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Profª. Mª. Éden Luciana Boing Imhof 

Pare e pense! Talvez algo 
que precisamos fazer mais 
vezes. Mas não fazemos. Não 

paramos para perceber o que o tempo 
nos apresenta, como o tempo nos conta 
histórias, como o tempo age sobre nós, 
ou como ele nos revela episódios vividos 
em outras épocas.

Portanto hoje, convido para uma 
pequena parada, para pensar e refletir um 
pouco sobre o Tempo e a História. 

Olha só como eles nos acompanham!
Iniciamos efetivamente, 

pessoalmente, a nossa história quando 
nossos pais registram a data do nosso 
nascimento, o nosso início histórico. 
É apenas um dia, mas que se tornará o 
nosso dia. Alguns, darão ênfase a esta 
data como sendo especial. Outros, apenas 
sentem o peso dos anos. Mas o fato, é que 
ela marca, por registro documental, o dia 
do nascimento de determinada pessoa. 
Uma outra data registra o fim do que 
fazemos, de como agimos; um registro 
documental, denominado certidão de 
óbito. É o tempo do nosso ciclo, da nossa 
História. E nós, somos o resultado do 
que produzimos e pensamos neste curto 
espaço de tempo. O que fomos, como 
vivemos, se amamos ou odiamos, se 
registra neste tempo vivido e nos coloca, 
entre os bons, ou os maus. Mas seriam 

estes, os marcos mais importantes? Uma 
data?

Ou seria a importância de quem 
nasceu neste dia, podendo ou não ser 
alguém importante para a sociedade, 
mas com certeza, importante para 
aquele núcleo familiar. O fato, é 
que, sucessivamente, ano após ano, 
celebramos a data, com mais entusiasmo 
ou menos. Contudo, esta data importa 
para quem está próximo. Mas, será 
que este personagem, não deveria ter 
registrado a sua importância, pelo que 
ele fez durante o seu período de vida?

Crescemos, vamos consolidando 
ideias, ampliando horizontes, tomando 
atitudes e aos poucos, as pessoas vão 
rotulando, dizendo como é, e qual a 
importância tem aquela pessoa. Então, 
a data de registro perde importância, 
deixa a história temporal de ter evidência 
e o fato, a atitude, começa a ter uma 
importância, determinando se este 
personagem passa a ser um herói ou um 
vilão. E a história factual passa a ser o 
marco, o que este personagem fez, deixa 
de fazer, ou suas futuras ações passam a 
ser a representação de quem ele é, ou foi, 
ou será.

Quero concluir, que dentro da sua 
história, que sempre tem um início, que 
precisa de seu registro para a confirmação, 

a importância aparece sempre como o 
resultado dos seus atos (ação, estudo ou 
abstenções) aquilo que fez ou deixou de 
fazer.

A História, sempre é o resultado da 
ação, independentemente de ser boa ou 
ruim. Ela é o processo.

Assim como temos na memória o que 
nossos genitores fizeram e aprendemos 
com o erro e o acerto, com o modo de 
vida de familiares, a História Mundial, 
regional ou pessoal se comporta da 
mesma forma. Esta História cíclica, 
provocante, temporal, vivida e produzida 
por seres Humanos, registra o que já 
aconteceu e nos alerta, em relação ao que 
pode acontecer, nos provocando sempre 
para mudar e não cometer os mesmos 
erros.

Assim é a História, com datas, fatos, 
vilões e heróis, pessoas comuns, onde 
suas atitudes deixam marcas históricas 
em regiões, ou mundialmente.

Assim, é o tempo, cronologicamente 
marcando o que somos. Anos, décadas, 
séculos e milênios nos avisam de 
erros e acertos acontecidos no Tempo 
da História vivida. Cabe a nós, que 
escrevemos a História agora, parar, 
pensar e refletir para agir, evitando os 
erros do passado e tentando o acerto no 
futuro.
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Estou caminhando até 
meu trabalho, e de 
longe avisto o grande 

muro que cerca a fronteira 
de nossa gloriosa nação. Me 
aproximo e entro em meu 
local de trabalho, um pequeno 
cubículo escuro, me organizo 
e aperto o botão da chamada. 
“Próximo” falo alto no interfone.

Imigrante por refugiado, 
passaporte por passe, entrada 
recusada por permitida. Em 
meio a meu maçante trabalho 
um comentário interrompe a 
monotonia. Um homem alto e 
de feições tristes diz:

-  Nem queria voltar a essa 
maldita nação que me tirou 
a minha família, mas não há 
nenhum outro lugar para um 
desgraçado como eu.

Em meio a tal ofensa a nossa 
mais gloriosa nação eu digo:

-  Maldito, se sua família foi 
morta foi porque você mereceu, 
deve ser um fascista desgraçado. 
Sua entrada está recusada!

O homem sai me xingando 
e eu continuo meu trabalho. 
Depois de mais um tempo, uma 
mulher, com roupas esfarrapadas 
e sujas, diz:

-  Finalmente! Estou livre do 
maldito governo do meu país, 
miseráveis me tiraram tudo, mas 
eu consegui fugir e espero que 

aqui tudo seja melhor.
Estava tudo certo com seus 

documentos, lhe aprovo a 
entrada e digo:

- Aqui com certeza é melhor 
do que de onde você veio, mas 
não pense em causar problemas , 
estamos cansados de estrangeiros 
preguiçosos e bagunceiros.

Ela agradece e entra. 
Continuo meu trabalho, e penso 
que este dia está muito agitado 
para o habitual. Eu sabia que a 
decisão do governo de afrouxar 
as fronteiras foi uma má ideia, 
mas aqueles liberais idiotas 
o pressionaram tanto que ele 
cedeu.

Após mais um tempo eu 
ouço palavras que me agradam 
os ouvidos, finalmente alguém 
dizendo a verdade. Um homem 
baixinho e robusto diz:

- Finalmente de volta à casa! 
Saudade da calmaria e a paz que 
temos aqui, os países lá fora se 
resumem a intrigas políticas e 
brigas, mas aqui não, aqui nosso 
governo pensa verdadeiramente 
no cidadão!

- Bem vindo de volta 
camarada, glória a nosso nação! 
- Eu respondi - Que sua vida 
seja ótima como certamente era 
antes!

Ele agradeceu veementemente 
e entrou.

Trabalho até o meu horário de saída, arrumo as 
minhas coisas e vou para casa. Durmo uma noite 
tranquila e no próximo dia acordo e vou ler o jornal, 
leio que o governo bloqueou o direito de saída de todos 
os cidadãos. Fico surpreso, e não sei o porque disto, 
mas, tenho certeza que nosso governo tomou a decisão 
correta para o nosso bem. Nenhum país é melhor que 
o nosso, de qualquer jeito…

A VERDADE 
SOBRE NOSSA 
NAÇÃO

Por João Victor de Almeida Chaves e Daniel Luciano Junior
1º ano do Ensino Médio

Foto arte de Joana Scharpf Fernandes - 1º ano do Ensino Médio.

Vou para mais um dia de 
trabalho, e agora as regras 
de entrada estão muito mais 
restritas, parece que o governo 
voltou atrás em sua decisão 
anterior, e eu ouvi falar que o 
partido liberal praticamente se 
decompôs. Imagino que eles 
perceberam que suas ideias não 
eram boas.

Trabalho e volto para casa. 
Chego lá e os policiais estão 
revistando a minha casa. Eles 
vão embora depois de algumas 
horas. Eles me dizem que 
fizeram isso para ver se eu não 
estou escondendo nenhum 
contrabando, ou fazendo 
nenhum negócio ilícito. Fico feliz 
em perceber que nosso grande 
governo continua cuidando da 
segurança dos cidadãos tão bem, 

mas acho que eles poderiam 
confiar mais em nós… Mais um 
dia de cansativo trabalho.

Volto para casa e minha 
mulher vem aos prantos me 
receber me dizendo que o 
governo levou nossa filha, pois ela 
estava participando de um grupo 
de estudantes que o governo 
classificou como “ameaçador a 
soberania nacional”. Eu choro 
amargamente, e vou, na mesma 
noite, ao prédio do governo em 
minha cidade me despedir. Lá 
eles dizem que isso não é possível 
e que eu deveria cumprir meu 
dever até o fim. Vou para casa sem 
nenhum sucesso e totalmente 
abalado, me sinto traído.

Vou dormir. Acordo e 
inevitavelmente me arrumo 
para ir ao trabalho, quando saio 

de casa sou barrado por dois 
guardas que me batem e me 
prendem, e não me deixam nem 
me despedir de minha mulher. 
Eles me levam a delegacia local e 
lá eles me jogam em uma cela e 
me tratam como um criminoso. 

O que será de minha família, 
de minha mulher e meu filho 
pequeno? Onde estará a minha 
filha? Os guardas me disseram 
que eu sou uma ameaça a nação. 
Como posso eu, que sempre 
trabalhei para e obedeci ao 
governo? A minha nação me 
traiu e eu agora imagino que 
quem sabe o que eu pensava não 
era de fato a verdade.

