
Única edição EE João Guidotti

REVISTA JOAO GUIDOTTI_02.indd   1 12/12/2011   08:27:16



Aline Jesus S. de Brites
Amanda Daniel
Bruno M. de Paula Tomizawa
Caroline F. Tejeda
Daniel G. de Souza Santos
Daniela F. Estevam
Danielle S. Fabião
Danilo P. da Silva
Danilo P. de Souza
Dayane A. da Silva
Diego O. Ramos
Estevan C. Escher
Fernando C. Pinegone

Gabriel C. Domingues
Gabriel J. Gonçalves
Jefferson L. da Silva
Joe R. Gonçalves
Juliana P. Gerage
Lemuel Zem
Leonardo F. Moraes
Lidiane M. Silva
Mariana M. C. Leite
Matheus M. Martins
Mayara B. Ruiz
Michelle Ap. de Oliveira Zein
Miriele Ap. Leite

Monica C. Silva
Roberta G. dos Santos
Rodolfo G. Rodrigues
Thaína Muller
Thiago V. Bardini
Vanessa B. Ribeiro
Victor L. A. Rodrigues
Vinicius P. de Oliveira
Vinicius Sartori
 Wellington M. Artale
William R. de Almeida Leite
Yan R. Bortoleto
Jonathan A. Miranda

A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. 

Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que 

a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. (Charles Chaplin)

2ºA | EE João Guidotti | 2011

REVISTA JOAO GUIDOTTI_02.indd   2 12/12/2011   08:27:29



Editorial.............................................................................................04
Felicidade a um passo ou dois........................................................04
Vozes dos Gestores...........................................................................04
A magia de um momento................................................................05
Gíria, palavra que assusta aos
conservadores, mas seduz os adolescentes...................................05
Raiz é para toda a vida.....................................................................06
Dor não tira humor...........................................................................06
História das gerações ......................................................................07
Caminhos de vitória .........................................................................07
video game - tempo marcado..........................................................08
Jovens & Idosos.................................................................................08
Lutas mudam a história ...................................................................09
Mais que sangue................................................................................10
Migração: uma realidade presente..................................................10
Morte e vida Severina.......................................................................12
Mudar é possível?..............................................................................13
Mudar: precisa-se de coragem.........................................................14
O silêncio rompido...........................................................................14
Reencontro.........................................................................................14
Um jovem aventureiro......................................................................15
Pedaço de vida..................................................................................15
Profi ssões (ontem & hoje)...............................................................16
Rei & Principe...................................................................................16
Sonho que pode se tornar pesadelo...............................................17
Fracasso x sucesso.............................................................................17
Vozes do Passado..............................................................................18
Vozes do presente.............................................................................19
Você sabia que antigamente a maioria
dos namoros eram arranjados pelos pais?.....................................20
Vozes que clamam.............................................................................20
Temas polêmicos: ontem x hoje......................................................21
Do antigo ao moderno.....................................................................21
Histórias que se cruzam...................................................................22
João Guidotti: uma história que faz parte da sua história..........23
A voz do negro..................................................................................23
Lutas: um esporte que tem lugar....................................................24
Moda: vozes do tempo.....................................................................24
Músicas: vozes que se cruzam.........................................................25
Na seca há talentos...........................................................................25
O aluno de ontem e hoje..................................................................26
Passado x Presente............................................................................26

ÍN
D

IC
E

C
o

n
e

   ã
o

R
e
v
ista

E
.E

. “Jo
ã
o
 G

u
id

o
tti”

Ú
n

ica
 e

d
içã

o

P
ira

cica
b
a
 2

0
11

GJ

           P
ro

je
to

 
V

o
ze

s q
u

e
 se

 c
ru

za
m

“Somos muitos Severinos iguais em tudo na 
vida: na mesma cabeça grande que a custo é 
que se equilibra, no mesmo ventre crescido 
sobre as mesmas pernas fi nas e iguais também 
porque o sangue, que usamos tem pouca tinta.“
                             Morte e Vida Severina

João Cabral de Melo Neto
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O
s segundos anos A e B da EE 
João Guidotti desenvolveram, 
durante o segundo semestre 

de 2011, o projeto “VOZES QUE SE 
CRUZAM” a partir do mote da leitura 
da obra Morte e vida Severina de João 
Cabral de Mello Neto a qual aborda, 
poeticamente, a vida de retirantes 
nordestinos. No Brasil, uma grande 
parte da população já migrou e os 
motivos são praticamente os mesmos.
 Migrar é ir de uma região a outra, 
no entanto, a obra nos fez perceber 
que esse ato não signifi ca apenas 
isto. Ao contextualizarmos a palavra 
migrar há muito mais signifi cados: é 
abandonar uma terra na qual alguém 
deu seu primeiro suspiro de vida; 
abandonar toda uma história ou até 
mesmo abandonar para ir em busca 

de uma luz que, às vezes, vira escuridão.
 Cada voz cruzada, aqui, terá um gostinho diferente para cada aluno 
seja pelas lembranças, pela expressão de sentimentos ou até mesmo pela 
refl exão sobre exemplos de superação e da força de vontade de cada um de 
nós em buscar histórias, fatos, curiosidades entre outros assuntos.
 Deixa-se aqui também, em nome de cada aluno envolvido, um 
enorme agradecimento a todos que colaboraram com este trabalho e em 
especial a líder do projeto Waldete Salvaia que o tornou possível, provando 
que com muita dedicação e grande amor à profi ssão levou os alunos a se 
superarem, vencendo cada falha e surpreendendo-se com o próprio progresso

Dayane Araujo da Silva | Lidiane Mariano SIlva

EDITORIAL

O papel do educador do século XXI é ser o mediador do 
conhecimento, aquele que possibilita ao aluno condições 
de se apropriar dos saberes historicamente construído pela 

humanidade e diante desses saberes posicionar-se criticamente 
para atuar e transformar o mundo que o cerca.
No Projeto “Vozes que se cruzam” os alunos apropriaram-se de 
conhecimentos construídos por meio de dinâmicas de leitura, no 
qual o aprender deixa de ser penoso e traz um novo olhar para 
o dia a dia.
 É, sem duvida árduo o trabalho do educador, 
principalmente nos dias de hoje, quando parece que nada mais atrai 
a atenção dos educandos nas diferentes áreas do conhecimento 
e, atividades como o projeto “Vozes que se cruzam” desenvolvido 
pela professora Waldete Aparecida dos Santos Salvaia colocou-os 
frente aos desafi os inerentes a uma metodologia que os levou 
a realização de pesquisa e estudo em grupo proporcionando 
maior entrosamento e conhecimento pessoal entre os colegas da 
classe. Reconheceram que são capazes e protagonistas de seu 
próprio aprendizado, além de desfrutarem da literatura de forma 
prazerosa, evidenciando as características e temas do passado 
para seu cotidiano, e refl etiram criticamente sobre os assuntos 
relevantes apontados na leitura da obra Morte e Vida Severina, 
de João Cabral de Mello Neto e assim, buscaram fundamentação 
para compreenderem melhor a realidade, na qual estão inseridos.
 Com o apoio da equipe escolar foi possível oferecer 
aos alunos da 2ª série do Ensino Médio, turmas A e B mais essa 
alternativa, na qual, puderam colocar em prática o conhecimento 
adquirido ao longo de sua escolaridade e reproduzi-lo de forma 
diferenciada, que, com muita propriedade a professora Waldete 
abordou o tema escolhido para o projeto estabelecendo uma 
relação com o material de apoio e as discussões, debates e 
refl exões levantadas em sala de aula.
 A equipe escolar espera que as vozes presentes no 
projeto estabeleçam maior aproximação da comunidade com a 
escola, fato de grande relevância para o processo educacional.

4

VOZES DOS
GESTORES

Maria Eliza Casarim Dario 
(diretora)

Rosa Maria Del Massa 
(professora coordenadora do 
Ensino Médio)

Maria Lucia Franzim Andrade 
(vice diretora)

Desde os primórdios da humanidade, tempos na 
caverna, feudos e burguesia, até mesmo nos tempos 
de revoluções ou guerras, somente nos encontramos 
em busca de uma coisa, mudança. Todos procuram 
conquistar a ideologia de felicidade criada por nós 
e que nos domina. É como se nunca estivéssemos 
contentes com o que temos e o que conquistamos.
  Mas assim segue a humanidade e pode-se 
dizer que é graças a essa vontade de mudanças que 
estamos sempre progredindo e aprendendo com 
nossos erros, o que se torna comum quando bilhões de 
idéias diferentes se encontram.
 A questão é, o que nos faz procurar tanto a 
felicidade quando esta mesmo é objeto de desejo de 

tantas maneiras diferentes, o que torna impossível chegar a um acordo de sua 
forma.
 Hoje em dia nos tornamos cada vez mais individualista percorrendo 
sonhos, para sermos melhores que o outro, conquistando um espaço de destaque 
que nos leve a algo que acreditamos nos impulsionar à felicidade, algo que 
conhecemos por dinheiro. Para obtê-lo, o ser humano vem traçando diversos 
caminhos, desde o passado onde um número abundante de pessoas abandonavam 
seus lares, muitas vezes sua família para ter uma oportunidade de mudança, uma 
oportunidade de superar limites, fazer o possível e o impossível para “chegar lá”, na 
tal felicidade e resultar muitas vezes em decepção. Porque essa felicidade meu caro, 
é esguia, pois nos escapa quando estamos prestes a alcançá-la. Almejamos muitas 
vezes um ideal, alguns objetivos que nem sempre nos levam a um “fi nal feliz”
 Mesmo assim a cada dia mais crescem o número de seus caçadores 
famintos e desesperados. Pessoas cada vez mais jovens, inexperientes, mas 
determinadas: os jovens. Os que formarão a nação de amanha desde já herdam 
as vontades e pensamentos de seus pais, mas revolucionando os métodos. Antes 
migrações e trabalhos, hoje, estudos, formações e “curtição”.
 Portanto, independente dos meios, perduraremos para todo o sempre 
com um pensamento, “o que preciso para ser feliz?”

Mariana Mendes Caldeira Leite

Felicidade a um 
passo ou dois
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Crepúsculo: luzes que surgem no horizonte enquanto o sol vai 
se escondendo; momento mágico na natureza que nos silencia 
por instantes diante da beleza pela mistura de cores.
Assim, como o crepúsculo, há em nossa vida uma mistura 
de vozes entrelaçadas entre o passado e o presente seja no 
livro,  nas conversa cotidianas, nas histórias familiares ou nas 
histórias do mundo, livros ,jornais, enfi m em tudo a nossa 
volta. E como disse um dia Guimarães Rosa: “ trazia sempre os 
ouvidos atentos, escutava o que podia e comecei a transformar 
em lenda o ambiente que me rodeava, porque este, em sua 
essência, era e continua sendo uma lenda”.A partir dessas 
vozes, construímos nossa identidade enquanto cidadãos 
pertencentes a uma sociedade.
O projeto “Vozes que se cruzam” procurou descortinar uma 
visão refl exiva diante das vozes inseridas socialmente. Além 
disso, buscou-se valorizar as relações familiares, de amizades, 
expressar sentimentos, compartilhar sonhos e histórias 
marcantes.
E para atingir esses objetivos, o trabalho exigiu muitas 
produções de textos, uma atividade árdua, mas prazerosa ao 
observar o empenho dos alunos.  Por isso, o olhar do leitor 
precisa se guiar pelos olhos de um aluno descobrindo que 
o texto não é apenas um conjunto de palavras. É necessário 
conhecer características dos gêneros textuais e dominar 
esses conceitos, observar a linguagem ao tipo de texto a ser 
produzido. É um processo longo de aprendizagem, dedicação, 
leitura, reescrita...muitas reescritas.
Concluir o projeto é como observar o crepúsculo! É ver tantos 
jovens com histórias tão diferentes, e no conjunto,  destacam 
ousadia, timidez, encanto, medo, insegurança, conhecimento 
no maior espetáculo que é a VIDA! Que é ser jovem!

