa maneira, esses dois
povos entenderam que poderiam
conviver com a natureza de forma
simples e amigável. Não precisando
de lutas e prisioneiros para
sobreviver nessa sociedade.

um papel crucial na vida das pessoas,
ela manipulava a vida dos homens
e mulheres referente o que fazer
ditando as regras e serem cumpridas
e caso fossem desobedecidas teriam
que prestar contas a Deus.
As pessoas não passavam de
fantoches e ficavam intimados com
esta situação, obedecendo a tudo
que lhe era imposto.
No cristianismo, surge a ética,
o livre-arbítrio. O homem tem a
liberdade para escolher entre o bem e
o mal, deste modo acaba se tornando
uma pessoa fraca e pecadora e só
pode ser salvo pelo poder de Deus.
Referente
as
concepções
filosóficas que influenciaram o

conceito referente a ética medieval,
destacam-se as ideias de Santo
Agostinho e São Tomas de Aquino.
Para Santo Agostinho a verdade é
uma questão de fé, revelada por
Deus superando a razão. São Tomas
de Aquino afirma que o caminho
para a felicidade passaria pela
‘’grande ética’’, o justo equilíbrio
divino, voltado na ordenação da
sociedade. A ética medieval deixou
muitas marcas na história, algumas
negativas, pois muitos instrumentos
foram utilizados por governantes
que tinham como objetivo manipular,
oprimir, domar, calar a voz e a força
do povo, que unido teria saído
vitorioso deste caos.
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Espaço urbano brasileiro e os setores da economia

Uma vila muito organizada
Conto

Por Felipe Fujii
2º ano do Ensino Médio
--------------

H

á muito tempo atrás, existia
uma pequena vila, uma
vila simples, uma vila com
poucas casas. As pessoas dessa
vila eram muito organizadas, tão
organizadas que cada um tinha o
seu papel.
Os produtores produziam,
principalmente, o alimento da vila,
que era composto, na maior parte,
por milho e carne de vaca, mesmo
que os produtores assassinassem
cruelmente as pobres vaquinhas
para que os habitantes do vilarejo
tivessem algo para comer. A
vaquinha, entretanto, não era
morta em vão, ela era totalmente
aproveitada, além da carne, sua
pele era levada para os costureiros.
Os costureiros costuravam

roupas feitas de couro de vaca,
incluindo de outros animais, caso
o inverno fosse muito rigoroso.
E apesar dos costureiros serem
bastante livres quanto a produzirem
o seu próprio estilo, eles ainda
dependiam dos produtores, já que
sem a matéria prima era impossível
produzir roupas estilosas.
Além dos produtores e dos
costureiros, havia os mercadores,
que vendiam de tudo, desde milho
de plantações e carne de vaca, até
roupas feitas com algodão. E como
você pode perceber, os mercadores
ganham muito dinheiro, já que eram
os mediadores entre os produtos e
o povo da vila. Porém, mesmo que
eles ganhassem muito dinheiro,
sem os produtores para produzir
couro de vaca, e sem os costureiros
para costurar o couro das pobres
vaquinhas, não haveria o que vender.
A vila viveu muito tempo
assim, com esse simples sistema
sendo o suficiente para todos os
habitantes, porém, as vilas não são
vilas para sempre. Justamente por

causa do seu sistema eficiente, mais
pessoas começaram a se mudar para
a pequena vila, e depois de algumas
gerações a vila começou a ficar com
uma população grande de mais para
o simples sistema, e foi por isso que
duas novas funções foram criadas.
Os tecnólogos foram os que
vieram primeiro. Com a grande
população, uma grande necessidade
de novas tecnologias foi surgindo,
então os tecnólogos vieram para
resolver esse problema, criando
novas engenhosidades para o povo.
E por fim vieram os atores. Com
as roupas estilosas feitas de couro
de vaquinha e as engenhosidades
feitas pelos tecnólogos, um grupo
de pessoas viu a oportunidade de
usar isso a favor do entretenimento
do povo. Esses atores usavam um
sistema de cabos, inventados pelos
tecnólogos, e as roupas estilosas,
compradas de mercadores, que
compraram de costureiros, que
compraram de produtores, para
fazer um grande espetáculo para
todos na vila, e assim alegrar ao