Crônica
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Terrorismo lembra Torres Gêmeas, 
lembra Saddan Hussein, lembra 
Estado Islâmico. Lembra também 

guerra, destruição, pânico, geralmente contra 
algumas nações ricas. Lembra Estados Unidos 

e países ricos da Europa. Lembra ódio contra 

o sistema capitalista. Dá a entender que são os 

seres com vestes dos pés à cabeça, parecendo 

Ninjas, na luta para destruir o inimigo.

Será que a solução seria que se cada país fosse mais humanitário, mais 
respeitoso ao seu irmão (qualquer país do mundo), quanto à sua soberania, 
religião, cultura, política, economia, etc, sem interesses próprios, criariam 
menos ódio no mundo e menos destruição com atentados e mortes a inocentes?

Parece Davi querendo matar Golias, mas, de uma forma bem distorcida. 

Ou, será que esses grupos radicais, que 
aterrorizam vários países do mundo, por 
vários motivos, deveriam se conscientizar 
que estas atitudes, na maioria das vezes, por 
não concordarem com a política empregada 
pelos governantes, por opção religiosa ou por 
não aceitarem o modo de vida, na maioria das 
vezes, bem melhor do que a do país que eles 
vivem, levam ao pânico e à morte de inocentes 
destes países? É bem do tipo: Tem que ser do 
nosso jeito, senão vamos nos vingar.

Porque os países não se ajudam uns aos 
outros, cada um dentro da sua realidade, para 
que os povos, de um modo geral, consigam, 
através da PAZ, trocar experiências, tendo o ser 
humano como PRIORIDADE, respeitando 
os costumes de cada povo, buscando uma 

qualidade de vida digna para todos? É como 
dizer: Vamos trocar figurinhas? 

Que as bombas, choros, sangue e 
sofrimentos, sejam trocados por fogos de 
artifício comemorando algo bom, sorrisos 
no rosto das pessoas, povo com saúde. Que 
a alegria e a PAZ imperem e, que os países 
possam ter seus territórios invadidos por 
turistas, de várias partes do mundo, trazendo 
riquezas, desenvolvimento e muita integração. 
Seria do tipo: Vamos fazer uma grande festa, 
cada um traz um prato de comida, para 
partilharmos entre nós, sem distinção de 
raça, cor, religião ou classe social. Ou seja: 
TODOS EM PROL DO BEM COMUM! 
PAZ E INTEGRAÇÃO ENTRE TODOS 
OS POVOS!

TERRORISMO: 
Um mal que 
assola o mundo

Por Leonardo Henrique Baptista Alegri
9º ano do Ensino Fundamental

Crônica Argumentativa

Nem tudo é o que 
parece Momento de Distração

Por Gabrielli Lenzi Furtado
2º ano do Ensino Médio Por Gabriela Mariana Böing e Laiza Eduarda Barbetta

1º ano do Ensino MédioHoje de manhã quando acordei em meu quarto me fiz duas perguntas, “O que existe?” 
e “Como é o que existe?” Não sei como que naquele quarto escuro que só era possível 
ver um rastro de luz saindo da janela encontrei essas dúvidas, mas sei que quando me 

peguei olhando ao redor, me deparei com minha escrivaninha a qual me fez pensar, qual a causa 
material, formal, eficiente e a causa final deste objeto, observei-a por um longo período de tempo 
e quando estava imerso em meus pensamentos fui interrompido pela campainha tocando, era o 
carteiro que vinha todo dia as oito horas para entregar as cartas e o jornal. Levantei-me com calma 
e fui andando até a porta da frente passando pelo banheiro, sala e cozinha abri a porta dei bom dia 
e peguei a correspondência.

Voltando ao meu quarto decidi ir pesquisar em uma enciclopédia um pouco mais sobre essas 
dúvidas e como possivelmente eu conseguiria responde-las. “Platão”, só existia os conceitos desse 
pensador o qual eu não conseguia entender e nem concordar com nenhum, diferente dele que 
afirmava que o ser pertencia ao mundo das ideias e o 
devir ao mundo sensível, para mim a realidade era única 
o que significava que cada essência estaria presente no 
próprio ser de cada coisa e não no mundo inteligível 
como ideia, eu não conseguia entender como aquilo era 
aceito como conceito.

Algumas horas depois indignado com tudo que 
havia lido resolvi fazer algo diferente, em vez de ler e 
pesquisar sobre esses conceitos de Platão irei contra eles. 
Comecei a escrever enquanto almoçava, “A identidade 
dos objetos era mantida por um certo tempo, não 
era preciso que alguém estivesse lá para provar sua 
existência” e foi assim que comecei... Meu nome é 
Aristóteles e foi assim que eu criei meu próprio modelo 
de Metafísica e fui contra o mais famoso dos pensadores.

Normalmente, mais uma 
segunda-feira havia chego, e 
como na maioria das manhãs, 

principalmente as de segundas-feiras, pelo 
menos no colégio universitário os alunos 
estavam cansados, entediados e com muita 
preguiça, esperando o sino bater para 
então irem todos aos lugares e iniciar mais 
uma tediosa semana. O dia estava chuvoso, 
daqueles propícios para ficar na cama, 
temperatura beirando os cinco graus, não 
tinha como.

As aulas seguiam conforme o 
planejamento, a primeira aula foi de química 
onde a professora nos explicava sobre 
cátions e ânions, distribuição eletrônica 
e modelos atômicos. A próxima aula era 
história, todos estavam curiosos pois na aula 
anterior o professor havia anunciado que 
seria algo diferente e que todos iriam gostar 
e se surpreender. Eu estava muito animado, 
só esperando o barulho do sinal para sair 
correndo em direção a sala de história. O 
sino bateu e fui depressa para a sala, cheguei 
mesmo antes do professor, que logo após 
iniciou a aula com muito entusiasmo. A 
explicação era clara, o tema era objetivo, 

“história oral” e eu estava atento para não 
deixar nenhum pequeno detalhe para trás. 
Ele iniciou dizendo que história oral é 
um método utilizado pelos historiadores 
que consiste em gravar relatos reais de 
pessoas e transcrevê-las comparando e 
modificando com outras fontes e dados. 
complementou dizendo que as entrevistas 
são tomadas como fontes para compreender 
o passado, juntamente com documentos e 
a comparação dos mesmos após o relato de 
suas sensações de acordo com a decorrência 
do fato. Basicamente é os testemunhos de 
alguém que vivenciou determinada situação. 
Eu estava cada vez mais hipnotizado, 
quando de repente sinto meu celular vibrar 
no bolso, curioso tomei-o em mãos para 
saber do que se tratava e quando percebi me 
desconcentrei e perdi parte da explicação, 
quando levantei minha mão pra perguntar 
para o professor sobre a parte final o sino 
bateu, todos saíram correndo na minha 
frente e o professor se foi sem que eu 
pudesse vê-lo e fazer a pergunta, fui pra casa 
com aquilo na cabeça, sem compreender o 
conteúdo por um pequeno momento de 
distração.

Fonte: http://twixar.me/THSn

Autoretrato de Stephanie Albino 
Zimmer - 2º ano do Ensino Médio.

Crônica
Conto
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Conto Popular

Artigo de Opinião

Por Arthur Budag Matsuda
6º ano do Ensino Fundamental

Por Diego Muniz da Silva
3º ano do Ensino Médio

PRESERVAÇÃO DO 
LUGAR ONDE VIVEMOS: 
A catástrofe da natureza

DIREITOS HUMANOS, DIREITOS HUMANOS, DIREITOS HUMANOS...

Dizem que era uma vez, 
um homem que tinha 
uma casa. Ela não era 

bem organizada, cheia de lixo, suja 
e a parede dela deveria ser cheia 
de insetos. Quem morava lá era o 
senhor Cruck, ele é mau humorado, 
chato e não liga se está poluindo a 
natureza, ele não sabe como isso 
faz mal! Ele joga lixo, álcool no 
terreno dele, isso faz muito mal para 
a natureza. Um certo dia tivemos 
que chamar o bombeiro, pois houve 
uma queima na mata aqui perto. 
Acho que foi o senhor Cruck que 
provocou, pois ele bota fogo em 
árvores e outras coisas e isso provoca 
queimadas.

Ele também mata os pássaros que 
passam pela casa dele, e isso causa 
um grande impacto na natureza, 
infelizmente a polícia nunca o 
pegou. Eu nunca o vi saindo de 
casa, por eu amar tanto a natureza, 

eu espero que o senhor Cruck mude 
de atitude logo.

Hoje é um dia perigoso, vou sair 
de casa com meus amigos para ir na 
casa do senhor Cruck, ele foi fazer 
compras eu acho, então temos que 
ser rápidos. Ah, desculpe-me sou 
esquecido não me apresentei meu 
nome é Arthur e tenho 13 anos, 
sou aventureiro e gosto da natureza, 
por isso não gosto do que o senhor 
Cruck faz. Ok, vamos lá! Estamos 
na frente da casa do senhor Cruck 
pegamos a chave  em baixo do anão 
abrimos a porta e…

Lá dentro era um lixão, sim um 
lixão, tinhamos que nos mover com 
cuidado para não nos machucar. 
Exploramos um pouco, na cozinha, 
dentro da geladeira tinha: comida 
velha e cerveja, armas e munição na 
sala. A casa tinha 2 andares, subimos 
no segundo e… encontramos um 
quarto limpinho de menina e em 

cima da cama tinha um jornal bem 
antigo de uns 2 anos antes de eu 
nascer. 