Waldete Aparecida dos Santos Salvaia
Profª de Língua Portuguesa

E
m outras épocas, as gírias eram mais restritas não 
eram tão aceitas na sociedade como hoje em dia.  Mas 
como tudo evolui, com as gírias não foi diferente. O 

preconceito foi perdendo espaço ao longo dos anos por 
força da mídia e as pessoas foram se adaptando e aceitando 
as novas gírias e se acostumando a usá-las em seu dia-a-dia, 
atingindo praticamente toda sociedade.
A gíria aparece no vocabulário das pessoas geralmente 
quando um ídolo se manifesta através dela, tais como o 
‘’Bye-Bye ‘’ do grande Rei Roberto Carlos que era uma gíria 
que ele usava sempre ao término de seus shows e foi se 
adaptando aos fãs da jovem guarda, mas como tudo com o 
passar do tempo se transforma, as gírias acabam perdendo a 
infl uência do ídolo e com o tempo acabam sumindo, e com 
a vinda de outros no futuro, as gírias  vão se ‘’atualizando ‘’ 
e ganham vários signifi cados. 
Essa linguagem acaba sendo benéfi ca para alguns, e 
maléfi ca para outros. Dependendo da situação e do 
ambiente que usamos, ela pode tanto ajudar a um jovem 
a ter autoconfi ança para conquistar alguém que deseja 
muito, como também acabar atrapalhando em entrevistas 
de empregos, ou pode ser desagradável para uma conversa 
formal com um conservador da língua portuguesa.

Yan Rocha Bortoleto

Danilo Paes da Silva

A magia de um
momento

Gíria, palavra 
que assusta aos 
conservadores, 
mas seduz os 
adolescentes 
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M
udança faz parte da vida seja física, intelectual ou social. Nem sempre 
é fácil passar por essa situação principalmente ao abandonar suas 
raízes, o berço, o cheiro de terra de onde nasceu.

Vitorino Sousa, nasceu em Casa Nova Bahia, de família humilde interrompeu 
sua infância na cidade natal aos 8 anos, devido as difi culdades enfrentadas 
pela família para se manter no nordeste. A migração foi o caminho para 
mais uma mudança.

JG: Seu Vitorino conte um pouco de como era a vida em Nova Bahia?
Vitorino: Lá nós passávamos muita difi culdade, fome, seca, miséria, etc, pra 
você ter noção nos vivemos da caça do mato, comíamos farinha e rapadura, 
arroz a gente só comia quando tinha festa. Então meus pais resolveram 
migrar para o sudeste do Brasil com a intenção de melhorar a vida. Nossa 
viagem foi muito cansativa, saímos de lá montados em jegues.
Depois de um bom tempo nós navegamos de vapor nas águas do rio São 
Francisco até chegar a Pirapora de Minas. Chegando lá, pegamos um trem 
até chegar aqui em Piracicaba, na Estação da Paulista. Depois pegamos 
outro trem e fomos para a divisão do Mato Grosso, lá a nossa situação 
também não foi das melhores, então meus pais resolveram voltar para 
Piracicaba e começar uma vida nova aqui.
JG:  Quando vocês chegaram em Piracicaba, o que fi zeram?
Vitorino: Nós fomos morar de favor na casa de um conhecido de meus pais, 
até conseguir dinheiro para pagar o aluguel. Depois de um tempo meu pai 
começou a mexer com criação e a trabalhar na roça, e minha mãe era dona 
de casa e cuidava de mim e dos meus irmãos. Meu pai me matriculou na 
escola Alfredo Cardoso, eu tirei o diploma da 4° série e depois fui trabalhar 
em uma fábrica de artefato de cimento chamado Coimbra onde trabalhei 
25 anos. Nesse meio tempo me mudei com a minha família para outra casa 
no mesmo bairro, e por acaso conheci Amélia Henrique de Sousa, nós nos 
casamos e viemos morar no bairro Morumbi.
JG: O senhor aposentou na fábrica de artefato de cimento?
Vitorino: Não, depois de me casar com a Amélia, nós tivemos cinco fi lhos: 
Arildo, Adilson, Almir, Andrea e Adalberto. Como a renda era pouca, não 
teve jeito, eu acabei pedindo a conta e abri meu próprio negocio o famoso 
bar Vitorino, localizado na Rua Roberto Mange, no Bairro Morumbi. Com o 
bar, consegui manter minha família por 18 anos e depois me aposentei no 
comércio.
JG: O senhor tem alguma lembrança de sua terra natal?
Vitorino: Além da miséria e da difi culdade que passávamos, tenho uma 
saudade eterna de minha avó, que fi cou. Ela  me protegia dos chinelos de 
minha mãe.
JG: Como o senhor se sente hoje?
Vitorino: Hoje, eu me sinto realizado, pois consegui uma esposa e com 
muita força de vontade criar meus 5 fi lhos e meus 6 netos. Agradeço a 
Deus, pois superei todas as minhas difi culdades que a vida me pregou,  
porque se não fossem as difi culdades eu não conseguiria me fortalecer e 
me tornar quem sou hoje.
Vitorino avô de Barbara Montenari de Sousa, cursando o segundo ano 
do Ensino Médio. São vozes que se cruzam: passado presente x presente 
passado.

Barbara Montenari de Sousa

C
arlos Alberto da Silva nasceu em São Paulo no dia 23 de 
Janeiro do ano de 1981. Provavelmente algumas pessoas 
já devem ter se divertido com os personagens de Carlinhos 

como o do “mendigo” o mais famoso deles, fez sucesso na rádio 
e depois na TV no programa Pânico. 
No dia 31 de Maio de 2009, Carlinhos entrou num Reality Show 
(A Fazenda). Conquistou amigos e o carinho do público com seu 
bom humor, o que quase ninguém conhecia antes do programa 
era a história de vida desse artista. No confi namento do Reality, 
o humorista revelou detalhes de sua infância difícil, mas nunca 
explorou o próprio drama para sensibilizar as pessoas.
 Aos quatro anos o humorista fugiu de casa com a irmã 
por causa das agressões da mãe e do pai alcoólatra. No entanto, 
os piores momentos de Carlinhos aconteceram nas ruas do 
centro de São Paulo, três anos enfrentando fome, frio e vivendo 
das esmolas das pessoas.
 Aos sete anos se perdeu de sua irmã e conheceu 
muitas unidades da FEBEM onde apanhou muito dos internos 
e até das pessoas que cuidavam deles. Carlinhos cresceu sem 
saber o que são festas de natal ou de aniversário. Uma vida bem 
parecida com as das crianças que vivem hoje nos abrigos. 
A história de Carlinhos serve como esperança para essas crianças 
que passaram ou que passam pela mesma situação. Pode-se 
dizer que o humorista é um exemplo não só para as crianças, mas 
para vários pais também, que pensam em abandonar os fi lhos 
quando percebem que a vida está difícil.

Aline Jesus Souza de Brites
Danielle Schmidt Fabião

“Raiz” é para toda a Vida

Dor... não tira humor
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O menino nasce

O menino cresce

Vira Homem

O homem cresce

Vira pai

O fi lho nasce, cresce

Vira homem

Amadurece, vira pai

Mônica Carreira Silva 

Caminhos de vitória

Suely... Nascida em Caldas Novas – Goiás... 38 anos de vida 
marcados pela separação, pela dor ainda muito... muito 
nova, pois aos cinco meses de idade perdera a mãe. 

Passado apenas onze anos foi  a vez do pai.
A dor a dominava, não tinha tempo para a infância, para as 
brincadeiras, apenas trabalhava. Não construíra raízes pois 
precisava viver com famílias diferentes, nesse período foram 
sete!
“Não dá realmente para contar 
em poucas linhas, nessa história, 
tudo que aconteceu. Porém esse 
sofrimento, me fez sentir vontade 
de sair daquela terra que tanto 
amo, pedia todos os dias a Deus 
que me tirasse daquele lugar, não 
aguentava mais.
Aos 15 anos tive a oportunidade de 
ir para São Paulo, na verdade foi  à 
passeio, não voltei mais.
O fato de não voltar causou mais 
problemas, pois meu irmão com 
quem eu morava em Goiás fi cara 
furioso, pois ele era meu tutor e foi 
até à justiça requerer minha guarda, 
graças a Deus o juiz disse que eu 
fi caria onde preferisse, pois estava 
também com outro irmão meu em 
São Paulo.
Foi muito longa essa história, e 
apesar de tantas difi culdades fi quei 
em São Paulo, pois queria um novo 
caminho para minha vida. 
O meu sonho era ter minha própria família, porque até, então, 
eu não a tinha, vivia de casa em casa, fazia de tudo para todos 
e nunca era sufi ciente, pois me cobravam mais, o tempo todo, 
foi muito difícil...
Depois de seis anos morando em São Paulo tive a oportunidade 

de conhecer uma pessoa maravilhosa, que hoje é meu marido, 
namoramos um ano e nos casamos.
O ano de 1994 foi um ano incrível na minha vida, pois ao casar 
senti que minha historia mudaria, e mudou mesmo, passei a 
ser amada, a ter um lar e eu queria mais, queria ser mãe e fui!
Depois de um ano de casada fui mamãe de uma linda menina, 
uma princesinha.
Hoje tenho dois fi lhos (Dayane e Roberto) são heranças de 

Deus na minha vida, a qual 
começou em 94.
Hoje, com 17 anos de casada 
considero-me a pessoa mais 
feliz do mundo, meu marido 
é esposo, amigo, meu pai... 
É tudo. Meus fi lhos, minha 
alegria. Olho para eles e não 
acredito o quanto minha vida 
se transformou.
Quando saí de Caldas Novas 
não imaginava o quanto 
minha vida mudaria. Hoje 
quando volto lá, não sei 
explicar o que eu sinto, sei 
que choro todas as vezes que 
chego lá, talvez a emoção das 
lembranças. Eu amo aquela 
cidade, às vezes, não entendo 
o porquê de tanto sofrimento, 
pois lá minha família é muito 
grande, somos em nove 
irmãos.

Mas foi em São Paulo que realmente encontrei a 
felicidade, tenho muito mais a dizer sobre essa felicidade do 
que do sofrimento que passei.”