Os dois corpos do rei: a construção do absolutismo

O rei santo e a bruxa pecadora
Conto

Por Gabriel Stein
2º ano do Ensino Médio
--------------

D

esde pequeno, era dito
que Miguel se tornaria
o melhor dos reis, era
inteligente, gostava de pensar,
resolvia os problemas das formas
mais inesperadas. Extremamente
observador, adorava passear pelos
jardins do castelo e descobrir os
diferentes insetos que lá estariam.
Aprendeu com seu pai tudo o
que deveria, a mão de ferro, a
autoridade, quem deveria ser
privilegiado, quem estava ali só
para trabalhar, e principalmente,
a religião. Deus estava sempre em

primeiro lugar, seja na mesa de
jantar ou na hora de dormir, afinal
era ele quem tinha dado a Miguel e
seu pai o direito de governar. Anos
depois o príncipe descobriu que o
pai traía sua mãe quase todas as
noites, e a mulher simplesmente
tinha que aceitar aquilo. Ali ele
começou a duvidar um pouco do
pai.
Miguel assumiu a coroa aos
32 anos, apenas após a morte do
velho. O rapaz decidiu que seria
um rei melhor, faria seu primeiro
discurso na rua, junto ao povo que
tanto o amaria. No mesmo dia já
estava tudo pronto, sua ordem
era a lei, e assim ele foi discursar,
cheio de esperança de finalmente
encontrar suas pessoas. Deparouse apenas, com um povoado
faminto e maltrapilho, a maioria
dos que o assistiam eram pedintes

batendo canequinhas de madeira,
o resto, que apenas passava pelo
local, estava trabalhando correndo
com cestos cheios de produtos
variados. O jovem rei irritado disse
aos guardas que reunissem todo
o povo, e eles o fizeram, exceto
3 homens e 1 mulher que não
quiseram parar seus serviços. Como
eles ousavam ir contra a ordem
real? Aos homens o calabouço e,
seguindo os ensinamentos de seu
pai, a mulher foi declarada bruxa,
seria queimada ali mesmo, na hora,
por ordem de Deus representada
pelo rei.
O rei não deveria atear fogo
após o discurso, não deveria se
meter naquilo, mas Miguel queria,
como ele desejava saber a emoção
de queimar alguém com a chama
purificadora. Ao chegar perto a
mulher riu dele, parecia querer

coração dos mais tristes.
E por muito tempo a vila
funcionou assim, os produtores
produziam,
os
costureiros
costuravam as produções dos
produtores,
os
mercadores
vendiam as roupas costuradas
pelos costureiros, os tecnólogos
inventavam e os atores alegravam a
todos.
Esse
elaborado
sistema
só foi possível porque uma
função suportava a outra, e todos
trabalhavam juntos, apesar de
fazerem coisas diferentes. E foi por
isso que aquela pequena vila agora
é uma das maiores megalópoles
do mundo, claro, com alguns
probleminhas urbanos comuns...

Imagem disponível em: <https://goo.gl/dANmig>

falar algo, e ele esperto como era,
aproveitou o momento:
-Dizes o que tens a dizer, bruxa!
-Tu realmente acreditas que eu
seja algo assim? Chegaste algum
dia a me ver agindo estranho? Ou
a fazer rituais? Sempre fui cristã,
vivi e cresci dentro de igrejas
como todos aqui. O que me torna
diferente? O fato de ter um horário
para cumprir no trabalho e não
querer passar fome?
Miguel se arrependeu de tê-la
deixado falar, ele não tinha uma
resposta, houve até uma agitação
do povo ao redor, acreditava que
fosse de algumas mulheres, mas
todos tinham muito medo de agir,
esperavam pela resposta do rei, e
ele sabia quando havia perdido uma
discussão, seu pai teria estapeado
a mulher e aplicado mil torturas
por conta da resposta, mas este
reinado seria melhor. Miguel, antes
de entregar a tocha para um de
seus guardas, disse apenas:
-Espero que Deus perdoe a
todos nós!
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As missões de paz da ONU

Missão cumprida?
Crônica

Por João Chaves
9º ano do Ensino Fundamental Final
--------------

E

stávamos em uma Missão de Paz da ONU,
no ano de 1970. Tínhamos como objetivo
garantir a paz em uma província controlada
por rebeldes. Para isso, deveríamos proteger
a capital da região, Kabo, uma cidade não tão
grande, o que nos aliviava. Uma desvantagem
a menos, pois a ONU nos deu pouca água e
comida, pouca munição, poucos suprimentos
médicos, e não tínhamos nenhuma espécie de
apoio blindado ou aéreo.
As pessoas que perderam suas poucas
coisas, vinham se alojar em Kabo. Os campos,
para elas, estavam quase cheios, e os suprimentos
não eram muitos. Mas, estávamos felizes em vêlas, tendo o que tinham direito. Olhavam para
nós com receio, de quem não sabia em quem
mais confiar.
Estávamos esperando um ataque dos
rebeldes, sabíamos que estavam em maior