Nós lemos a notícia e era de 
uma catástrofe natural, lemos o 
nome da pessoa que morreu nesse 
acidente e o nome era: Alice Cruck, 
a filha do senhor Cruck, ela estava 
caminhando e veio um vento muito 
forte e derrubou uma árvore em 
cima dela. Então entendemos por 
quê o senhor Cruck odiava tanto a 
natureza.

Chegando em casa, refleti. 
Entendo por quê o senhor Cruck 
odeia tanto a natureza, mas é uma 
catástrofe natural, não é se como 
a natureza queria matar a Alice. 
Então não tem motivos para o 
senhor Cruck prejudicar tanto a 
natureza.

Dias depois recebi a notícia do 
falecimento do senhor Cruck, eu 
fiquei feliz, pois ele prejudicava a 

Você já ouviu falar disso 
pelo menos uma ou 
cem vezes na vida, 

certo? Mas você realmente sabe o 
que são esses direitos? Conhece sua 
história? Se não, continue a ler esse 
texto. 

A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, ou DUDH, 
estabeleceu pela primeira vez a 
proteção universal dos direitos 
humanos, e foi criada em 10 de 
dezembro de 1948, em uma ocasião 
entre 58 estados-membros (e o 
Brasil era um desses 58 estados-
membros), como uma norma que 
atingisse todos os povos e países do 
mundo. E para isso, a DUDH foi 
traduzida em mais de 500 idiomas, 
fazendo da DUDH o documento 
mais traduzido do planeta. A 
DUDH, em seus 30 artigos, lista 
os direitos para que um ser humano 
viva com dignidade e com condições 
favoráveis, não importando sua 
religião, sexo, etnia, etc. Em suma, 

os direitos são iguais para qualquer 
pessoa na face da Terra.

O primeiro artigo já começa 
dizendo que “toda pessoa nasce livre 
e igual em dignidade e direitos”. 
E o quarto artigo me chamou a 
atenção, pois diz que ninguém 
pode ser submetido à escravidão 
em qualquer uma de suas formas. 
Este artigo me chamou a atenção 
porque embora a escravidão tenha 
sido abolida do Brasil há 131 anos, 
ainda há casos de trabalho escravo 
no país. Segundo a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 
todo regime de trabalho que seja 
degradante e que prive o trabalhador 
de liberdade é considerado escravo. 
E no Brasil, esse tipo de trabalho 
ocorre principalmente em áreas 

rurais distantes. Mas também há 
trabalho escravo no meio urbano. 
Em menor escala, mas ainda há. 
Um exemplo ocorreu em 2013, 
quando foi denunciado pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) trabalho escravo nas 
obras de ampliação do aeroporto 
de Guarulhos, em São Paulo. 
Agora imagine o que acontece 
nos outros países com relação ao 
trabalho escravo. Agora imagine 
também quantas vezes por dia os 
princípios da DUDH são violados. 
Quantas vezes as pessoas perdem a 
liberdade de expressão, a liberdade 
de locomoção, o direito de uma 
moradia que preste, enfim, a lista 
não para.

Mas embora eu particularmente ache até importante 
esse papo de direitos iguais, nós acabamos nos 
esquecendo de um igualmente importante detalhe 
chamado deveres humanos.

Segundo o escritor português 
José Saramago, os direitos 
humanos apenas funcionam 
quando coexistem com os deveres 
humanos. José também afirma que 
a causa das violações dos direitos 
humanos é o fato de homens e 
mulheres não estarem cumprindo 
com seus deveres. Uma coisa que 
este escritor disse na sua obra 
“Discursos de Estocolmo” foi que 
as pessoas enchem a boca e o peito 
para reivindicar seus direitos, mas 
na hora de assumir e cumprir seus 
deveres, imediatamente se calam. 
Nessa hora foi como se eu estivesse 
literalmente lendo a realidade, pois 
é assim que funciona uma conversa 
ou um pequeno debate sobre 
direitos humanos.

A mídia brasileira vive falando 
sobre exigir direitos. Não passa um 
dia sem dizer coisas como “exija 
seus direitos”, ou “somos todos 

iguais”. Mas eu quero que você 
pense em pelo menos uma vez em 
que viu a mídia brasileira falando 
sobre assumir e cumprir os deveres 
humanos, porque eu já tentei 
lembrar de uma ocasião em que 
isso aconteceu e não obtive algum 
sucesso.

É óbvio que concordo com os 
princípios da DUDH, mas também 
não acho certo que vivamos 
querendo que nos deem direitos e 
ignoremos nossos deveres. E com 
esta última frase, concluo minha 
opinião sobre o assunto.

REFERÊNCIAS

CARTA CAPITAL. Sobre deveres 
humanos e democracia. S. l. Acesso 
em: 31 de abr. de 2019 às 21:32. 
Disponível em: https://www.
cartacapital.com.br/sociedade/sobre-
deveres-humanos-e-democracia/amp/

Desenho de Davi Barbosa Stivanello - 6º ano do Ensino Funtamental.

natureza, mas também fiquei triste 
por que tecnicamente foi a natureza 
que matou a filha dele. Enfim no 
jornal estava escrito as últimas 

palavras dele e elas eram: “Desculpe-
me senhora natureza.” Como se o 
senhor Cruck tivesse entendido que 
ele a prejudicou sem motivo.
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Meu nome é Darwin, 
meu trabalho é 
simplesmente viajar, 

mas antes preciso contar tudo 
desde o início, não é? Certo. Nasci 
numa ilha remota chamada Tuvalu, 
localizada na Oceania, a ilha não 
crescia tanto, até porque a quase 
“inexistência” dela não ajudava nem 
um pouco, existiam acho que em 
torno de 10 mil habitantes, nenhum 

número surpreendente obviamente, 
mas às vezes me perguntava: Por que 
nós praticamente nem existimos 
direito, sendo que o Vaticano, por 
exemplo, é muito menor que nós, 
mas é muito mais reconhecido? 
Será que é porque as pessoas só 
têm olho para a “Europa europeia”, 
já que muitas ilhas têm domínio 
europeu, como nós, que somos 
administrados pela Inglaterra?

Eu nunca conheci meus pais e quando perguntava sobre 
eles, sempre diziam que eles estavam “lá fora”. Onde seria 
lá fora?

O que meus tios queriam dizer 
com aquilo? O mundo fora da ilha 
era completamente desconhecido 
para mim, como um novo mundo, 
conhecer esse mundo era um 
grande sonho que eu tinha e sempre 
tive esperança em realizá-lo até que 
um dia…

Quando havia completado 20 

anos chegou um barco na ilha, até 
certo momento não me importei 
muito, mas logo percebi que não era 
um barco de um pescador, mas sim 
de um explorador, que veio do novo 
mundo, conhecer nosso “ridículo” 
pedaço de terra, fui correndo falar 
com ele, e me disse que estava 
começando uma expedição onde 

MENORES PAÍSES DO 
MUNDO: Conhecendo o 
desconhecido

Por Leonardo Paranhos de Avila
8º ano do Ensino Fundamental

Narrativa de Memória Ficcional

O 
trabalho 

de cada dia

Por Raíssa Duarte
2º ano do Ensino Médio

Todos os dias eu 
acordava e saía 
para trabalhar, 

colocava minha roupa tomava 
meu café e ia de carro até a 
grande empresa, chegando 
lá via ela, enorme com um 
portão que se abria e fechava 
automaticamente, a estrada 
de barro e a empresa cor de 
verde. O trabalho não era 
fácil, todos ali precisavam 
trabalhar muito, mexer com 
coisas perigosas e torcer 
para não se machucar, eu 
trabalhava das seis horas da 
manhã até meio dia, onde 
eu tinha uma pausa rápida 
para almoçar, e logo à uma 

hora já voltava novamente ao 
trabalho e ficava até as sete 
horas da noite, onde eu podia 
pegar minhas coisas e ir para 
casa, eu fazia isso seis vezes 
por semana, e ganhava muito 
pouco por isso. Quando 
chegava o domingo eu não 
via a hora de desancar, mas 
as vezes precisava arrumar 
algumas coisas e limpar a casa. 
O trabalho exaustivo dentro 
de uma empresa no modelo 
de produção fordista, onde 
eu tinha que fazer sempre o 
mesmo serviço repetidas vezes 
estava me deixando muito 
cansado. 

Eu não tinha tempo de ficar com meus dois filhos, 
e de aproveitar o tempo com minha mulher, o dinheiro 
não era suficiente para nós quatro, muitas vezes não 
tínhamos o que comer ou água para fazer a higiene. 

Como eu não era o único 
insatisfeito, trabalhadores 
foram as ruas para protestar, 
com cartazes dizendo 
“queremos trabalhar menos 
horas e ganhar mais salário”. 
Isso não resultou em muita 
coisa, pois o Czar não mudou 
as coisas.