Dayane Araujo da Silva 

O homem que cresceu virou avô

O neto que cresce vira homem

Vira pai

E o pai virou avô

E o avô bisavô

E o fi lho do neto cresce

Está crescendo

E a história das gerações continua.
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H
oje em dia todos jogam ou já jogaram videogame, e ele faz parte 
principalmente do dia a dia de muitas crianças e adolescentes. 
O primeiro videogame foi desenvolvido em 1962 chamado “Spacewar” 

baseado em protótipos de vários equipamentos. Após dez anos (1972) o 
primeiro videogame chamado “Odissey” desenvolvido pela empresa Magnavox 
foi comercializado nos Estados Unidos, no Brasil este jogo só foi comercializado 
no fi nal da década de 70 fabricado pela Philco e Ford e fi cou conhecido como 
“Telejogo”. Pouco tempo depois do Odissey foi lançado o fenômeno “Atari” 
lançado em 1978 nos Estado Unido e em 1983 no Brasil. O console Atari 2600 
é considerado um símbolo cultural dos anos 80 e um fenômeno de vendas.
Após a queda do Atari no começo dos anos 80, a “Nintendo” começou a surgir, 
e o seu primeiro sucesso de vendas foi o console Famicom que foi renomeado 
de NES (Nintendo Entertaioment System). Sob o NES foram feitos jogos 
muitíssimo famosos como o Mario.
Enquanto a Nintendo fazia cada vez mais sucesso pelo mundo a empresa 
japonesa SEGA também se desenvolvida, e para concorrer com a NES à 
empresa lançou o Master System.
Depois deste acontecimento as duas empresas entraram numa disputa. 
A SEGA tentando ultrapassar a NES desenvolveu o console Mega Drive, e a 
NES criou um dos maiores sucessos de toda historia do videogame: o Super 
NES. Enquanto o console da SEGA tinha mais jogos o da Nintendo era o mais 
avançado e possuía os melhores gráfi cos. Após essa longa disputa entra a forte 
concorrente Sony dando inicio a nova geração de consoles. Com isso a SEGA 
lançou, mas sem muito sucesso Saturn, por outro lado a Nintendo surpreendeu 
o mundo com o N64, também ocorreu o lançamento do Playstation, da Sony, 
que por possuir uma grande biblioteca de jogos, tornou-se o líder da geração, 
com 100 milhões de consoles vendidos.

H
oje em dia há um precon-
ceito da juventude em 
relação aos idosos, pois os 

jovens se sentem superiores pela 
vitalidade, disposição e com isso 
acabam muitas vezes desprezando 
e, até mesmo, excluindo os idosos 
da sociedade.
Tais atitudes geram confl itos pelas 
visões diferentes de gerações. Mas 
o motivo principal é por causa de 
preconceito com o idoso praticado 
pelo jovem. No entanto, os idosos 
não têm do que se envergonhar, 
pois eles aprenderam muito com 
o passar do tempo. Se os jovens 
fossem um pouco mais espertos 
e se lembrassem que também irão 
envelhecer pediriam conselhos aos 
mais velhos de como aproveitar a 
vida: “Envelhecer é sinônimo de 
sabedoria!”
Embora haja um estatuto do 
idoso, no cotidiano essas leis 
não são respeitadas. Os mais 
velhos são deixados de lado da 
sociedade e principalmente pelos 
jovens. Alguns exemplos desse 

desrespeito é o transporte público (ônibus e metrô), fi las em bancos 
e supermercados entre muitos outros. Em São Paulo os idosos têm 
medo de usar o metrô e o ônibus por se sentirem mal diante de tantos 
empurrões e correria para poder entrar. Tanto no metrô quanto nos 
ônibus,  os jovens não respeitam os idosos e sentam nos lugares 
reservados deixando os idosos em pé e as desculpas sempre são as 
mesmas. “Tô cansado”, “Saí do trabalho agora” dentre outras.

Vídeo game - tempo marcado

Jovens & Idosos

Esse sucesso da Sony teve uma continuação mais atualizada e 
melhorada PlayStation 2, lançado em 2000, que passou a ter 
mídias em formato DVD. O GameCube, da Nintendo sendo 
sucessor do N64 em 2001, e a novidade Xbox da Microsoft.
Os videogames de sucesso dessa geração são das mesmas 
fabricantes das gerações passadas. A disputa entre o PlayStation 
3, da Sony; o Wii, da Nintendo; e o Xbox 360, da Microsoft; 
parece que vai durar um bom tempo.    
            
Mônica Carreira Silva

Maria Filomena, 67 anos de idade anda de ônibus toda a semana e 
contou um pouco de como está se sentindo diante de tanto desrespeito.
“Nós idosos nos sentimos muito mal quando entramos no ônibus e 
vemos jovens sentados nos lugares reservados para os mais velhos. 
Enquanto jovens vão sentados. Nós de mais idade vamos em pé e isso 
é revoltante para mim.”
Respeito, descanso, saúde, aposentadoria digna. É preciso agir agora 
para que no futuro possa colher esse fruto. Por isso, respeite para ser 
respeitado, porque se chegar á velhice é sinal de viver intensamente. 
Aqueles que não desejam chegar é porque não viveram.

Rodolfo Giacomini Rodrigues
Matheus Mendes Martins
Thiago Ventura Bardini

Fernando Covolan Pinegone
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Atualmente o Brasil vive uma democracia na 
qual o povo tem espaço dentro da política. O 
direito de votar estendido a todos e expressar 
sua opinião livremente. Isso ressalta ainda mais o 
nosso poder de fazer toda a diferença. No entanto, 
não foi sempre assim. Há somente trinta anos, os 
brasileiros conquistaram esse direito de exercer 
sua cidadania.
É importante destacar o que o Brasil viveu em 
relação à política e à economia perante o mundo. 
Graças à grande contribuição de Juscelino 
Kubitschek, que ao possibilitar o investimento 
de capital estrangeiro e a construção de Brasília, 
descentralizou a economia do Sudeste, trazendo 
o desenvolvimento, também, para o centro-
oeste. O Brasil aparentemente caminhava para o 
crescimento e o desenvolvimento em todas as suas 
formas: política, econômica e socialmente.
Porém, durante o Governo de João Goulart  os 
militares organizaram um golpe que o tiraram da 
presidência e assumiram o poder implantando um 
novo regime: a Ditadura Militar.Para os brasileiros 
esse tipo de governo trouxe muitas limitações de 
conhecimento e liberdade, oprimindo a população 
até pelo uso da força, desrespeitando os direitos 
do povo.
A pressão da “linha-dura” instalou-se. Estudantes 
se mobilizaram por todo o país, com passeatas e 
protestos contra o regime e, mais tarde, artistas e 
intelectuais se juntaram a eles contra a censura e 
a favor da liberdade de expressão. Essas passeatas 
foram violentamente reprimidas por tropas 
militares, obrigando os manifestantes a atuar 
na clandestinidade. Isso tudo fez com que esses 
jovens buscassem outro modo de expressar suas 
idéias revolucionarias.
Nesse contexto, o teatro cresceu muito e durante 
as apresentações, os artistas incitavam o público 
a se manifestarem, ainda que implicitamente, 
burlando a censura em uma época de restrições. 
A música popular brasileira, também, foi utilizada 
como forma de expressão, como por exemplo, o 
tropicalismo que movia jovens a questionar valores 
e costumes desenfreando um espírito “rebelde” .
Foram vinte anos de lutas contra a Ditadura Militar 
e o Brasil teve um desenvolvimento à custa do 
aumento do desemprego, da infl ação avassaladora 
e da geração de uma imensa dívida externa 
fi nanciadora das opressões  contra a população.
Com o fi m da ditadura, um novo pensamento 
tomou a população, escolher seu próprio presidente 
sendo ele militar ou não. No entanto, as eleições 
continuavam a ser realizadas por via indireta e 
somente militares podiam ser candidatos.
Durante o movimento das “ Diretas Já “ o povo 
voltou às  ruas reivindicando que o  direito ao voto 
direto não fosse somente dado aos senadores. 
Organizaram-se comícios e passeatas em uma das 
maiores manifestações já ocorridas no país: jovens 
e velhos em busca de um mesmo direito: o voto.
Finalmente na corrida pela presidência do ano 
de 1989, o povo poderia escolher seu presidente. 
Dois candidatos se destacaram: Fernando Collor 
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a de Melo e Luis Inácio “Lula” da Silva, presidente do sindicato 
dos trabalhadores da Grande São Paulo na época, tendo sido 
eleito o primeiro.
Logo no começo de seu mandato, Collor já foi alvo de 
escândalos. Muitas empresas faliram e a reprovação ao 
governo começou a aparecer. A sociedade já questionava 
sua gestão, quando o irmão o denunciou e comprovou um 
esquema de corrupção envolvendo diretamente o presidente 
do Brasil.
Estudantes promoveram manifestações reivindicando o 
“Impeachment” do presidente Fernando Collor. O movimento 
dos “Caras- Pintadas” chegava às ruas com “slogans” e 
coreografi as tendo a chance de repetir o comportamento dos 
manifestantes do fi nal da década de 60. Os jovens gritavam 
por ordem  e contra o governo.
Diferentemente da geração anterior, os “Caras-Pintadas” 
não sofreram ação repressiva de policiais, pois não pareciam 
delirar enquanto exigiam o afastamento do Presidente da 
República.
Na historia brasileira, os estudantes tiveram uma grande 
contribuição. Ultrapassaram os limites da sala de aula e saíram 
para as ruas lutar. A UNE ( União Nacional dos Estudantes ) 
teve e ainda pode ter grande força no Brasil. E, nós jovens 
devemos tomar uma posição, não aceitar a impunidade. Não 
jogar no lixo anos de lutas por um Brasil melhor para que, no 
futuro,   seja possível cantar com orgulho “ VERÁS QUE UM 
FILHO TEU NÃO FOGE À LUTA “   

Victor Luciano A. Rodrigues
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H
oje mais de oitenta mil crianças e adolescentes 
esperam por um lar. São pequeninos humanos 
à espera de uma vida digna, um nome e amor.

A palavra adotar vem do latim “ adoptare” que 
signifi ca “escolher”, “dar seu nome”. A meu ver, 
adoção e amor são sinônimos inseparáveis. Porém 
antes desse amor vem agonia, espera e dor.
A verdade é que a lenta justiça do Brasil não é capaz 
de perceber que essa insistência em querer manter 
as crianças ao máximo com a família biológica só 
os confunde ainda mais. A rejeição desde o ventre 
materno já não é o bastante para concluir que a 
criança certamente será infeliz? O que mais existe 
nesse país são pessoas que desejam dar a essas 
crianças o que elas mais necessitam: educação, 
carinho, atenção e a promessa de um futuro diferente.
Mas... o tempo.Ele que cicatriza as feridas internas 
no entanto nos castiga, provoca dores enquanto a 
espera aumenta cada vez mais.Esse é o cotidiano de 
alguém que está em uma fi la de adoção.Torturantes 
dias de espera, pois ao acordar pela manhã depois 
de sonhar com seu fi lho, olhar em volta e ver que 
ele não está lá, muitas vezes a vontade é de nem 
levantar da cama. Na realidade, não são as crianças 

T
oda sociedade passa constantemente por intensas transformações 
nos mais variados aspectos. Uma dessas transformações diz  
respeito à migração. A todo  momento,  pessoas deixam sua 

cidade de origem rumo a outras para fi car permanentemente ou só 
morar por um tempo (determinado ou não). São os migrantes. 
A migração é  defi nida como “o ato de se deslocar espacialmente, 
podendo se referir a troca de país, estado, região, município ou até 
de domicílio. As migrações podem ser desencadeadas por fatores 
religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais” 
(Wagner de Cerqueira e Francisco). 
O processo  migratório  pode ser classifi cado como externo, em que 
o deslocamento é feito  do pais de origem para outro , ou interno, 
que corresponde ao deslocamento de pessoas dentro de um mesmo 
território , podendo  ser realizada  entre regiões, estados e municípios.
No Brasil, um dos fatores de maior infl uência nos fl uxos migratórios 
internos  é o de ordem econômica, forçando os indivíduos a se 
deslocarem de um lugar para outro à procura de emprego para suprir 
suas necessidades básicas de sobrevivência e, consequentemente, de 
melhores condições de vida.
Outro ponto a ser observado é a capacidade do migrante de imprimir 
transformações aonde chega, levando sua cultura e seu modo de vida 
para os mais diversos lugares. Portanto, A mobilidade humana é um 
fenômeno amplo e complexo, que envolve numerosos atores sociais 
pertencentes a uma pluralidade de classes, etnias, culturas e religiões 
que se encontram e se transformam mutuamente.
Foi pensando nessa diversidade, e nas relações advindas dela, que 
realizamos uma pesquisa com alunos  das segundas séries do ensino 
médio, período da manha,  da EE “João Guidotti”, em Piracicaba.