nos ofereceu capacetes de “plástico”, meramente
“decorativos”, nada eficientes para nos proteger
de estilhaços de explosivos e granadas, muito
usados pelos rebeldes, e também não nos foi
fornecido nenhuma espécie de colete à prova de
balas.
Kabo, que não caiu nas mãos deles, é o
principal acesso do contrabando de armas e de

número, mas tínhamos a vantagem de estarmos
na defesa, e até onde sabíamos, também não
tinham nenhuma espécie de apoio aéreo ou
blindado.
Eu, um sargento, há 8 anos no exército,
estava em uma trincheira, fazendo guarda com
outros soldados no centro da cidade. E então,
um soldado avistou ao longe os rebeldes, veio
correndo me avisar, olhei para confirmar, e
era isso mesmo, estavam vindo, e em uma
quantidade maior do que esperávamos. Avisei,
urgentemente, o meu comandante.
Falei aos meus companheiros:
- Eles estão vindo! Preparem-se!
Todos armados, fuzis em mão. Esperei o
sinal do meu comandante, e então gritei:
- Abram fogo!
Pouparei vocês dos detalhes do combate,
mas, digo que durou três dias, e conseguimos
defender a cidade, porém a um alto custo. Apesar
da esperteza de nosso comandante, tivemos
200 baixas, e eles até onde sabemos, em torno
de 600. Mas, graças a Deus, não registramos
nenhuma baixa civil.
Esse número acima do esperado de baixas,
se deu porque eles eram muitos, e a ONU apenas

drogas que os mantêm na ativa, assim os estamos
sufocando.
Apesar de custosa, fico muito feliz com
nossa vitória, não no âmbito militar ou político,
mas sim no humano, o que é mais importante.
Muito provavelmente, os rebeldes não tentarão
outro ataque. E já recebemos a notícia que
tem mais suprimentos chegando para os que
perderam tudo.
Me entristece perceber que a paz mundial
nunca será alcançada. Os governantes e políticos,
sendo humanos, estão preocupados com seus
interesses, que muitas vezes passam por cima
dos de outros, tendo que então usar de vários
meios para alcançá-los. Sendo um deles, e que o
ser humano usa desde o início de sua existência,
é a força.
Por mais que se façam organizações e
alianças, como a ONU, é muito difícil ou quase
impossível um grupo de pessoas estabelecerem
a paz mundial, pois sempre os interesses dos
grandes Estados irão passar por cima desse
grupo. Eu como um combatente, que já vi muitas
coisas das terríveis guerras, digo que para que se
alcance a paz mundial, todos necessitam fazê-la.

A busca de paz em meio ao
sofrimento
Crônica

Por João Policarpo
9º ano do Ensino Fundamental Final
--------------

E

ra mais um dia normal no exército, quando
o sargento Fred chamou todos os soldados
e avisou:
- A Organização das Nações Unidas (ONU)
“convocou” o exército Brasileiro para uma missão
de paz no Haiti. O exército Brasileiro está no
comando de mais 15 outros pelotões.
Já era noite, estava ansioso para chegar em
casa e pesquisar certinho a função das missões
de paz da ONU. Quando cheguei fui direto
pesquisar, e descobri que:

As missões de paz da ONU, são forças
militares organizadas pelas Nações Unidas e
aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU,
para atuar em uma zona de conflito.
O Conselho de Segurança da ONU, é um dos
órgãos mais importantes lá dentro, responsável
por manter a segurança e a paz internacional.
Tem 15 estados-membros, 10 que são rotatórios
ou temporários e 5 permanentes (Rússia, Estados
Unidos, França, Reino Unido e China), que
representam as 5 grandes potências vencedoras
da Segunda Guerra Mundial.
Pesquisei no site da ONU, e vi que eles já
tinham postado que uma nova missão de paz
estava para começar, seria no Haiti, e o exército