Minha casa não era igual a 
da classe alta é claro, ela tinha 
dois quartos, um banheiro, 
uma cozinha/sala, e era muito 
simples, por fora estava em 
boas condições, mas algumas 
paredes estavam rachadas 
e tintura bege em algumas 
partes não estava mais bege, 
e sim uma cor desbotada e 
descascada. Minha mulher 
trabalhava com as plantações 
e meus filhos tinham que 
lhe ajudar. As igualdes não 
existiam, pois enquanto 
minha mulher trabalhava 
nisso para vender e conseguir 
dinheiro, outras mulheres 
ficavam em casa “cuidando” 
de seus filhos e ordenando 
as babas e empregadas que 

trabalhavam para ela. Por 
isso havia muitas brigas entre 
camponeses e burgueses. 

Houve um protesto que 
ficou conhecido como a 
revolução de fevereiro, onde 
minha mulher junto de outras 
fizeram uma marcha pelo dia 
das mulheres, e isso acabou 
virando um protesto onde 
toda minha família com 
outros proletários invadiram 
o palácio do Czar, forçando 
sua renúncia. Após isso o 
governo ficou provisório, com 
assembleia constituinte, onde 
a política estava dividida entre 
bolcheviques e mencheviques. 
Hoje, eu estou aqui, deitado 
em uma cama com dor, dor nas 
costas, nos braços, e amanhã já 
preciso trabalhar novamente. 
Vai ser mais um dia onde vou 
precisar de muita força, e não 
só eu, mas toda minha família. 
Eu espero que amanhã depois 
de voltar do trabalho eu possa 
sentar a mesa e ter alimento 
para comer.

Lambe-Lambe de Maria Eduarda Rosa, Bernardo Marquez e Amanda Bilck - 8º 
ano do Ensino Fundamental.

ele visitaria os menores países do 
mundo e o nosso era o primeiro. 

Perguntei se podia conhecer o 
mundo com ele, ele sorriu e aceitou, 
fiquei extremamente animado e 
parti com ele 2 dias depois. Dali 
fomos para a Cidade do Vaticano, 
durante a viagem ele me ensinou 
muito sobre Geografia, e me 
mostrou várias coisas do homem 
do novo mundo, já que em Tuvalu 
a única comunicação que tínhamos 
era o rádio e a eletricidade, não 
tínhamos nem internet! É assim 
que se chama né? 

Quando chegamos, me disse 
que os papas residem na área, 
que em 1929 esta área tornou-se 
a Cidade do Vaticano, também 
disse que a cidade é praticamente o 
coração da Igreja Católica e que é o 
menor país reconhecido do mundo, 
com 0,44 km² e aproximadamente 
mil habitantes que falam italiano. 
Depois disso fomos para Mônaco, 
um pequeno país entre a França 
e a Itália. Bem conhecido pelo 
circuito de Fórmula 1, o Grande 
Prêmio de Mônaco. Pelos estudos 
do explorador Albert, em Mônaco 
havia 37.308 habitantes em 2016, 
sendo 21,6% de Monegascos, 28,7% 
de franceses e 18,7% de italianos, e a 
língua oficial era o francês.   

O próximo país era São 
Cristóvão e Nevis, duas ilhas do 
Caribe, onde as praias são lindas, 
com uma área de 261 km², tendo 
54 mil pessoas com a vista para 
aquela paisagem maravilhosa, elas 
falavam inglês, pois já pertenceram 
à Inglaterra. Usamos o Dólar do 
Caribe Oriental para comprar 
coisas do novo mundo. Depois 
disso, viemos para a América do 
Sul para descansarmos, e por algum 
motivo nossa jornada pegou muita 
fama e vários jornalistas vieram 
nos entrevistar, querendo saber 
sobre a viagem que estávamos 
fazendo, alguns queriam até fazer 
documentários e tudo mais.

E você, um deles está aqui 
me entrevistando, a história que 
ainda está longe de acabar, e 
provavelmente está digitando tudo 
o que estou dizendo para alguma 
matéria de jornal sobre os menores 
países do mundo, não é?

Conto
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Por Miguel Salla Weege 
7º ano do Ensino Fundamental

Crônica Argumentativa

Eu moro em Santa 
Catarina, um dos 
estados com mais 

atividades turísticas do país, entre 
elas: suas praias, paisagens rurais e 
naturais, grandes trilhas e, a minha 
favorita, o Beto Carrero World. 
Passei por bons momentos ali, mas 
o que quero contar é diferente, 
o que vou contar a vocês, caros 
leitores, foi uma interação social 
que percebi em uma viagem, e 
fiquei encucado com isso.

Tudo começou quando meu 
tio me convidou a irmos a um 
tour por Santa Catarina fornecido 
por um amigo dele que é um guia 
turístico, como eu adoro viajar, 
não demorou para que eu topasse. 
Então íamos em cinco, meu tio, 
meus primos, o guia e eu. Eles 
chegariam no início do dia para 
me buscar, já estava tão animado 
que arrumei minhas malas em 
menos de dez minutos, fui a 
varanda da minha casa e esperei 
até eles chegarem.

Quando vieram, pulei na 
caçamba da caminhonete e 
partimos. Chegando no local 
marcado com o guia, começamos 
a nossa jornada pela bela Ilha de 
Santa Catarina, onde fica a maior 
parte da cidade de Florianópolis, 
onde fizemos uma caminhada nas 
dunas e escalamos um rochedo 
beira mar, do outro lado dele dava 
de ver paisagens muito bonitas 
com várias árvores floridas. Em 
seguida, estávamos no Norte do 
estado, nós andamos em meio de 
uma das cidades mais antiga do 
país, São Francisco do Sul, museu 
de sua história e casas antigas 
nos rodeavam enquanto o guia 
falava mais sobre essa relíquia 
catarinense e seu porto.

Queria dizer, antes de 
continuar, que esse guia levava 
outros turistas, só que eles não 
ficaram todo o dia lá, foram 
embora ao anoitecer e outro 
grupo viria amanhã para nos 
acompanhar em nossa jornada. 

REGIÕES DE SANTA CATARINA: 
Uma viagem para refletir...

Desenho de Miguel Salla Weege - 7º ano do Ensino Fundamental.

Agora podemos continuar. 
Paramos em um o hotel local para 
passar a noite, fiquei conversando 
com meus primos sobre a viagem 
e vendo as fotos que tirei, até que 
vi dois vídeos junto às fotos, um da 
cidade e outro do rochedo, ouvi-

os e percebi estas outras pessoas 
falando coisas que eu não tinha 
reparado:

- Para que estas casas velhas? 
Precisamos do contrário.

- Mas isso é só mato! Cresce em 
meio às ruas.

Comecei a me questionar o porquê não 
dão valor as histórias guardadas em velhas 
construções e suas paisagens naturais, porém 
não me ative muito a esse assunto, pois 
tínhamos mais lugares incríveis para visitar no 
dia seguinte.

O sol nasceu e isso indica mais um dia de diversão, fomos ao Oeste 
passar a manhã num parque aquático de águas termais. Depois o Sul, 
onde vimos suas diferentes indústrias, antes delas a renda era a extração 

de carvão. Fomos para a região Serrana e fizemos uma trilha nos cânions, 
e finalmente voltamos para a nossa região, o Vale do Itajaí onde fomos a 
Oktoberfest, uma festa de origem alemã. 

A festa acabou e eles me 
deixaram em frente a minha casa 
e vim logo ver os outros vídeos 
e neles percebi que desta vez 
as pessoas não falaram sobre as 
regiões industriais como o Sul e 
o Vale do Itajaí, mas falaram das 
regiões mais rurais como a Serrana 
e o Oeste e seus costumes, isso é 
que me motivou a escrever para 
vocês leitores.

Sei que para algumas pessoas 
o turismo serve só para lucrar, 
pois muitas não dão valor ao 
conhecimento, mas também 
sabemos que com a grande rapidez 
da tecnologia ela nos afasta de 
irmos em busca do real e ao 

mesmo tempo nos dá tudo de 
mãos beijadas. 

 Não culpo nem defendo, pois é 
a nossa pressa a grande culpada de 
buscarmos tudo de um modo mais 
rápido sem ao menos buscarmos a 
veracidade dos fatos.

Se seguirmos nesse ritmo 
que histórias iremos contar? O 
que gostaríamos de ver? O cinza 
da cidade ou as várias cores dos 
campos floridos? E o que é mais 
valioso, o precioso tempo com a 
família ou o tempo barato com 
o celular? Por isso, o correto não 
seria a integração entre todos e a 
união?
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Saudade eu sinto é dos seus traços. Da 
sua presença, alma e pele. Sinto de 
quando estávamos juntos, não pelo que 

passávamos. Não de ver o inferno pelos seus 
olhos, dos teus gritos ecoando vento afora. 
Da melanina escura que te dei, do sol batendo 

Por Fernanda Hasse Stein
2º ano do Ensino Médio

Por Felipe Arceno Fujii
3º ano do Ensino Médio

Conto

CRISE MIGRATÓRIA: 
Esperança

O DIREITO DE UM É O DIREITO DE TODOS

nos seus olhos castanhos, do cabelo forte, da 
raiz cacheada, dos fios emaranhados. 