que precisam de pais, são os pais que precisam 
de seus fi lhos. Não é caridade muito menos 
piedade. É amar sem qualquer restrição. A vida 
muda completamente. Para melhor!
Só quando o fi lho chega é que a família se 
sente completa. Sabe por que sei disso? Porque 
hoje eu posso afi rmar que MINHA família se 
completou. Vivi a solidão da espera, mas vivo a 
alegria de ter uma criança tão especial ao meu 
lado a quem posso chamar de irmão.
No dia dois de fevereiro, o telefone tocou e 
do outro lado uma voz: “Olá D. Lúcia, seu fi lho 
nasceu!” Ali começava a aventura de ser mãe 
novamente. Aos quarenta e quatro anos de 
idade, às oito horas da noite minha mãe saiu 
da Santa Casa de Piracicaba com um bebê de 
apenas nove dias. Meu pai, aos quarenta e seis 
anos, ganhou um fi lho homem. E eu já não era 
mais a fi lha mais nova. Naquele dia soube o 
signifi cado da frase: “Ano novo, vida nova”.
Agora com nove meses nosso Matheuzinho 
está com dez quilos (quando nasceu pesava 
um quilo e oitocentos gramas) e com mais ou 
menos setenta centímetros. É um garoto muito 
carinhoso e inteligente.
Adoção é muito mais que cuidar, é tornar-se 
melhor e também fazer alguém melhor.
Adotar não é uma decisão difícil, basta se 
dispor a amar!
Eu me dispus. E você?

Juliana Pacheco Gerage

Mais que 
sangue

Migração: uma 

realidade presente

Foram  levantados dados de 66 alunos e de seus respectivos pais e 
mães. A intenção é demonstrar a procedência dos alunos, dos pais 
e  das mães, por Unidade Federativa do Brasil e os motivos que os 
levaram a  migrar  para a cidade de Piracicaba.  Para que se possa ter 
uma analise  facilitada,  os dados foram organizados através de tabelas 
e gráfi cos.

PROCEDÊNCIA DOS ALUNOS POR UNIDADE FEDERATIVA  

SÃO PAULO 64  97,0% 

MINAS GERAIS  01  1,5%  

ALAGOAS 01  1,5%  

TOTAL 66  100% 

 
Tabela - 1

Gra� co - 1

Pelo gráfi co 1 observamos que, aproximadamente, 97% dos alunos das 
segundas séries do Ensino Médio, período da manhã, são provenientes 
do próprio Estado de São Paulo, com exceção de dois alunos, todos os 
outros nasceram em São Paulo, ainda que não em Piracicaba.
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No gráfi co nº 02 observamos que  12 dos 66 pais pesquisados migraram 
de outros Estados  do Brasil, com pequena predominância das regiões 
Norte e Nordeste do  Brasil. 

No gráfi co referente à migração das mães, pode-se observar um 
signifi cativo aumento da migração de estados da regiões  Sudeste e 
Sul do Brasil,  confi rmando  a teoria de Golgher e Araújo de  que as 
mulheres, em sua maioria,  migram para regiões mais próximas de suas 
regiões de origem. Além disso, Golgher e Araújo ainda afi rmam que as 
mulheres são mais móveis, ou seja, as mulheres são mais maleáveis ao 
ato de migrar, este fato pode ser visto claramente na nossa pesquisa, 
onde se tem 17 mulheres migrantes e apenas 12 homens. 
Quanto aos motivos para a migração, através da pesquisa, pode-se 
perceber que dos 12 pais que provenientes  de outros Estados, 06 
vieram a procura de trabalho e 06 vieram acompanhando suas famílias, 
ou seja, os avós dos alunos que, por sua vez, também vieram em busca 
de novas oportunidades de emprego. 

Em relação às mães,  os motivos que as levaram a migrar alteram-
se bastante. A família foi o maior motivo, responsável por 70,5% das 
migrações constatadas entre os alunos das segundas séries do Ensino 
Médio da EE ”João Guidotti”, ou seja, a população feminina migrou para 
acompanhar a família em muito maior proporção do que em busca 
de novas oportunidades de emprego. No caso das mulheres, algumas 
acompanharam seus próprios pais, porém outras já migraram casadas, 
acompanhando seus maridos.

Tabela - 2

Tabela  - 3

Gra� co - 2

Gra� co 4

Tabela 4

PROCEDÊNCIA DOS PAIS DOS ALUNOS POR UNIDADE FEDERATIVA 

SÃO PAULO 54 82,0% 

MINAS GERAIS 03 4,5% 

BAHIA 02 3,0% 

CEARÁ 02 3,0% 

ALAGOAS 01 1,5% 

PARAÍBA 01 1,5% 

ESPÍRITO SANTO 01 1,5% 

MARANHÃO 01 1,5% 

PARANÁ 01 1,5% 

TOTAL 66 100% 

 

PROCEDÊNCIA DAS MÃES DOS ALUNOS POR UNIDADE FEDERATIVA 

SÃO PAULO 49 74,5% 

MINAS GERAIS 09 13,5% 

BAHIA 02 3,0% 

ALAGOAS 01 1,5% 

PARANÁ 01 1,5% 

RIO DE JANEIRO 01 1,5% 

MATO GROSSO 01 1,5% 

RIO GRANDE DO SUL 01 1,5% 

SERGIPE 01 1,5% 

TOTAL 66 100% 

 

Gra� co  - 3

MOTIVOS PARA OS PAIS MIGRAREM 

TRABALHO 06 50% 

FAMÍLIA 06 50% 

TOTAL 12 100% 
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E
m “Morte e Vida Severina”, João Cabral de Melo Neto 

relata com olhar crítico à situação e a sina do retirante 

Nordestino. Ele mostra a longa trajetória desse homem 

do sertão, o qual possui o nome de Severino, que segue o 

curso do rio e vê na cidade grande a solução de todos os 

seus problemas.

Traz em seu texto uma denúncia social. Por quê? Porque 

Morte e Vida Severina destaca a trajetória do migrante 

nordestino em busca de uma vida melhor.

O título já mostra o que ele vai retratar em sua obra, ou 

seja, mais morte e menos vida. Mesmo assim, durante a 

obra ele vai explicando o porquê de “Morte e Vida Severina”. 

Aliás, por que Severino? Ele quis mostrar que assim como 

o Severino retratado existem muitos outros, portanto um 

nome nada singular, mostrando que a vida Severina também 

é bastante comum.

A vida severina é sinônima de uma vida dura e sofrida, vida 

de muito trabalho e pouca recompensa, trata-se, portanto, 

de uma vida morta e monótona

A obra é dividida em dezoito cenas, todas trazendo um 

título explicativo de seu conteúdo. As primeiras doze 

cenas mostram o trajeto do personagem, seguindo o Rio 

Capibaribe, fugindo da morte que o cerca, até Recife, onde 

volta a encontrar apenas morte, sente desapontamento e 

desespero.  Nas últimas seis  cenas, vemos a descrição do 

nascimento de Seu José. O poema é fi nalizado com uma 

resposta de José às lamentações de Severino, ele fala que é 

difícil defender a vida apenas com palavras, mas a melhor 

resposta é a própria vida, seu surgimento, mesmo que seja 

uma vida severina.

Mariana Mendes Caldeira Leite

MORTE E VIDA 
SEVERINA 

JOÃO CABRAL DE MELO NETO

Portanto, através da pesquisa pode-se observar que as turmas das 

segundas séries do Ensino Médio da EE “João Guidotti”, são constituídas 

por alunos provenientes de famílias dos mais variados Estados 

brasileiros, englobando as cinco regiões político-administrativas do 

Brasil, favorecendo a diversidade social e cultural. 

Conclui-se, também, que por trás das migrações podem esconder-

se aspectos negativos como a expulsão do lugar de residência, o 

desenraizamento cultural, a desestruturação religiosa, a perda de 

identidade,  a exclusão social, a rejeição e a difi culdade de inserção 

no lugar de chegada. Geralmente, a migração não é conseqüência 

de uma escolha livre, antes, trata-se de uma situação imposta 

pelos mais diversos motivos, desde econômicos, políticos, sociais e 

mesmo estruturais, que muitas vezes, humilha e frustra o migrante, 

subjugando-o e excluindo-o da sociedade.

Lidiane Marino Silva

Silmara Izabel Giacomelli

Danielle Schmidt Fabião

Tabela - 5

MOTIVOS PARA AS MÃES MIGRAREM 

TRABALHO 05 29,5% 

FAMÍLIA 12 70,5% 

TOTAL 17 100% 

 

Gra! co - 5
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O
s fi lmes “O contador de Histórias” e “Amistad” são 
semelhantes por serem fi lmes que relatam histórias 
de superação e persistência, mas não se assemelham 

apenas por essas características, em ambos mostram que as 
personagens passam por difi culdades para alcançar seus 
objetivos.
No fi lme “O Contador de Histórias” trata-se da biografi a de 
Roberto Carlos Ramos, que apesar de suas más infl uências na 
infância, ele tem a “sorte” de encontrar a pedagoga Margherit 
Duvas a qual é base para o futuro do garoto. A persistência de 
Margherit fez com que Roberto mudasse suas atitudes para se 
tornar alguém na vida.
E no fi lme “Amistad” a história remonta ao ano de 1839 e é 
baseada em fatos verídicos que ocorreram à bordo do navio 
La Amistad. O fi lme relata a luta de um grupo de escravos 
africanos em território americano, desde a sua revolta até seu 
julgamento e libertação.
Pode-se observar nos dois fi lmes a importância de uma 
pessoa não desistir de seus objetivos e não perder a esperança 
para o sucesso, apesar das 
d i f i c u l d a d e s  
enfrentadas no 
dia a dia.
“O Contador de 
Historia” De Luiz 
Villaça baseado 
na vida do 
mineiro Roberto 
Carlos Ramos, é a 
história de como 
o afeto pode 
transformar a 
realidade. Caçula 
entre dez irmãos, 
Roberto desde 
cedo demonstra 
um talento 
especial para 
contar histórias, 
t r ans fo rmando , 
com a narrativa, 
suas próprias 
experiências de 
frustração em 
fábulas cativantes.
Aos 6 anos, o menino cheio de imaginação é deixado pela 
mãe em uma entidade assistencial recém criada pelo governo. 
Ela acredita estar, assim, garantindo um futuro melhor para 
seu fi lho. A realidade na instituição é diferente do que se 
promovia pela propaganda na TV; e Roberto, aos poucos, 
perde a esperança. Aos treze anos, após incontáveis fugas, ele 
é classifi cado como ‘irrecuperável’, nas palavras da diretora da 
entidade.
Contudo, para a pedagoga francesa Margherit Duvas (Maria de 
Medeiros), que vem ao Brasil para o desenvolvimento de uma 
pesquisa, Roberto representa um desafi o. Determinada a fazer 
do menino o objeto de seu estudo, tenta se aproximar dele. 
O garoto em princípio reluta, mas, depois de uma experiência 
traumática, procura abrigo na casa de Margherit.O que surge 
entre os dois é uma relação de amizade e ternura, que porá 
em xeque a descrença de Roberto em seu futuro e desafi ará 
Margherit a manter suas convicções.
“Amistad”
Na Costa de Cuba, 1839. Dezenas de escravos negros se 

Possívelé ?Mudar 
libertam das correntes e assumem o comando do navio negreiro La Amistad. 
Eles sonham retornar para a África, mas desconhecem navegação e se vêem 
obrigados a confi ar em dois 
tripulantes sobreviventes, 
que os enganam e fazem 
com que, após dois meses, 
sejam capturados por um 
navio americano, quando 
d e s o r d e n a d a m e n t e 
navegaram até a costa de 
Connecticut. Os africanos são 
inicialmente julgados pelo 
assassinato da tripulação, 
mas o caso toma vulto e o 
presidente americano Martin 
Van Buren (Nigel Hawthorn), 
que sonha ser reeleito, 
tenta a condenação dos 
escravos, pois agradaria aos 
estados do sul e também 
fortaleceria os laços com 
a Espanha, pois a jovem 
Rainha Isabella II (Anna 
Paquin) alega que tanto 
os escravos quanto o 
navio são seus e devem 
ser devolvidos. Mas os 
abolicionistas vencem, e 
no entanto o governo apela e a causa chega a Suprema Corte Americana. 
Este quadro faz o ex-presidente John Quincy Adams (Anthony Hopkins), 
um abolicionista não-assumido, sair da sua aposentadoria voluntária, para 
defender os africanos.