brasileiro estaria no comando de 15 batalhões.
Então eu me animei todo, mas não sabia o que
me esperava lá.
Depois de alguns meses fomos informados
que estaríamos saindo em 3 dias, mal consegui
dormir aquelas noites. Chegou no dia, fui até o
porto, todos nos despedimos de nossas famílias
e saímos em destino ao Haiti.
Nos
primeiros
dias
ficamos
em
acampamentos improvisados, depois de um
tempo chegaram os beliches, e cada soldado
ficou com seu batalhão, na noite os soldados
faziam turnos, em caso de emergência ou algo
do tipo, mais era muito cansativo, os primeiros
dias foram de boa, porém com o passar do tempo
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tudo foi se agravando.
Nós tínhamos o navio com comida, roupas,
e era uma situação muito precária, pois toda a
população tinha acesso ao navio, e não tinha
como saber se o cidadão era do bem ou se era
um bandido.
Passamos por vários incêndios e vários
tiroteios, somente em 2017 conseguimos

estabelecer e dar uma acalmada nas coisas lá.
No mesmo ano foi criado outra missão
de paz proposta pela ONU lá no Haiti, essa
missão foi feita em apoio a justiça, é chamada
de MINUJUSTAH, composta apenas por civis e
unidades de policiais.
Ano passado voltamos para o Brasil, e
agora estamos nos preparando cada vez mais,

pois nunca sabemos quando haverá outra
“convocação’’.

Arte Concreta e Poesia Concreta sobre as missões de paz da ONU

Obra de Caio da Silva – 9º ano do EFF

“A Arte Concreta foi um
movimento vanguardista
surgido na Europa, sendo
um dos movimentos mais
importantes do século XX. Os princípios
do concretismo afastam da arte qualquer
conotação lírica ou simbólica. Quanto
a Poesia, é uma expressão também
vanguardista, de carácter experimental,
basicamente visual, que procura
estruturar o texto poético escrito a partir
do espaço do seu suporte. Os alunos do
9º ano experimentaram de forma poética
esse movimento de vanguarda, através
de suas produções dialogando com a
Geografia.” – Profª Eliana Costa

Biomas do Brasil versus conservação

Consequências de desMATAR

Crônica

Por Henrique Bogo
1º ano do Ensino Médio
----------------

E

ra um dia ensolarado e
bonito, o sol havia acabado
de nascer clareando a
imensa floresta amazônica e já
se começava a ouvir o primeiro
cantarolar dos pássaros. O Curió
um dos pássaros com o canto mais
lindo de toda a floresta, com suas
penas pretas na parte superior do
corpo e castanho avermelhado na
parte inferior estava em seu ninho
dormindo junto com seus três
filhotes, quando acordou estava
faminto e então como de costume
sacudiu suas penas, levantou voo e
foi em busca de alimento para si e
para seus pequenos filhotes.
Ele estava indo a um lago em

que na maioria das vezes conseguia
encontrar vários insetos e sementes
para se alimentar. Quando já estava
próximo começou a escutar um
barulho que não lhe era familiar,
nunca havia ouvido algo parecido
com aquilo, de nenhum animal da
floresta. Então ele continuou indo
em direção ao lago. Ao chegar lá
viu que tudo estava diferente, havia
milhares de árvores cortadas, a
água estava extremamente suja,
não havia nenhum outro passarinho
voando ali por perto e o pior de
tudo, na margem do lago haviam
dezenas de onças-pintadas mortas.
Então ele ouviu novamente
aquele barulho, começou a voar
mais baixo e viu a sua direita vários
homens com motosserras cortando
todas árvores que viam pela frente,
e dezenas de caminhões levavam
toda a madeira das árvores para
longe.

Aterrorizado e sem entender
muito o que havia acabado de ver, o
Curió voltou para sua casa faminto
e sem nenhuma comida para seus
filhotes. Tentou ir a outros locais
procurar comida, mas não obteve
sucesso e como já estava de noite
decidiu ficar no seu ninho tentando
proteger seus filhotes.
O dia já estava amanhecendo
quando de repente as aves são
acordadas
com
um
barulho
ensurdecedor. Todos pássaros
começam a voar para o mais longe
possível, mas o Curió se lembrou

Imagem disponível em: <https://goo.gl/Zk87Zd>

do que havia visto no dia anterior
e decidiu ficar escondido. Alguns
minutos depois o barulho parece
estar cada vez mais próximo, ele já
não sabia mais que atitude tomar,
tudo aquilo era muito estranho.
Passam-se mais alguns segundos
de barulho contínuo e o ninho
começou a tremer e então de
repente a árvore caiu. O pequeno
Curió não teve tempo de fazer
nada, era o fim de mais uma espécie
na Floresta Amazônica.
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Riquezas e diversidades
brasileiras