Éramos só nós. Éramos os sobreviventes e 
hoje não somos mais: não conseguimos. Me 
desculpe, filho. Eu disse que ia te salvar. Me 
desculpe, me desculpe, me desculpe! Sinto 
tanto por você ter visto tudo que viu e não 
ter tido o prazer de crescer em um ambiente 
saudável. Penso muito sobre o que você teria 
de ver novamente depois dessa decisão de 
fuga. Talvez esta tenha sido a sua salvação. 
Salvo para viver menos tempo na fome, 
guerra e caos. De crescer no meio de armas, 
de ter de se esconder no sótão amarrotado 
de pessoas sujas e feridas, de ter de pisar nos 
corpos ensanguentados dos seus colegas de 
sala. Quem sabe este não foi um fim melhor 
pra você, amor? 

As águas te puxaram para perto. Te 
quiseram junto delas. Nos arremessamos em 
barcos imundos. Te arrancaram dos meus 
braços, prometeram um lugar melhor na 
embarcação e mesmo eu não querendo, você 
foi. Não olhou para trás. Disse que precisava 
que eu parasse de viver por você e que nos 
encontraríamos do outro lado. Você só tinha 
13 anos, Aziz. Você era bom demais para 
quaisquer dessas terras. 

A Síria foi bombardeada, roubada e 
oprimida. Vivemos o caos há longos anos 
e são pouquíssimas as pessoas que tem nos 
ajudado a sair daqui. Saímos por conta 
própria, porque não há outra maneira de 
sobrevivência. Ou você sai, ou você morre. E 
a gente morre antes, na beira. Algum lado do 
barco sempre afunda. 

Planejei nossa saída do esconderijo, 
corremos até os pulmões arfarem, 
arrebentamos os pés e as almas ao deixar 
a nossa família e casa aqui, no meio dos 
destroços, e mesmo assim, a gente continuou 
tentando, ardendo em adrenalina. Qualquer 
coisa que nos faça viver de alguma forma 
digna.

O barco lotado sem suportar nem mais 

uma agulha. Tentamos seguir o curso da 
embarcação até à Europa pela costa da Grécia. 
Dizem que a vida lá é tranquila para quem 
consegue aguentar o caminho. E o nosso 
caminho é a esperança. De algum governante 
nos acolher e nos oferecer ao menos um 
pedaço de terra de paz, de sobreviver. 

Mas o seu lado do barco afundou, meu 
filho. Lutei para te alcançar do outro lado, me 
joguei na água, nadei até o seu corpo magro e 
ossudo. Tão mole e gelado. Gritei por socorro, 
rezei a todos os deuses possíveis. 

Ninguém te acordou. 
Ninguém te trouxe de volta para mim. 
Ao te encontrar me agarrei a um pedaço da 

embarcação que tinha se desfeito. Te carreguei 
com todo afinco que me restava. A dor se 
dissipava até os ossos. Trancava o ar, deixava o 
cérebro em pane e a alma em pedaços. Quis te 
trazer junto de mim, te ver acordar de manhã, 
te deixar correr com os amigos: nada disso 
aconteceu. Te roubaram dos meus braços, 
jogaram você de volta ao mar. Me agarro as 
mulheres mães do meu lado, suas crianças 
também ficaram nas águas.  

O caminho nunca acaba. Chegamos 
em terra mas não somos aceitos. Não 
temos alimentos, pois tudo se esgota, tudo 
desvanece, tudo acaba. Temos de provar que 
somos o que somos, como se já não bastasse 
tudo o que nossas feições e corpos frágeis 
indicam. O fluxo que aqui segue não é mais 
fluxo, é crise: abrigos superlotados, violência 
atravessando as paredes, doenças por todos os 
lados. 

E pensar que tudo que tínhamos nas mãos 
era esperança.

Eu sinto saudade da sua companhia, 
filho. Dos teus traços, abraços e ideias. Sinto 
saudade de você, mas eu não o queria aqui: o 
inferno nunca seria um lugar para você.

Me desculpe!

Desde o início dos 
tempos o planeta 
terra foi um 

lugar sem regras, sem ordem 
e pela maior parte da história 
humana nós seguimos esses 
padrões. Mesmo depois da 
ascensão da civilização e da 
criação de leis, inúmeros seres 
humanos eram subjugados 
a vidas miseráveis. Durante 
milhares de anos submetemos 
uns aos outros a escravidão e 
a desumanização, porém no 
dia 10 de dezembro de 1948 
foi assinada por todos os 
países participantes da ONU 
a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos

Nesse documento são 
listados 30 artigos, os quais 

todo e qualquer ser humano 
tem direito e a violação 
dos mesmos é estritamente 
proibida. Os direitos vão 
desde algo simples como 
o direito à igualdade e 
ao abrigo, até coisas mais 
complexas como o direito 
de ser julgado perante um 
júri imparcial. Lendo os 30 
artigos é possível pensar que 
são coisas extremamente 
básicas e que a violação desses 
direitos acontece apenas em 
ocasiões muito raras. Mas a 
verdade é que esses direitos 
são violados constantemente 
em diversos lugares do 
mundo. 

O artigo Nº 4 da 
declaração diz que todo e 

qualquer tipo de escravidão 
viola os direitos humanos, 
ainda sim milhões de pessoas 
vivem em escravidão nos dias 
de hoje. 

O artigo Nº 21 diz que 
a base da autoridade de um 
governo deve ser puramente 
pautada nos interesses do 
povo e que os cidadãos de 
uma nação tem direito de 
participar da política de 
seu país diretamente ou 
por meio de representantes, 
apesar disso, países como 
a Coreia do Norte ainda 
possuem sistemas totalitários 
e reprimem a população 
de qualquer participação 
política. 

A quebra desses direitos 

não é feita apenas por 
governos tiranos e ditadores 
terríveis, a ação de cidadãos 
comuns pode levar a quebra 
de inúmeros artigos, como 
por exemplo: O artigo Nº 
12 diz que ninguém deve 
ser alvo de ataques contra 
sua honra e/ou reputação, 
dito isso, milhares de pessoas 
são agredidas verbal e 
fisicamente em plena luz do 
dia, puramente por causa de 
sua cor, orientação sexual ou 
classe social. O artigo Nº 5 
menciona que, ninguém deve 
ser submetido a tortura ou 
tratamento cruel, desumano 
e degradante, mesmo assim 
milhares de mulheres vivem 
em moradias onde são 

agredidas fisicamente quase 
diariamente.

Os direitos humanos 
foram criados para tornar 
o mundo onde vivemos um 
lugar mais justo e pacífico 
para todos que o habitam, 
porém a verdade é que esses 
30 artigos não são nada além 
de palavras em um papel e 
não têm poder algum se os 
próprios humanos sujeitos 
a eles não os adotarem em 
sua conduta e tratarem uns 
aos outros com o respeito 
merecido.

A fiscalização de 
condições básicas de vivência 
não devia ser efetuada por 
uma instituição ou governo, 
mas sim pelas pessoas, que 

não são nada mais e nada 
menos que isso, pessoas. O 
artigo N° 1 da Declaração 
Universal dos Direitos 
humanos é o seguinte: Todos 
os seres humanos nascem 
livres e iguais em dignidade 
e em direitos. Dotados de 
razão e de consciência, devem 
agir uns para com os outros 
em espírito de fraternidade. E 
apenas quando esse primeiro 
artigo, este simples artigo, for 
seguido por todos nós que a 
humanidade estará preparada 
para viver como uma espécie 
justa, pacífica e harmoniosa.

Charge de Isaac Emanuel Neckel - 2º ano do Ensino Médio.

Artigo de Opinião
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Por Gabriel Hasse Stein
3º ano do Ensino Médio

Artigo de Opinião

GEOTECNOLOGIAS: 
Georreferenciamento 
rural: cura ou doença?

As geotecnologias são sistemas 
que cruzam e utilizam 
informações geográficas com o 

intuito de auxiliarem o profissional da área 
a realizar seu serviço, assim como servir de 
apoio à sociedade. Um desses programas é 
o georreferenciamento, o qual se mede por 
meio de satélites a área de uma propriedade, 
cruzando então essa informação com o 
Sistema Geodésico Brasileiro, um banco de 
dados no qual são armazenadas os terrenos 
georreferenciados com suas devidas 
informações, proprietário, área exata, datas 
de modificações, histórico, o necessário 
para identificação do terreno.

A tecnologia por ser muito recente 
ainda não é amplamente empregada, 
sendo requerido seu uso apenas em casos 
de desmembramento, parcelamento, 
remembramento ou transferência do 
imóvel. Mesmo sendo tão recente ela 
poderia vir a resolver os mais variados 
problemas que afetam os proprietários de 
terrenos rurais. Por exemplo, disputas de 
território que levam até mesmo a brigas 
mortais, bastaria consultar o banco de 
dados e verificar o limite de cada terreno. Os 
grileiros que tentam se apossar de terrenos 
com falsas escrituras não teriam chance, 
já que poderiam simplesmente consultar 
no sistema o verdadeiro dono. As áreas de 
preservação natural estariam ainda mais 
demarcadas com o georreferenciamento 
sendo mais fácil de verificar aqueles que a 
destroem e os que respeitam a lei.