Bruno Makoto de Paula Tomizawa
Diego Oliveira Ramos 
Estevan Catarino Escher 
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U
m jovem de apenas 32 anos, 
trabalhador e lutador sai de 
sua cidade natal para tentar  

uma vida e um futuro melhor. Foi 
preciso batalhar muito e passar 
por várias necessidades e desafi os, 
mas como a vontade de crescer 
era maior, foi necessário  deixar o 

medo de lado e lutar pelo sonho.     
Anezio Francisco de Sousa sai pela primeira vez de Mãe dos 
Homens -Minas Gerais- em 1968 à procura de emprego deixando 
mulher e quatro fi lhos, o destino dele era  Piracicaba. Ao chegar 
não foi tão fácil ter uma oportunidade de trabalho quanto 
imaginava precisou batalhar muito para conseguir emprego na 
safra de cana-de-açúcar, a qual durou sete meses. Esse tempo ele 
fi cou em uma pensão, sem ver a família. Quando acabou a safra 
voltou para Minas Gerias.
Durante quatro anos essa rotina de vai e volta continuou, até 
que em 1972 seu primo fez uma proposta de trocar suas terras 
de Minas Gerais por um terreno em Piracicaba. Enxergando 
uma grande oportunidade não pensou duas vezes em aceitar a 
proposta.
Ao retornar para Piracicaba com a mulher e agora cinco fi lhos, 
não tinha dinheiro sufi ciente para construir a casa, então a saída 
era fazer o que fosse possível para não dormir na rua e a solução 
foi uma casinha de madeira. Dentro de sua casa chovia e fazia 
muito frio, para se aquecem precisavam fazer uma fogueira 
dentro de casa e para as fi lhas lavarem roupa só havia o rio. 
Vendo que sua escolha não estava tendo resultado positivo foi 
procurar um emprego melhor para dar um futuro digno para a 
família.  
Nesse período encontrou uma vaga no Amamador onde ele 
amarrava ferro, assim  tendo uma oportunidade de dar um futuro 
melhor para seus fi lhos. Mesmo com o novo emprego ainda 
passavam algumas necessidades, às vezes, era preciso  dividir 
um pacote de bolacha com nove fi lhos. 
Com o tempo os empregos foram melhorando e sua vida 
também, alguns de seus fi lhos começaram a trabalhar e a ajudar 
em a família podendo até reformar a casa e não passar mais 
necessidades, via que sua escolha de procurar uma vida melhor 
em Piracicaba estava tendo resultado.
Os anos passaram, a sua situação de vida de Anezio fi cou muito 
melhor, com uma casa digna de moradia, os nove fi lhos crescidos  
muito bem empregados, realizando seu sonho de dar uma 

vida e um futuro melhor para  eles.
Apesar de todas as necessidades 
e difi culdades, a fé e a vontade 
de vencer foi muito maior do 
que o fracasso, dando um ótimo 
exemplo para os fi lhos e netos 
mostrando que quando se tem 
uma oportunidade é necessário 
agarrá-la   com todas as forças e 
nunca desistir do  sonho.

Amanda Daniel, neta de Anezio 
Francisco de Souza
( 06/06/1936 a 19/10/2010)

A
no de 1.993, dois jovens mudaram em uma vila na Avenida 
Dois Córregos, onde se teve início uma intensa paixão ainda 
desconhecida por eles.

O tempo foi  passando e a atração entre eles aumentando, até que 
resolveram dar início a um romance. Ligia de 18 e Carlos de 19 anos, 
jovens inexperientes visando apenas à diversão.
Passado um ano (1.994), a relação foi se intensifi cando até que um 
determinado dia Ligia começou a sentir fortes enjoos, a preocupação 
invadiu seus pensamentos e resolveu procurar um médico. Depois de 
examinada, a notícia de que estava esperando um fi lho. O desespero e 
o medo tomaram conta de Ligia e deu a notícia a seu amado. Carlos 
recebeu-a com júbilo. Ligia começou a trabalhar como auxiliar de limpeza 
e sua chefe vendo que ela não possuía condições de criar um fi lho, 
resolveu ajudá-la.
Abril de 1.995, Ligia começou a sentir fortes dores e foi hospitalizada, era 
um ente prestes a vir ao Mundo.
Ao amanhecer, de um dia qualquer, ouviu-se um choro: era Murilo, fruto 
de duas inexperientes vozes que se cruzaram, vindo ao mundo.
Momentos depois, Carlos recebeu a noticia do nascimento do fi lho e se 
dirigiu ao hospital: foi impedido de entrar
Então Carlos resolveu se afastar de sua almejada família
Ligia voltou para a casa de sua patroa e nunca mais recebeu notícias de 
seu amado, tendo assim que criar o fi lho, sozinha.
Murilo foi crescendo e amado por todos. Após 13 anos, Ligia estava 
andando pelas ruas do comércio da cidade e  cruzou com Carlos. Os 
dois tiveram uma conversa e o mesmo resolveu ir ao encontro do fi lho. 
Murilo aceitou conhecer o pai, Carlos e Ligia novamente deram início à 
uma construtiva relação, passando a morar juntos novamente como uma 
família.
Ano de 2.010, a atração voltou a se intensifi car entre eles e Ligia deu a luz 
a mais um fruto de duas vozes que voltaram a se cruzar.

Vinicius Sartori

Ó insipiência mundana,
Tão rude e ao mesmo tempo leviana.
És tu quem causa as discórdias vividas,
Tão tolas e ao mesmo tempo descabidas.

Relembro os momentos incabíveis da vida
E vejo, os entes,
Vivendo pela dor,
Vivendo pelo rancor,
Vivendo a inquietação de uma falta de amor.

Ó homem, onde tu vais parar?
Parar pelo pretexto?
Parar pelo desrespeito?
Parar pela falta de discernimento?
Ou pela escassez de conhecimento?

É preciso mudar!
É preciso transformar!
Que se renove o ensinamento.
Que se renove o conhecimento,
Que se renove a educação.
De uma esnobe nação.

Sou criança,
Gosto de brincar,
Gosto de amar,
E de estudar.
Almejando que insipientes mundanos
Tornem-se catedráticos humanos.

de coragem

Mudar:
rompido

Reencontro

O silêncio 
precisa-se 
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N
o livro “Na natureza selvagem”, o autor Jon Krauker, relata 
a história verídica do jovem Christopher McCandless e o 
suposto trajeto de sua odisséia pelos Estados Unidos, que tem 

fi m trágico na sombria fl oresta do Alasca.
No ano de 1990, após se formar na universidade, Christopher, rapaz 
de família rica, doa a uma instituição de caridade todo o dinheiro 
de sua conta bancaria, e sem avisar seus familiares, pega seu carro 
(o qual acaba abandonado), uma única mochila abastecida com 
poucas roupas e alimentos, e denomina-se “Alexander Supertramp”, 
dando inicio a sua incrível jornada pelo país, a qual tinha apenas um 
objetivo: chegar ao Alasca.
Vivendo como nômade e dependendo de carona, o jovem viaja por 
diversos lugares e conhece diferentes pessoas, as quais acabam 
criando certo vínculo de afeição pelo rapaz, e uma única opinião 
sobre seu objetivo, a de que é uma grande loucura.
Durante dois anos Christopher permaneceu em sua viagem pelo país sem dar indícios 
de seu paradeiro para ninguém. Até que em Abril de 1992 chega ao Alasca, e por um 
caminho de neve, com apenas dez quilos de arroz, uma espingarda de calibre 22, uma 
máquina fotográfi ca e alguns livros, ele fi nalmente estava pronto para realização de seu 
maior desejo, a vida na natureza.
Infl uenciado por sua leitura, McCandless idealizava-se em autores favoritos, na busca por 
uma vida simples, sem ambições, a qual tinha encontrado. Sobreviveu aproximadamente 
119 dias na natureza do Alasca, acampando em um ônibus abandonado, dependendo de 
ervas, sementes e alguns animais, faleceu em meados de agosto, de inanição, seu corpo 
foi encontrado em setembro de 1992, por caçadores.
Uma historia de vida emocionante, envolvente e polêmica, Krauker, faz uso de depoimentos 
marcantes e exemplos de casos semelhantes, de jovens aventureiros que entraram 
profundamente na natureza selvagem.
Uma leitura refl exiva, a qual é capaz de despertar profundos sentimentos humanos, pois 
acabamos por pensar o que estamos fazendo com nossa vida? Será que não devemos 
mudar uma ou duas coisas da maneira de viver, valorizar mais o meio que nos cerca, 
procurar a natureza abandonada e uma vida com um sentido mais simples. Eis questões 
que um dia um simples jovem aventureiro buscou, no ermo cenário selvagem.
Uma ótima indicação de leitura, sem restrições de idade ou gostos, com uma linguagem 
simples e bem trabalhada. Uma história que chama atenção pela forma como é contada, 
e pela coragem do protagonista, apesar de jovem buscou por seus ideais, lutou contra as 
críticas e viveu seus sonhos.   
     Essa história de persistência contrasta com muitos jovens, pois independente da época 
ou do lugar, todos jovens têm um grande espírito aventureiro, o qual um dia poderá  
despertar.  

Roberta Gonçalves dos Santos

Lidiane Marino Silva

Vou buscar algo novo...

Construir um novo, de novo!!

Reconstruir a minha terra.

Construir... Um novo coração!

Largo-te ó terra!

Deixo-te ó vida!

Com aperto no coração!

Mas necessária, é a partida!

Terra... Minha terra!

Terra... Pedaço de vida!

Dolorosa é a partida,

Da minha terra querida!