Família
Poema
Texto coletivo da turma do 2º ano do Ensino
Fundamental Inicial

Conto fantástico

Por Ágata Ledra
8º ano do Ensino Fundamental Final
-------------Turma do 2º ano do EFI com Profª Éden Imhof

A família é algo importante,
mora na casa e no nosso coração.
Irmãos às vezes brigam bastante,
mas sempre dão o seu perdão.
A mãe tem sua mãe,
ela é minha avó,
faz parte de uma família
que não é de um jeito só.
Na família pode ter muitas pessoas
e assim ter vida boa.
Uma filha, um filho, mães e pais
são todos especiais.
A família é importante para nós,
além de nossos pais
também temos os avós.
As pessoas da nossa família
são todas especiais.
Os tios e primos
são muito legais.

E

m uma varanda de uma casa, três amigos
conversam sobre a diversidade e as riquezas
brasileiras.
- O Brasil sempre teve muitas riquezas
tanto naturais quanto culturais. Desde quando os
portugueses chegaram aqui já tínhamos imensas
riquezas como o pau-brasil e as minas. - falou o
lobo-guará.
A arara-azul responde acrescentando:
- E dos séculos XVI a XVIII teve muita
exploração de ouro e diamante aqui.
- Verdade, mas também não podemos
esquecer das nossas riquezas atuais e também as
que são legados deixados por pessoas de vários
lugares do mundo vindas para o Brasil por muitos
motivos, em várias épocas. - disse o mico-leãodourado com muita calma e conhecimento.
- E quais são esses legados? - perguntou a
arara.
Em resposta o mico fala:
- Bom, são nossas questões culturais,
entre elas: comidas, algumas palavras de outras
origens que falamos, danças, entre outras coisas
que foram deixadas por indígenas, africanos,
portugueses, dentre tantos outros.
- E é por conta de tanta migração em várias

Estilo gélido
Crônica

Posso ter tias, sobrinhos,
avós e primos
e todos nos dão muitos mimos.

Imagem disponível em: <https://goo.gl/AAsxAX>

Desenho de Leonardo Seidel – 7º ano do EFF

No limite entre o natural e o cultural

O pai do meu pai tem amor fraterno,
ele é do lado paterno.
Mas se é irmã da minha mãe
será minha tia e talvez minha madrinha.

Algumas crianças estão sozinhas
mas estas também sabem amar,
esperam ser adotadas
para ter uma família e um lar.

épocas que hoje o Brasil é um país com uma
extrema diversidade e tão rico culturalmente. diz o lobo.
- Como assim? - perguntou a arara.
E quem responde é o mico-leão-dourado:
- É que quando várias pessoas, de muitas
etnias, adentraram no Brasil, a sua cultura ficou,
e muitos acabaram ficando por aqui ou deixando
seus filhos o que acabou criando uma população
muito diversificada.
Eles ficaram conversando por muito tempo
sobre isso, mas no final da conversa chegaram a
uma conclusão sobre as suas vidas e o Brasil:
- É uma pena que não ficaremos aqui por
muito tempo, então vamos apenas aproveitar tudo
o que o Brasil tem a oferecer as nossas espécies.

Por Lorenzo dos Santos
1º ano do Ensino Médio
----------------

E

ra inverno, todos usavam
roupas
grossas
para
se protegerem do frio
intenso da rua que, por hora
está vazia dando destaque para
as grandes cafeterias lotadas de
pessoas em busca de um bom
café quente para aquecerem os
seus tão frios corpos humanos.

Sentado em uma poltrona
de couro vermelho se encontrava
Roberto, um homem charmoso
que usava uma boina e cachecol
de lã ao mesmo tempo em que
apreciava um delicioso café e
lia o jornal do dia anterior. Em
dado momento de reflexão
olhando para fora da vitrine da
cafeteria repara um uma grande
quantidade de pessoas usando
muitas cores e estilos de
moletons diferentes. Isso lhe fez
pensar em uma coisa que nunca
tinha pensado antes. “Se a única
utilidade do moletom é aquecer

o corpo humano, então por que
existem tantos estilos e cores
assim, sendo que a utilidade é a
mesma?”
Roberto então começa
a se dar conta que tudo isso é
provindo de alguma forma de
uma influência social. E chega
à conclusão que todos esses
estilos desde o moletom mais
colorido com unicórnios até o
escuro com poucos detalhes
sofrem alguma influência do
nosso meio de convívio na
sociedade e de nossos próprios
estilos.