Tudo pode parecer muito maravilhoso, 
mas que garantia há de que será realmente 
assim? Quão fácil seria para algum 
latifundiário rico e poderoso pagar uma 
propina às autoridades para aumentarem 
a área do seu terreno, tomando conta de 
terrenos menores e que ainda não foram 
georreferenciados? Deve-se verificar 
também o tratamento do governo com 
os donos dos imóveis, pois a parcela de 
trabalhadores rurais brasileiros é em grande 
parte mais receosa com tecnologias, tendo 
um medo bastante justificável de que se 
for feita a verificação de seu terreno, vão 
diminuir o tamanho dele, ou até mesmo 
remover a escritura de sua mão. Então 
o processo deve ser feito informando os 
proprietários dos terrenos sobre tudo que 
será feito ali, dando para eles todo o processo 
e o direito de acompanhar legalmente o seu 
imóvel em todas as etapas.

Não é possível fugir das pessoas mal 
intencionadas que se espalham pelo 
mundo, mas a tecnologia e o governo 
devem trabalhar lado a lado para combater 
tais crimes. O georreferenciamento rural 
vem sim com o intuito de ajudar, mas esse 
processo de modificação precisa ser feito 
da forma mais correta possível, seguindo 
toda a burocracia e também combatendo a 
desinformação para que não haja resistência 
do povo contra algo que virá apenas para 
ajudar em sua maior parte. Ao meu ver essa 
tecnologia é uma cura, mas que se dosada 
errada pode matar.

Por Eliza Marindia Piski Borges e Rayssa Louise Luciano
8º ano do Ensino Fundamental

Tudo começou no século XVIII 
(18), eu tinha apenas 15 anos 
e era aprendiz de um artesão, 

com o dinheiro que eu recebia, que era 
muito pouco, tentava ajudar meus pais 
com as despesas. Eu me dedicava demais 
no trabalho para ver os meus pais felizes e 
conseguirem pagar os impostos, por mais 
que tenha sido algo meio complicado para 
mim, já que eu precisava acordar muito 
cedo todos os dias.

As condições naquela loja eram 
horríveis. Haviam crianças sendo 
obrigadas a trabalhar, outras tentavam 
fugir, pois tinham medo de ficar ali 
para sempre, tinham também alguns 
adultos com problemas mentais de tanto 
trabalhar. Meus pais tinham medo de eu 
ficar assim futuramente, mas o artesanato 
me acalmava, era algo que eu gostava e 
sabia fazer, mesmo com as coisas horríveis 
daquele lugar. 

O artesanato era a principal fonte de 
produção de utensílios do dia-a-dia na 
época. O meu mestre sabia muito bem, 
e assim me ensinou todas as fases de 
produção de uma mercadoria, onde nós 
comprávamos as matérias-primas, com o 
dinheiro das vendas; também fazíamos 
o produto, o próprio dono da loja 
determinava o tempo e o ritmo de trabalho 
e tinha suas próprias ferramentas; depois, 
por último vendíamos. Porém, tínhamos 
uma baixa produtividade, pois era somente 
eu e ele trabalhando. E passávamos fome, 
não só eu e minha família, mas muitos 
outros cidadãos, pois focaram muito na 
produção agrícola para matérias-primas, 
e não plantavam alimentos. Fizeram 
também o cercamento, as áreas onde os 
camponeses plantavam alimentos foram 
cercadas e fizeram disso uma propriedade 
privada, para a criação de ovelhas e a 
produção de lã, então muitos campos de 
plantações deixaram de existir.

Cinco ou sete anos depois de trabalhar 
duro com um artesão, veio a manufatura, 
então mudei de emprego, pois na 
manufatura tinha um salário fixo e os 
trabalhos eram divididos, assim eu não 
sofria tanto, porém lá eles não sabiam as 
fases de produção de uma mercadoria, 
não tinham suas próprias ferramentas, 
trabalhavam todos os dias com um 
número determinado de horas, tinha 
que entregar o produto pronto em um 
tempo determinado e ficávamos sendo 
supervisionados por um patrão, eram 
muitas mulheres na mesma situação que a 
minha, de pobreza. Ali tínhamos algumas 
máquinas simples, como as rodas de fiar e 
os teares manuais fiquei por mais tempo 
trabalhando na manufatura, e já pensava 
que no futuro as máquinas viriam com 
mais força e nos ajudariam.

Depois de mais dez anos, o meu 
pensamento se concretizou, veio a 
maquinofatura, criaram máquinas que 
produziam mais rápido e padronizado, 
junto disso vieram muitos desempregos na 
área manufatureira, pois não precisava mais 
de tanta gente para produzir utensílios, 
porque as máquinas faziam isso, quem 
trabalhava ali precisava somente alimentar 
a máquina, controlar sua velocidade e 
zelar por sua manutenção, de um jeito 
mais rápido e padronizado, assim com 
maior produção. Quem trabalhava com 
as máquinas precisava somente, alimentá-
las, controlar sua velocidade e zelar por sua 
manutenção.

- Pessoal! Está tudo acabado, o nosso 
trabalho foi dominado pelas máquinas - 
Disse o meu patrão desesperado em um 
dia de trabalho.

 
Nesse período eu já tinha uma nova 

família com meu marido e um filho de 
oito anos, eu tinha virado dona de casa, 
e meu filho começou a ser explorado, 
ele trabalhava com riscos no meio de 
máquinas perigosas e não recebia nem 
comida para isso. 

No momento que meu ex-patrão disse 
aquilo tinha me assustado com tanta 
mudança feita naquela época, eram coisas 
novas que eu, particularmente, demorei 
tempo para aprender, era tecnologia 
avançada demais para mim, mas isso não 
significa que essa revolução tenha trazido 
tantos prejuízos assim. As máquinas 
a vapor vieram, a locomotiva a vapor 
também e então a variação de transportes 
tornaram o deslocamento mais fácil de ser 
feito, as indústrias têxteis ganharam vida 
assim como a fabricação de ferro, algo 
que também mudou muito, foi a invenção 
das máquinas de ferro e então essas coisas 
novas passaram a mudar a vida de muita 
gente assim como a de minha família.

Mas além das vantagens, também 
existem as consequências. Além do 
desemprego, muitos trabalhadores 
começaram a viver dentro de fábricas 
entre 14 a 16 horas, moradores do campo 
precisaram se mudar para a cidade e assim 
depender de máquinas. Aliás, foi isso que 
aconteceu comigo.

 Antes de meu filho poder fazer parte 
de uma fábrica, fomos obrigados a nos 
mudar para a cidade, foi algo radical, 
mas que querendo ou não, nos ajudou 
um pouco, pois a economia começou 
a crescer de forma rápida, sendo assim, 
houve a queda de mortalidade infantil e os 
desempregados começaram a ter interesse 
em trabalhar nas diversas fábricas da 
cidade.

MUDANÇAS NAS 
INDÚSTRIAS

Charge de Diego Muniz da Silva - 3º ano do Ensino Médio.

Narrativa de memória ficcional
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Aqui estou,  
fazendo a trilha 
que faço toda 

noite em um parque que 
existe perto de casa, o céu 
estrelado é muito lindo e 
chamativo, a noite fria e 
o balançar das folhas das 
árvores causado pelo vento 
me deixam empolgado 
para caminhar pelo parque. 
Então lá vou eu, coloco meus 
fones de ouvido e começo a 
caminhar calmamente pela 
pequena estrada de terra que 
inicia a trilha.

Até que de repente eu 
escuto um casal conversando 
sobre os planetas e as estrelas. 

Aparentemente o homem 
é um astrônomo e está 
explicando para sua esposa 
que a astronomia é a ciência 
que estuda o universo e os 
corpos celestes presentes 
nele. Eu me escondo entre 
os arbustos para poder 
escutar um pouco mais sobre 
o que eles estão falando, 
porém não consigo entender 
exatamente as palavras que 
estão sendo ditas e fico um 
pouco confuso, eu apenas 
escuto frases soltas como: “a 
astronomia é a ciência mais 
antiga”, “constelações são 
regiões do céu” entre outras. 
Então eu percebo o brilho 

nos olhos da mulher, ela está 
muito empolgada com o que 
o seu marido está dizendo, é 
como se ela estivesse vendo 
uma linda paisagem.

Eu começo pensar, por 
que eu nunca tinha parado 
para pesquisar um pouco 
mais sobre esse assunto? São 
coisas muito interessantes de 
se saber, fico impressionado 
com o quanto eu sou mente 
fechada, estou decidido a 
dar uma olhada melhor nisso 
quando eu chegar em casa. 
Mas quando me dou conta, o 
casal já foi embora e eu estou 
sozinho novamente.