Um jovem aventureiro

Pedaço vidade
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A profi ssão é um trabalho, especializado dentro da sociedade.Tais 
atividades geralmente requerem estudos extensivos e conhecimento.
Antigamente as profi ssões mais seguidas,ainda são as mais comuns de 
hoje em dia.Como:medicina,pedagogia,mecânica,etc.
Na década de 50 nas classes menos favorecidas a profi ssão de 
pedreiro,alfaiate,acontecia pela “carência” de escolas e faculdades 
especializadas  e também pela industrialização.
Na década de 60/70, com a entrada das indústrias automobilísticas 
as  profi ssões mudaram de foco e passaram a ser: torneiro,montador
,ferramenteiros,supervisores,entre outros.que desenvolviam atividades 
ligadas a indústrias de borracha,plásticos,e minerais não-metálicos.
Com o passar das décadas o desenvolvimento tecnológico começou 
a surgir,trazendo  assim outras profi ssões.Como:gerente de 
informática,digitador,analista de sistema,técnico de manutenção e 
instalação de computadores,etc.
Cargos como o de corretor de imóveis, carteiro e ascensorista, por 
exemplo, tendem a desaparecer no mercado de trabalho,e começa  
o surgimento da internet e sua tecnologia ,tendo assim novos meios 
para trabalhar.Outras profi ssões que tendem a desaparecer são as 
de telefonistas(que já estão sendo substituídas pelo atendimento 
eletrônico),os caixas de banco(trocados pelo caixa rápido),até mesmo 
as secretárias estão em baixa,pois hoje todo mundo faz ligações e passa 
e-mail sozinhos.
Por conta da modernidade destacaram-se as profi ssões nas áreas 
de Direito, Medicina, Engenharia e Pedagogia. Não basta apenas ser 
formado, é preciso que se tenha interesse em se atualizar sempre, 

Santos. Palco para jovens sonhadores que buscavam sucesso mas acabaram surpreendidos pelo 
próprio talento, brilho de poucos.
Sonhos de muitos garotos  de hoje em dia, é se tornar  um jogador Profi ssional bem sucedido, 
tanto pela fama quanto pelo dinheiro. Isso não foi diferente para o garoto Edson Arantes do 
Nascimento e Neymar da Silva Junior. O primeiro aos 16 anos chega ao time da Vila. Após alguns 
meses no clube estréia na equipe principal em um clássico contra o Corinthians, destaca-se a 
vitória do seu time. A partir desse momento Edson passa a ser Pelé e da inicio a uma história de 
sucesso no Santos por volta de 1956 e já estréia na seleção brasileira.
Ano de 2009 o garoto Neymar também destaca-se pela equipe santista. Duas gerações que se 
cruzam no mesmo time. Duas épocas distintas e de estilos absolutamente distintos também, 
de futebol força comparado a futebol arte, de futebol enquanto esporte e poesia e de futebol 
enquanto um grande investimento. 
Enquanto na época de Pelé, o futebol era praticado com paixão, com honra e orgulho pela camisa, 
hoje o salário é o fator principal para um atleta integrar uma equipe. Não que os sentimentos do 

passado morreram, mas não são os mais importantes aspectos do futebol.
Maior prova de que futebol envolve muito dinheiro é comparar praticamente pela mesma faixa etária, os dois grandes 
ídolos santistas. Pelé aos 18 anos começava a ser reconhecido mundialmente e tinha um salário normal da época, 
comprou alguns imóveis; Já Neymar não tem o mesmo sucesso Pelé, mas já possui um grande patrimônio e um salário 
estrondoso.
Outra prova de valores no futebol são os investimentos de empresas que patrocinam os times e também jogadores 
individualmente, envolvendo milhares de reais.
Independente de time, de ídolos os sonhos devem continuar, pois não há nada mais prazeroso do que a realização do 
sonho ainda mais quando é possível se destacar tanto na profi ssão quanto na parte fi nanceira, não precisa ser milionário, 
porém, ter reconhecimento, valor o sufi ciente para viver dignamente. 
“ Sou um jovem sonhador procurando meu espaço no mundo do futebol, atualmente vivo novas experiências, novas 
expectativas por participar de um campeonato bastante visado por times brasileiros : Copa São Paulo de Futebol Júnior 
(Copinha) , onde empresários buscam novos talentos e fi cam atentos ao desenvolvimento dos jogadores. 
A adrenalina está a mil, nervosismo pela mudança ... oportunidades surgindo ... coração batendo, são os primeiros sinais 
de progresso na profi ssão. Os desafi os são grandes, a responsabilidade aumenta, porém a proximidade de realizar meu 
sonho está cada vez mais real!”.

Daniel Griebeler de Souza Santos. 

devido ao mercado de trabalho estar competitivo e  em constante 
transformação, exigindo assim, recursos avançados para exercer cada 
vez melhor a  profi ssão escolhida .
Com os avanços tecnológicos foram esquecidos muitos empregos que  
eram bastante valorizados antigamente,por exemplo;o datilógrafo 
(aquele que escrevia à máquina;o telegrafi sta(ele transmitia e recebia 
mensagens).Podemos ver com isso,que as profi ssões eram de toda 
forma importante,mas com o passar das décadas elas foram se 
desenvolvendo de maneira moderna.
O mundo contemporâneo está dinâmico, não há espaço para 
estagnação. É preciso constantemente conhecer as tendências para 
não se tornar um profi ssional obsoleto.
Fique de olho!!!

Jefferson Lima da Silva
Vanessa Braga Ribeiro
Michelle Ap. de Oliveira Zein
Miriele Ap. Leite 

(ontem & hoje)
Pro� ssões

REI&PRÍNCIPE
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É comum ouvirmos meninos sonharem ser 
jogadores de futebol.Esse com certeza, é ou já 
foi o sonho de todos meninos.

Alguns com a ilusão de que tudo é, um mar de rosas, 
iludidos por empresários,vão para países distantes 
de tudo ( Ucrânia, Rússia, Romênia ) em condições 
precárias passam fome e todo tipo de necessidade 
como saudade da família e a falta de dinheiro para 
voltar ao Brasil. Esses jovens fi cam em clubes sem 
estrutura, alojamento, dormindo muitas vezes no 
chão, dividindo o quarto com muitos outros atletas 
que estão na mesma situação.
Depois de alguns anos passando por essas situações, 
alguns (infelizmente ) percebem que o tempo passou 
e com ele o sonho, diante dessa realidade a situação 
fi nanceira piora ( já que nenhum “clube” o quer).E 
nesse momento que muitos fi cam desesperados 
e começam a  se lamentar pelas oportunidades 
perdidas (estudos, emprego entre outros) e entram 
até em depressão, e aquilo que era sonho, tornou-se 
pesadelo.
 Porém, existe o outro lado da moeda, meninos de 
origem humilde que conseguem se destacar e tornar 
grandes jogadores  de futebol, com uma ótima vida 
fi nanceira ( Ronaldo, Romário, Adriano) e surge outro 
problema, o dinheiro e a fama os fazem acreditar 
que são os “donos do mundo”. E começam a fazer 
besteiras (beber, fumar, fi car em noitada) e também 
a ter vários casamentos fi lhos conseqüentemente 
começam a perder dinheiro.
O futebol é um sonho, que com apoio, treino e 
perseverança pode se tornar realidade mas não se 
pode abandonar os estudos e família por algo ,que 
não é seguro, e o mais importante e sempre se apoiar 
na família e nunca deixar o dinheiro e a fama subir 
a cabeça

Wellington Mendes Artale
Gabriel Julio Gonçalves
Leonardo Felipe Moraes
Vinicius Prestes de Oliveira 

Uma família, uma casa, um vínculo... duas historias.Um quadro familiar 
realmente caótico, mas, foi a partir dessa triste “alavanca” que ele, Marcos, 
usou para sair do seu próprio destino e com todas as oportunidades 
aproveitadas tornar realidade um sonho que a princípio parecia inalcançável.
Ao voltarmos no tempo, encontraremos entre as famílias nobres de Piracicaba 
o Sr. Guanitto Romero que alcançou êxito fi nanceiro devido ao bom 
emprego, ocupando o cargo de gerente da fundição de bronze da Dedini. 
Não era apenas o seu trabalho em uma empresa de renome, a única fonte de 
dinheiro, mas essa família também já recebera heranças, consideravelmente 
grandes. Situação esta que permitia  que eles tivessem  televisão e carros em 
seu domicílio, o que para a época era uma raridade. 
Era um  pai de família muito requisitado, porém os seus fi lhos não 
se interessavam em aumentar a renda da família,  apesar  de terem 
oportunidades de estudo.
Assim foi por alguns anos, e um dos fi lhos por nome Arcênio, um menino 
que a vida lhe sorria foi amadurecendo realizando os desejos familiares e 
profi ssionais.
Enquanto isso, o pai decidiu  tomar seus “goles de álcool” diariamente e de 
pouco em pouco ele próprio traçava seu fi m. O primeiro resultado disso e 
também o menos cruel foi de ser mandado embora de todos os empregos 
em que iniciava. Com a falta de dinheiro para adquirir seu “veneno preferido” 
começou a se desfazer de seus bens e dissolvê-los em copos e mesas de 
baralho. A herança foi se acabando e a situação fi nanceira foi se agravando 
e passou  dos bares para casa, tornando seu lar o lugar mais desagradável 
e o seu sonho não terminou com um fi nal feliz. A  esposa  se “desdobrava 
em mil” com serviços domésticos para sustentar os  fi lhos. Porém,  essa 
guerreira, ainda assim não conseguia o sufi ciente para suprir as necessidades 
familiares. Com isso era obrigada a aceitar doações das mais diversas formas: 
de vizinho, parente, igrejas evangélicas e outros meios. A situação escolar 
também não era diferente todos os materiais para instrução dos fi lhos vinha 
de doações, mesmo assim essa família não se deixava dominar por um futuro 
de perdas.
Por isso, Alzira, com muito esforço mantinha os quatro fi lhos estudando. O 
que para muitos não era um bom ensino, ela considerava a escola pública 
como uma oportunidade para os fi lhos mudarem de vida, e esse novo 
caminho foi muito bem aceito por eles principalmente, por Marcos que a 
transformou em um dos degraus da difícil escada que o levou ao sucesso 
fi nanceiro.
Ainda na infância, passou  por uma árdua escolha: ser criança ou o “pai da 
família”. Aos doze anos Marcos passou a estudar à noite, e iniciou a guarda-
mirim e com o dinheiro adquirido ali, começou a sustentar sua casa.
Não bastava apenas isso lhe pesando nos ombros na tenra idade, mas 
também tinha que diariamente enfrentar o desânimo por parte do pai que o 
agredia e dizia que Marcos não seria nada na vida. Neste momento  vemos 
mais uma vez o importante papel de incentivo da mãe ao garoto. Assim 
se passaram  alguns anos.  Mas essa vida 
difícil não o infl uenciava, negativamente, 
pois  devido ao seu caráter persistente 
ele sobressaía em tudo o que fazia, e 
continuava persistindo. 
E aquele rapaz mesmo em meio àquela 
situação continuou persistindo nos 
estudos e para surpresa de todos após 
a saída da escola pública ingressou na 
faculdade, e após terminá-la  ingressou na 
segunda, que era de Direito. Ao  concluí-
las decidiu montar seu próprio negócio, 
casou-se, teve fi lhos, e hoje com 46 anos 
de idade, sua empresa tem  varias fi liais 
pelos estados do Brasil, escritórios em 
MG, RJ e várias cidades de SP. E aquele 
garoto do interior de São Paulo, hoje, viaja 
varias vezes ao ano para o exterior. Essa é 
a carreira de um menino que com esforço 
e desafi os alcançou a proeza de sorrir para 
a vida!

LEMUEL ZEM 

Sonho que pode 
se tornar pesadelo

Fracasso X Sucesso
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. Algum tempo atrás a sala de aula era preenchida por jovens 

diferentes os quais não sabiam que um dia se tornariam 
professores. Em uma manhã estavam todos reunidos na 

escola para mais um dia de aula normal. Todos subiram para classe 
e sentaram em seus lugares de costume. A professora passou a 
matéria e logo foi chamada pela diretora para resolver alguns 
problemas, deixando então os alunos sozinhos.
Neste intervalo de tempo, grande parte dos alunos perdeu a 
atenção na matéria, o silêncio foi quebrado pelas Rosas, duas 
garotinhas de cabelos loiros e óculos, quase gêmeas, uma delas 
a Rosa V. que toda engraçadinha virou-se para o Vitor um menino 
sentado logo atrás, que chamava atenção por causa de sua camisa 
do Palmeiras.
- Viu Vitor, você sabe o que o MMC estava fazendo de baixo da 
escada – disse Rosa.
- Não, o quê?
- Estava esperando o M descer.
Nesse momento a classe inteira começou a rir.
- Rosa, agora uma pra você, qual a semelhança entre o golfi nho e 
o Corinthians?
- Ai Vitor eu não sei, conta, conta!!!
- Os dois sobem, fazem uma gracinha, mas logo descem.
Nessa hora Fabiano, o aluno sentado ao lado, interrompeu a 
conversa e contou uma piada, aliás, era o que mais fazia.
- Por que a água foi presa?
Os outros dois perguntam ao mesmo tempo – Por quê?
- Porque ela matou a sede.
Novamente a turma inteira começou a rir.
Do outro lado da sala, encontravam-se dois alunos discutindo a 
matéria do telejornal da noite passada.
- Você viu no senado o novo caso de corrupção. – perguntou Renan 
um aluno quieto com ar de sociólogo.
- É mesmo! Que falta de ética, o pior é que foi a gente que os 
colocou lá. – argumentou Cássio um jovem que adorava fi losofar 
sobre a vida.
- Nem fala. Como diria Renato Russo, “Que país é este?”.
Bem próximo, duas alunas Mércia e Claúdia, expressavam suas 
vaidades comentando sobre a aula de Educação Física. 
- Tomara que a professora de Educação Física passe novos 
alongamentos – disse Claúdia á menina de cabelos negros.
- É, vi ontem na revista uma mátéria que falava que os alongamentos 
são ótimos para o corpo – respondeu Mércia.
- Verdade? Que interessante, por isso que adoro me movimentar, 
fazer exercícios fi sicos é muito bom. 
- Eu também gosto, mas prefi ro Arte. Falando nisso, estava me 
lembrando da Marise, lembra dela?  Todo aquele assunto sobre 
Impressionismo, Renascimento, gostei muito. 
- Sim, claro que me lembro da Marise. Falando nisso deveríamos 
marcar de ir ao museu, fi quei sabendo de uma exposição nova, 
uma artista contemporânea muito legal. 
- Sério, vamos sim, faz tempo que desejo voltar ao museu. 
Nesta hora quase toda a classe estava desconcentrada, exceto por 
dois alunos sentados logo à frente.
Lúcio que terminava os exercícios de Física da aula anterior 
e Rudinei que estava completamente concentrado na leitura               
de um livro.
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Enquanto isso Tiago, um menino de olhos verdes e cabelos loiros, 
um tanto quieto observava os dois sem entender.
- Lúcio, deixe os exercícios para depois, o professor só vai vistar na 
próxima aula.
- Esqueceu o que ele falou: quem não estudar vai repetir o ano. 
– respondeu Lúcio com um ar tão sério que fez Tiago tremer, que 
logo virou para o outro e perguntou:
- O que você está lendo?
- Manifesto comunista, de Karl Marx.- respondeu Rudinei.
- Quem é Karl Marx? – perguntou o outro confuso.
- Nossa você não sabe quem foi Karl Marx? Foi o criador do 
socialismo científi co. Esse livro explica o que é necessário para fazer 
com que o comunismo possa alcançar uma sociedade socialista. 
Você não entende mesmo nada de história, hein?
- Não mesmo, meu lance é matemática. 
Em meio a toda aquela conversa Mara, uma menina bem simpática, 
observava a sala e comentou com a Waldete.
- Wal, olha que barulho nesta sala e a professora que não volta 
logo.
- É, mas com a demora da professora, dá para eu estudar um 
pouco sobre as gerações românticas, ler os poemas de Castro 
Alves, Álvares de Azevedo, sem contar que tenho que ler um pouco 
sobre José de Alencar, e a prova de Língua Portuguesa é amanhã. – 
respondeu Wal, gentilmente.
- Nossa, realmente eu estou mais preocupada com a prova de 
Geografi a, por causa daquela questão da mobilidade espacial.
- Essas provas estão acabando com o nosso tempo.
Já se passavam quase vinte minutos e nenhum sinal da professora. 
Também nas primeiras fi leiras, estava Wagner e Carlos, ambos 
muito brincalhões, discutiam suas matérias preferidas.
- Pra mim Química é tudo! – dizia Wagner  - o menino mais alto 
da sala.
- Que nada Wagnão, Biologia é bem mais interessante. - contestou 
Carlos, mais conhecido como Jack.
-Ah, você não sabe de nada... Certo!
Nesse momento a professora voltou. 
- Turma, desculpa a demora ocorreu um problema relacionado às 
notas. Já terminaram a matéria?
- Sim. - respondeu a classe em coro.
E partir daí, tudo voltou ao normal, a professora explicando a 
matéria e os alunos prestando atenção.
O tempo passou, as crianças se tornaram adultos, e as vozes do 
passado se cruzaram no futuro. Mas quem poderia imaginar que os 
diálogos daquela simples manhã, tornar-se-iam tão signifi cativos 
no presente! 

Amanda Daniel & Roberta Gonçalves dos Santos 
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Isso acontecia pelo fato de os pais serem mais maduros, com uma 
visão mais ampla de qual rapaz seria mais apropriado para sua 
fi lha.

Hoje, é mais comum os jovens escolherem seus próprios 
companheiros e os namoros já nem sempre levam a um 
casamento. Os jovens ganharam uma liberdade maior e já não é 
mais tão relativo o valor de uma virgindade, por exemplo, uma 
mulher solteira antigamente com fi lho, era mal vista, já nos tempos 
de hoje isso é normal.
O fato de namorar para poder conhecer melhor a pessoa que 
poderá ser no futuro sua companhia, não está mais em seu caráter, 
seus ideais, atitudes. Enfi m, o que realmente importa na decisão 
da pessoa certa é o físico, a beleza da pessoa, sua popularidade 
ou “status”. 
Mas,  vocês não acham que o melhor mesmo seria construir um 
amor ao lado de uma pessoa, poder sentir um olhar apaixonado 
e, em um simples gesto saber tudo que se passa na mente do 
outro, todas suas vontades, manias, defeitos. Acordar de manhã e 
ter com quem partilhar seus sentimentos?
Consideraremos que o físico é algo passageiro e até incerto, pois 
o que é belo hoje pode ser modifi cado. O prazer do momento 
também não passará de uma lembrança, que muitas vezes 
se for revista e repensada não valeu tanto a pena, um tempo 
desperdiçado.
Não seria melhor chegar ao fi m da vida, podendo passar a história 
de um grande amor, que mesmo que tenha machucado, fez a 
pessoa amadurecer e viver ótimos momentos e experiências, que 
deveriam ser passadas por diversas gerações, como um exemplo 
de que o amor não é impossível e, vale a pena ser vivido não 
somente em fi lmes e livros.
Você escolhe a história que deseja contar, amar e ser correspondido 
ou somente noites de curtição à fora?

Thainá Müller

O 
abandono de crianças tem sido notícia na mídia 
atualmente, mas esse é um problema que existe há muito 
tempo. Práticas como essa são vistas desde o Brasil 

Colônia .
A pobreza, a rejeição, a miséria e a gravidez na adolescência 
estão entre as principais causas de abandono de crianças e 
adolescentes no Brasil.
No caso da gravidez na adolescência, segundo o balanço da 
Secretaria de Saúde  do estado de São Paulo com base em dados 
na Fundação Seade, o número de adolescentes grávidas caiu em 
37% em onze anos. De cento e quarenta mil grávidas entre dez a 
dezenove anos em 1998, passou a 92,8 mil em 2009.
Essa queda é vista em todo Brasil. Dados do Ministério da 
Saúde em dezembro de 2010 mostram que a gravidez entre 15 
a 24 anos caiu 23% entre 2000 a 2008. Mesmo com a queda, 
a gravidez precoce ainda é um problema considerável no país: 
20% dos partos são de mães com 15 a 19 anos e 29% entre 20 
a 24 anos.
Sem estrutura fi nanceira e emocional, jovens abandonam bebês 
em portas de residências, hospitais e até mesmo em cestos de 
lixos gerando graves problemas na sociedade.
As crianças e os bebês abandonados tornam-se psicologicamente 
frágeis devido ao fato de os pais os terem deixados e a mudança 
de quem recebe cuidados afeta seu desenvolvimento emocional, 
o que pode causar desconforto, sofrimento e atrasar sua 
adaptação ao meio.
Para os bebês  é pior porque ser entregue à uma instituição é 
um corte radical de tudo que conhecem: a voz do pai, da mãe, 
do ambiente familiar, tudo aquilo que permite ao recém-nascido 
situar-se nos primeiros momentos de sua vida desaparecerem.
Mas parte dessas crianças não fi cará sozinha para sempre, pois 
existe  a adoção,  inclusive há “O DIA NACIONAL DA ADOÇÃO” 
(25 de Maio) instituído para conscientizar a população sobre 
a realidade das crianças que vivem em abrigos porque foram 
abandonadas.
Crianças cujas vozes clamam por carinho e atenção!

Joe Richard Gonçalves
Jonathan Andrews Miranda

Você sabia que 
antigamente a maioria 
dos namoros eram 
arranjados pelos pais?

Vozes que
clamam...
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A
ssuntos polêmicos são temas que geram entre as pessoas 
divergências de opiniões, além de refl etir visões de uma 
determinada época, de grupos diferentes, as quais ao 

decorrer dos anos modifi cam-se ou não. É possível citar entre eles 
homossexualismo, gravidez na adolescência, drogas entre outros.
Antigamente a visão da sociedade para o homossexualismo era 
inaceitável. Para se ter uma idéia mais clara, o homossexualismo era 
considerado uma doença. Com o passar do tempo o preconceito 
foi se amenizando, mas ainda existem pessoas preconceituosas. Em 
relação ao ontem o homossexualismo hoje é aceito tanto que foi 
criada uma lei permitindo a união (casamento) entre homossexuais, 
dando-lhes direito até a adoção de crianças.
A maioria das pessoas nem imaginam que conhecem algumas 
pessoas homossexuais, pois elas sempre pensam que existe uma 
imagem nítida que a caracteriza pela aparência dos homossexuais. 
O preconceito está diminuindo porque a geração do século XXI 
acredita que as pessoas devem buscar a felicidade e para isso as 
opções sexuais devem ser respeitadas “o choque de ontem já não 
existe mais”. Visão estereotipada que começa a perder espaço na 
sociedade moderna.
O mais natural eram jovens se casarem cedo para que assim, 
constituíssem famílias. Hoje essa visão mudou, temos a opção de 
poder decidir o nosso futuro e fazer coisas que nos deem prazer em 
ser realizadas. Outro tema polêmico era a gravidez. Uma jovem que 
engravidasse antes do casamento fi cava ”marcada”, principalmente 
se fosse uma adolescente. Gravidez na adolescência faz com que a 
adolescente perca uma das fases mais gostosas da vida, porque terá 
que se dedicar a um fi lho, e infelizmente, por mais que seus pais 
cuidem do menor, o jovem terá determinadas responsabilidades, 
determinadas urgências, que não serão mais as suas de primeiro 
momento e sim dos fi lhos. Uma das principais causas de uma 
adolescente engravidar é que desde sempre falar de sexo é um tabu 
para as pessoas, principalmente entre pais e fi lhos. 
Além da gravidez na adolescência e o homossexualismo, a droga foi 
e ainda é um problema da sociedade.   As drogas por sua vez sempre 
estiveram presentes no meio social, pois o ser humano sempre 
gostou de testar os limites, ir além do permitido. O que acontece 
hoje em dia é que tem aumentado drasticamente o numero de 
pessoas viciadas. O que torna um assunto muito polêmico, pois não 
existe uma solução concreta para o fi m do problema.