Estou sentado na praça central da 
cidade, com dois idosos ao meu lado, 
nós três observando à nossa frente 

Auguste Comte, um homem aparentemente 
com muita experiência no que está fazendo, 
ele está organizando mais um de seus muitos 
protestos contra a monarquia e trazendo 
para as pessoas sua ideia, o positivismo. Ele 
menciona algo sobre a lei dos três estados que 
são formas de concepção da realidade.

- Os fundamentos do meu pensamento de 
acordo com a história humana são divididos 

em três estados- Comte fala e mais pessoas se 
aproximam interessadas e curiosas sobre suas 
idéias.

- No teológico Deus está presente em tudo, 
no metafísico os fenômenos são explicados por 
meio de forças ocultas e por último o positivo 
no qual a humanidade busca respostas para 
acontecimentos por meio da ciência.- Comte 
finaliza com várias pessoas refletindo junto 
com ele e admiradas com o seu pensamento.

Enquanto ele fala os idosos começam a 
sussurrar e ficam com uma expressão de raiva 

Por Vitor Hugo Figueiredo Conrad
1º ano do Ensino Médio

Por Daniel Lara de Rezende e Igor Antonio Bilk  dos Santos
6º ano do Ensino Fundamental

Por Camille Vitória Russi Pereira e Gabriela Fernandes Avila
1º ano do Ensino Médio

Crônica

Conto Popular

Crônica
Auguste Comte

A menina 
do Grifo

ASTRONOMIA: Uma 
caminhada a luz das estrelas

No dia 13 de dezembro de 2019, uma menina estava na Ilha Galápagos 
quando encontrou uma chave mística com um olho e uma serpente de 
Midgard na ponta, e um amuleto com um grifo desenhado nele. Ela 

colocou o amuleto e ele começou a brilhar, mas nada acontece.
Quando ela volta para sua casa no Brasil, pergunta para seu professor de história, 

que acha que era uma brincadeira e nem responde à pergunta. A menina volta para 
casa para dormir. No meio da noite, ela acorda e vê uma silhueta escura em forma de 
homem parada em sua frente. Antes que conseguisse falar, é teletransportada para 
um lugar no Chile.

Ela olhava para os lados e vê Incas se preparando para alguma coisa, vê grifos 
levando eles para o horizonte finito. No chão, ela encontrou mais amuletos e ossos, 
como os que ela encontrou na Ilha Galápagos, porém eles tinham sangue.

Ela percebe um brilho em seu amuleto e vê um grifo vindo em sua direção. 
Quando ele chega do lado dela, abaixar-se para ela montar e…

- AAAAH…- Gritou ela que estava no grifo em alta velocidade.
Chegando em uma ilha misteriosa vê: Maias, Astecas e Incas batalhando por 

um grifo com uma coroa feita do Jörmund empalhado e com um amuleto com 
um grifo feito de ouro desenhado no meio, voando no meio da coroa, envolto de 
uma minibola até que… a chave que ela encontrou começa a brilhar e o olho aponta 
fortemente a essa minibola. Quando ela se aproxima, a chave entra na fechadura, 
abrindo a minibola, que faz o amuleto dentro dela se vestir no pescoço da menina.  
Assim, o grifo de ouro começa a se mexer e se abaixar para que a menina monte em 
cima dele. Os Maias, Astecas e Incas começam a saudar e para sua guerra, mas logo, 
a Ilha caiu no oceano, formando a Ilha galápagos, no Equador, o norte do Peru e o 
sul da Colômbia.

Depois dessa história, ela acorda em seu quarto, com o amuleto novo de grifo que 
é uma estátua pequena de ouro no formato de grifo em sua penteadeira.

Charge de Isabela Sofia Meneses Pereira - 1º ano do Ensino Médio.

e os escuto falando que tudo que Comte 
está dizendo é mentira e que apenas pessoas 
apedeutas acreditam nisso, e um dos idosos 
levanta-se e se retira enquanto o outro fica 
de braços cruzados apenas ouvindo. Comte 
segue expondo suas idéias e seus pensamentos 
para o público aqui presente, quando de 
repente  um grupo de pessoas aparentemente 
bravas começam a se aproximar, a pessoa que 
está liderando o grupo é um dos idosos que 
estava sentado ao meu lado, junto com ele vem 
dois guardas da rainha e as esposas dos idosos 
todos procurando Auguste e logo eles chegam 
perto do protesto e os dois idosos se juntam e 
um deles aponta para Auguste gritando.

- Lá está ele, pensou que poderia engodar 
o povo com seus pensamentos caluniosos, 
prendam-no.-Diz o idoso com muita raiva e 
sendo um belicoso.

Todos nós ficamos assustados e pensando 
no que poderia acontecer nesse momento 
quando um dos guardas diz que Auguste 

tem duas opções ou ele pára agora mesmo o 
seu protesto e fica tudo bem ou se ele quer 
continuar o protesto e ser preso. Auguste diz 
que nada o fará parar de expor suas idéias pois 
haviam pessoas que concordavam com o que ele 
está falando e as pessoas da praça concordam 
com o que Auguste fala, então os dois guardas 
como viram que estavam em desvantagem 
acabaram indo embora mas os idosos insistem 
em parar com o protesto e perguntam para eu 
o que eu penso dos protestos dele então eu me 
levanto e digo.

-Eu penso que todos temos direito de 
expressão e por mais que não concordamos 
temos que respeitar.

Os idosos desacreditados do que ouviram 
mesmo sabendo que o que eu disse é verdadeiro 
se retiraram daqui enfurecidos, e Auguste 
acena pra mim com a cabeça como um gesto de 
agradecimento e segue seu protesto expondo 
seus pensamentos para as pessoas presentes 
aqui na praça, e eu me retiro indo para casa. 
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Crônica Argumentativa

O SOfrimentO DaqueleS CaStigaDOS

Nunca fizemos nada 
para eles, sempre disse 
a minha mãe, mas 

mesmo assim eu via a maneira que 
eles nos tratavam como animais, às 
vezes, até como nada.

Nasci livre, mas minha cor era 
motivo de olhares atravessados e 
minha constituição alvo de ideias 
científicas, acho que eles têm 
medo do que não conhecem. E eu 
também tinha, mesmo assim fui 
para o mar tentar uma vida onde 
eu poderia viver de igual para 
igual naquela sociedade, percebi 
também que não fui o único a 
pensar daquela forma, apesar de 
achar que muitos não tiveram 

muita escolha, diferente de mim.
Pensando bem, achei no 

começo que seria a oportunidade 
de começar uma vida digna, 
mas logo vi o inferno que era 
aquele lugar e ouvi o sofrimento 
daqueles que eram castigados pela 
chibata. O estopim aconteceu 
quando um dos nossos colegas foi 
castigado, parecia tão alto o preço 
da disciplina para eles, foi nesse 
ato que nos rebelamos e tomamos 
as embarcações. Exigimos o fim 
daquilo que tanto nos causava 
sofrimento e eles pareciam ter 
aceitado, foi o que achamos, mas 
logo depois fomos presos e expulsos 
por causa de nossa rebeldia. 

Até hoje, continuo sem saber o que fizemos de errado, 
afinal estivemos sendo seus escravos por gerações e 
gerações, e mesmo agora não somos tão livres quanto 
pensávamos ser. 

Talvez eles tenham medo do que não conhecem, igual a mim.

Por João Vithor Fronza
9º ano do Ensino Fundamental

No Brasil, a corrupção representa um dos maiores impasses para o desenvolvimento da nação. 
Dessa forma, convém a discussão sobre a ética nesta situação e a influência que o ambiente, já 
tomado por ações ilegais, possa induzir na conduta dos seres humanos.

Entende-se como ética os valores e princípios 
utilizados pelo ser humano para tomar e manter uma 
conduta em sociedade. Trata-se de escolhas feitas por 
aquele que mede os efeitos diretos e indiretos de suas 
ações, para si próprio e aos outros. Com esta liberdade de 
fazer seleções, o ideal seria um equilíbrio entre “dever”, 
“querer” e poder”. Entretanto, como a corrupção é 
uma possibilidade, sempre haverá aquele que escolherá 
efetuá-la.

Segundo o IPC (Índice de Percepção da Corrupção) 
em 2018 o Brasil está na 105º posição de 180 países 
analisados. Dessa forma questiona-se sobre a veracidade 
e aplicabilidade da famosa expressão popular: “a ocasião 

faz o ladrão”. Em oposição o escritor brasileiro Machado 
de Assis defende “a ocasião não faz o ladrão, faz o roubo”, 
tendo como base que a condição de ser ladrão ou não, é 
anterior a ocasião que o possibilita tal ato.

Tendo em vista os aspectos observados entende-se 
que a corrupção dificilmente deixará de existir, levando 
em consideração a liberdade que tem-se para escolher 
entre executá-la ou não. Dessa forma, observando 
a capacidade humana de identificar alternativas e 
hierarquizar valores, espera-se que o sentimento de 
indignação sobre tantas condutas imorais noticiadas 
atualmente mude a situação na política brasileira.

Ética: a conduta contra a 
corrupção

Por Victória Paranhos de Avila
3º ano do Ensino Médio

Arte Concreta de Ágata Katerine Ledra - 9º ano do Ensino 
Fundamental.

Grafiti: Ariel Caliu Chiquetti, Bruno Sborz, Diego da Silva, Muniz Gabriel 
Hasse Stein, Matheus Ferrari dos Santos, Victória Paranhos de Ávila - 3º 
ano do Ensino Médio.

Poesia Concreta de Ágata Katerine Ledra - 9º ano do Ensino 
Fundamental.

Artigo de Opinião
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TERRORISMO: E se 
agíssemos como 
rosas brancas?

Por Lívia Ferreira Zonta 
9º ano do Ensino Fundamental

Por Júlia Venancio Prim
2º ano do Ensino Médio

Estremeço. Este frio 
corrompe-me por 
dentro. Nem mesmo a 

jaqueta mais peluda de toda a Terra 
conseguiria esquentar-me. Meu 
coração congelou, esvaziou-se, e os 
únicos sentimentos que restaram 
foram parar em minha mente, que 
pesava.

Eu e meu avô fomos até 
uma das mesquitas atacadas 
recentemente, o Al Noor, aqui em 
Chirstchurch (Nova Zelândia), 
a fim de deixarmos flores em 
homenagem aos falecidos. Meus 
avós estavam na mesquita quando 
tudo aconteceu. Quanto a mim? 
Permaneci em casa realizando 
meus deveres, não sei se foi sorte ou 
uma benção, mas naquela semana 
recebemos bastante conteúdo da 
escola, levando noites e noites para 
cumprir minhas responsabilidades 
como estudante.

Minha avó infelizmente não 
conseguiu escapar, uma bala 
acertou sua cabeça e acabou 
falecendo dentro da mesquita. O 
meu avô até tentou ir atrás dela, 
mas não havia mais tempo, outras 
pessoas o puxaram, para salvá-lo.

Por isso ele escondeu seu rosto 
no meu ombro e pôs-se a chorar 
descontroladamente, mais uma 
vez. Não estava sendo fácil para ele, 
meu papel como neta é ser forte 
e dar o total apoio. Mas confesso, 
pelo menos uma lágrima deslizou 
sobre minhas bochechas.

— Ele entrou no momento das 
orações, Brenton Tarrant chegou 
atirando quando a mesquita estava 
cheia. Só me lembro que vi a 
arma e a câmera em seu capacete. 
Gritei para minha vó correr, mas 

quando olhei para o lado... já se 
encontrava caída. Tive que fugir 
para a porta dos fundos. — Meu 
avô contava, ainda se segurando 
para não desabar emocionalmente 
pela milésima vez nesta semana. 
Sem coragem para falar uma 
palavra sequer, apenas concordei 
com a cabeça, demonstrando 
entendimento. Por que justo 
aqui, onde somos conhecidos pela 
baixa criminalidade? O choque é 
enorme. Percebi o que acontecia 
quando acessei minhas redes sociais 
e vi as violentas imagens. Foram os 
piores 5 minutos da minha vida. Vi 
minha própria vó sendo atingida 
com um tiro, ao vivo.  Um filme 
de terror não se compara ao que vi, 
pois, o terrorismo era real.

São 49 mortes. São 40 pessoas 
feridas. Nós nos tornamos um 
alvo por demonstrarmos aqui a 
compaixão, bondade, diversidade 
e por sermos um refúgio para os 
que precisam. Tudo por conta do 
extremismo e de muitas outras 
palavras terminadas em “ismo”. 
É mais do que exagero matar 
inocentes que não possuem as 
mesmas crenças e opiniões que 
você.

Deparava-me com as rosas 
brancas no meio dos portões. Seria 
tão bom se o mundo fosse como 
uma rosa branca. Imagine só, nosso 
planeta cheio de paz, tranquilidade, 
inocência. Ninguém saberia o 
que é roubar, torturar, matar. 
Todos teriam a sensação de amor 
e calmaria, compartilharíamos o 
respeito e a felicidade. É tão difícil 
viver em um lugar puro? Acordar 
todos os dias e agir como uma rosa 
branca?

Crônica Argumentativa

Conto

Era o meu primeiro dia no museu de 
História da Ciência em Florença, na Itália, 
queria passar uma boa impressão aos meus 

novos colegas, então decidi ensaiar como iria me 
apresentar, eles estavam dirigindo rápido demais 
e logo cheguei, fiquei surpreso com o tamanho do 
Palácio Castellani, é claro que eu sabia que era grande 
afinal é o maior museu de ciência e tecnologia da 
Itália, parei por um momento só para apreciar, me 
tiraram daquela espécie de caixa metálica com rodas 
e entrei no palácio.

O primeiro andar foi dedicado a coleção da 
família Medici, grande incentivadora de artistas e 
inventores renascentistas, o chão brilhava e tudo 
parecia ter sido feito de ouro e cobre, me inclinando 
um pouco pude ver as cartas geográficas que Cosimo 
I de Médici colecionava, era realmente encantador 
poder ver aqueles instrumentos. Na salas seguintes 
estavam instrumentos para medir o tempo, como 
relógios, calendários e instrumentos astronômicos, 
pensei que ficaria lá mas continuamos andando.

Enfim chegamos, fui deixado em cima de uma 
almofada de veludo vermelho, muito confortável por 
sinal, em cima de mim tinha uma luz forte que me 
irritava no início, mas logo me ajustei. Notei alguns 
olhares de relance na minha direção que logo se 
desviavam, sem saber que eu era aguardado a muito 
tempo.

Estava com medo do que os outros iam achar de 
mim, fiquei por uma hora pensando e enfim, tomei 
coragem.

-Olá, eu planejei muitas maneiras de me 
apresentar, porém acho que poucos de vocês me 
conhecem: então pensei em contar minha história, 
nasci em 1609, quando meu pai, Galileu, me 
construiu com o intuito de observar o céu, eu adorava 
ajudar o papai com suas descobertas astronômicas, 
lembro até hoje quando ele fez suas constatações 
sobre os montes Apeninos lunares, as luas de Júpiter 
e a luas de Saturno, que hoje sabemos serem seus 
anéis, sua alegria me contagiava, porém nossas ideias 
não foram tão bem interpretadas pelos religiosos 
da época, papai foi condenado a prisão domiciliar 
perpétua e teve que dizer pra todos que estava 
supostamente errado, foram dias difíceis, ele me 
cobriu com um tecido de cor escura, fiquei esquecido 
e desacreditado, depois disso não o vi mais.

Parei de falar, pois essa parte me deixava triste, 
pensei que ninguém estivesse me ouvindo e quando 
olhei ao redor todos os outros artefatos me encaravam 
admirados, quando o barômetro de mercúrio me 
perguntou:

- Você realmente é a luneta astronômica do tio 
Gali?

- Sim - respondi um pouco confuso, sem saber 
que foi o aluno de galileu, Evangelista Torricelli que 
o havia criado.

- Nós estávamos à sua espera você deve ter ótimas 
histórias para nos contar, se você não se importar, é 
claro. 

Eu sorri, feliz e aliviado pela bela recepção e disse: 
Será um prazer...

Lente de Galileu

Você já parou para pensar que existem 
várias religiões espalhadas pelo mundo, 
e conhecemos só as de hoje em dia? 

Vamos mais um pouco para o passado, para entender 
mais sobre essas religiões. 

 Uma delas é o Totemismo, que é baseada 
na crença de um parentesco entre os humanos e 
algumas espécie animal ou vegetal e seres místicos. 
Você pode até achar que essa crença é infundada, mas 
por milhares de anos, e no mundo todo, essa cultura 
(Sim, é uma cultura) foi aceita e o povo acreditava.

Você já ouviu falar em religião politeísta? Essa 
é a mais fácil de lembrar o que é. Resumindo, é 
a crença em vários deuses, um exemplo são os 
indígenas que todos os elementos naturais para 
eles eram deuses, como o deus Sol, deus Terra, deus 
Lua, e por aí vai. Outro exemplo que eu amo são os 
egípcios, que em toda sua cultura tinha seus deuses 

antropozoomórficos, metade humano, metade 
animal.

Já estamos quase acabando, o último ponto que 
vou falar é o sincretismo religioso, que é uma mistura 
de várias culturas, como a nossa cultura do Brasil que 
é uma mistura de religiões. Hoje em dia as religiões 
predominantes são Cristianismo, Espiritismo, 
Candomblé e temos a “Umbanda” como religião 
brasileira e sincretismo religioso (católico, indígena, 
espiritismo, candomblé…), sendo o Brasil o lugar 
com mais liberdade de religião, pois o  artigo 18º 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
afirma que “toda pessoa tem direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e religião” art. 5º da 
constituição fala que “toda religião defendida no país 
está totalmente livre para ser exercida” em  igrejas, 
templos, sinagogas, mesquitas, lares e natureza estão 
todos protegidos.   

Diversidade Religiosa no 
Brasil (sincretismo)

Por Gabriela Schafer Ferrari e João Ramos
7º ano do Ensino Fundamental
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