Esses temas polêmicos de ontem e de hoje num futuro próximo 
poderão ser vistos de uma outra forma pela sociedade, por isso as 
pessoas devem refl etir antes de tomar posições radicais para que 
haja diálogos construtivos visando o bem estar de cada um.

Francine Corrêa
Diane Andrade                                                                                                  
Ariane Santos

Ser moderno é se apoiar em idéias antigas.Todos nós 
queremos ser modernos, viver com a tecnologia.É  
importante ressaltar que os dias da modernidade de 

hoje são baseadas nas conquistas passadas em que um dia o 
homem antigo criou o conceito e tendências, para o homem  
moderno copiar.Como: talheres ,cadeiras, mesa,e tudo mais 
que são necessárias nas nossas  vidas.
Lays Spolidorio aluna do, 2ºB comenta que: ”realmente 
se olharmos pelo lado histórico estamos totalmente 
modernizados, porque hoje é muito fácil adquirir um produto 
moderno e no passado não era tão fácil pois era só os mais 
ricos que tinham.”
Laryssa Spolidorio, também aluna  do 2ºB:” é claro, hoje 
temos muita tecnologia e a invenção. Mas eu penso que a 
base de tudo veio  do passado lá nos tempos antigos dos 
mais básicos aos mais elaborados,que com isso entrou o 
capitalismo que nós deu a oportunidade de ter preços mais 
baratos no mercado tornando acessíveis para as pessoas,e 
também o que estudamos hoje nas escolas e nas faculdades 
tem base no passado.”
Como no passado e no presente eles se cruzam com o ar de 
antigo e moderno

Lays Spolidorio
Laryssa Spolidorio 

Temas polêmicos:
ontem x hoje

Do Antigo ao 
Moderno
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Histórias que se cruzam

C
omo Piracicaba é uma cidade grande temos muitas coisas para  
falar. O Engenho Central, por exemplo, que além da beleza nos 
traz muitas histórias para contar, e o Estádio Barão de Serra 

Negra.
O Engenho Central já faz parte da vida de todo piracicabano seja pelo 
salão de humor como pelas peças teatrais que ali são apresentadas, ou 
em uma caminhada pelo Mirante.
Ao entrar pelo Engenho Central é possível ver uma construção 
que induz o visitante a se  perguntar: “Para que aquelas enormes 
construções serviram?”. O engenho foi construído no ano de 1881 com 
a função de valorizar o açúcar brasileiro.
Depois com o crescimento da Vila Rezende onde o Engenho se localiza, 
e o desenvolvimento  da cidade, acabou por difi cultar as atividades 
operacionais do Engenho Central. Em 1970 o Engenho foi vendido 
para a Usina Brasileira de Açúcar que o manteve em funcionamento 
até 1974 quando foi desativado.           
Outra atração principal é  o grande Estádio do Barão de Serra Negra 
que nos seus quase 100 anos já ocorreram vários jogos.
O Estádio Barão de Serra Negra foi construído no ano de 1961 e foi  
inaugurado no dia 4 de setembro de 1965, durante a gestão do então 
prefeito de Piracicaba, Luciano Guidotti.
O Clube XV de Novembro de Piracicaba foi fundado pelas famílias 
Pousa e Guerrini que comandavam outros times da cidade. Então 
resolveram montar apenas um que representasse a cidade, convidaram 
então Carlos Wingeter para ser o presidente do clube, e este aceitou 
desde que o nome do time fosse XV de Novembro em homenagem à 
data da Proclamação da República.
O primeiro jogo do XV de Novembro de Piracicaba foi contra o 
Palmeiras, mas  o seu primeiro gol anotado no Barão de Serra Negra 
aconteceu na partida entre XV de Piracicaba e Sport Clube Corinthians 
Paulista, no dia 11 de setembro de 1965. O time participou diversas 
vezes da elite do futebol paulista e brasileiro, sua maior conquista foi o 
vice-campeonato em 1976, quatro vezes campeão da segunda divisão 
paulista. O alvinegro ostenta também a honra de ter sido o primeiro 
campeão do interior do Estado a alcançar o acesso à primeira divisão.
Entre 1976 a 2010 o time passou por várias crises fi nanceiras, de 
Presidentes, de jogadores, os quais fi zeram com que o time fosse 
rebaixado para divisões menores. Em 2010 o XV disputou novamente 
a série A3 Estadual fi cando em sétimo lugar classifi cando-se para a 
segunda fase quando conseguiu o segundo lugar, garantindo acesso 
à série A2, após o histórico jogo contra o Comercial de Ribeirão Preto.
Da Casa do Povoador, Piracicaba se transformou em um polo turístico, 
cultural e industrial. Consequentemente os bairros também se 
transformaram. Dentre eles, o Bairro Piracicamirim, que mais tarde 
por questões administrativas, a região foi sub-dividida em pequenos 
bairros e denominou-se Morumbi (Colina Verde), onde se localiza a    
EE João Guidotti.

Fernando de Souza Estevam 
Criscia Rezende de Lima 
Amanda Caroline Benedetti
Isabela Sanguinete de Moraes 
Gabriela Simões Baptista 
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João Guidotti:

A EE João Guidotti foi inaugurada em 1982 
no bairro Morumbi, desde então, vários 
diretores passaram por esta unidade escolar 
e vivenciaram diferentes momentos tanto 
na educação quanto na comunidade. 
A escola começou em 1979 em um barracão 
onde hoje é uma creche situada ao lado do 
prédio atual e chamava EEPG(A) do bairro 
Morumbi.  Nesse período  de 1979-1981 
havia somente diretores designados, ou 
seja, pessoas que eram escolhidas pela 
diretoria de ensino. Depois em 1982 o 
prédio foi inaugurado e passou a chamar 
E.E.P.G. João Guidotti. Nesse momento 
a escola apresenta a primeira diretora 
Euridéia  D´ Assunção Lourenço que fi cou 
designada no período de  1982-1984. Já 
no ano de 1984-1985 quem assumiu foi 
a profª  Letícia  Tozzi, em seguida a Anna 
Sanches Machuca permaneceu de 1986-
1990, Rosemeire Ângela Bortoleto Schimit 
de  1990-1991. E a profª Geni  Pires de 
Campo Salto que fi cou de 1991-1998 e 
hoje colabora na secretaria da escola como 

voluntária, ou seja, permanece ligada a educação. Nos anos seguintes a profª 
Ligia Maria Elias de Oliveira esteve no cargo de 1999-2003. E atualmente e 
a diretora Maria Elisa Casarim  Dário que começou em 2004 e está até hoje 
2011.          
Havia na escola de 1982-1992 de 1ª a 8ª série e também uma classe especial. 
Em 1993, passou a ser E.E.P.S.G João Guidotti  com a inclusão do Ensino Médio.  
Uma conquista da diretora Euridéia  D´ Assunção Lourenço. 
Durante os 29 anos de existência da EE João Guidotti  é possível verifi car  
transformações como a biblioteca inaugurada em 25 de outubro de 1983 
denominada Biblioteca Mário Chorilli nome de um Delegado de Ensino da 
cidade, embora não  haja um espaço físico adequado, muitos alunos têm 
oportunidade de frequentá-la . 
Além da biblioteca é importante conhecer  sobre o patrono;  João Guidotti, 
nasceu em 06 de maio de 1914 na cidade de Avaré, SP. Filho de Nazareno 
Guidotti e Maria Radichi Guidotti, casou-se com  D. Iris Ferraz Guidotti com 
quem teve seis fi lhos. Ele foi comerciante, jogou em vários times, foi presidente 
do XV de Piracicaba e reeleito várias vezes. Trabalhou como assistente social e 
recebeu da Câmara Municipal de Piracicaba, o título de cidadão piracicabano, 
pelos relevantes serviços prestados à comunidade, e faleceu vítima de uma 
parada cardíaca no dia 24 de maio de 1975.

 

Uma história que faz 
parte da sua história

    Geni  Pires de Campo Salto    

Se hoje o homem mais importante do mundo é Negro, 
nem sempre foi assim. Os africanos foram capturados 
em seu país de origem, marcados à ferro e à brasa, 

submetidos a viagens em péssimas condições, nas quais 
havia um alto índice de mortalidade.                                       
Ao chegar ao Brasil, eram comercializados como objetos, 
muitos deles escolhidos pela boa aparência, e os idosos 
e doentes eram vendidos mais baratos. Depois de serem 
adquiridos, suportavam os piores trabalhos e ainda havia 
castigos: as chibatadas, a violência sexual era freqüente. Com 
isso muitos fugiam ou até mesmo se suicidavam para obter a 
tão sonhada “liberdade”.
A forma de resistência encontrada pelos escravos era fugir 
para os quilombos, aldeias onde os escravos fugitivos podiam 
cultivar suas culturas e “liberdade”. O mais famoso no Brasil 
foi o Quilombo dos Palmares, comandado por Zumbi.
Com a assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravidão 
brasileira, os negros começaram uma nova vida: saíam das 
fazendas procurando uma nova vida, mas isso não era tarefa 
fácil, pois ainda existe o preconceito. Havia fi cado o conceito 
de o negro ser submisso e não ter a mesma capacidade de 
uma pessoa branca.
Ao longo de 200 anos, a comunidade negra continuou 
a enfrentar muito problemas e desafi os. Na tentativa de 
minimizá-los perceberam a necessidade de organização em 
grupos que lutassem pelos mesmos direitos e ideais. Assim 
ao fi nal do século XX afl oraram os movimentos negros tais 
como: A Frente Negra Brasileira; O Movimento Negro Unifi ca 
(MNU); Teatro Experimental do Negro (TEN)
Apesar de todas as conquistas desses movimentos, ainda 
hoje, os negros sofrem muito com o preconceito: no trabalho 
ganham menos que os brancos, são discriminados na 
sociedade, na escola e em varias atividades praticadas por ele.
Os africanos contribuíram em muitos aspectos na cultura 
brasileira: dança música, religião culinária e idiomas. Na 
religião afra brasileira temos o Candomblé, a Umbanda... Na 
culinária regional, especialmente a baiana temos o uso do 
azeite de dendê em pratos como: vatapá, caruru, o a carajé...
na música a cultura africana com o ritmo do lundu, deu 
origem à base rítmica do maxixe, samba, choro, bossa nova. 
O berimbau, afoxé e o agogô são instrumentos de origem 
africana.
Alguns negros que se destacam na sociedade brasileira e 
ajudam a melhorá-la. Pelé no futebol; a senadora Benedita da 
Silva. Atores: Milton Gonçalves Lazaro Ramos, Thais Araujo, 
Isabel Filardes; cantores: Gilberto Gil (político), Negra Li, 
D’Black, Milton nascimento (compositor); geógrafo Milton 
Santos e muitos outros.
Independente de sermos brancos ou negros “somos” todos 
iguais e capazes de alcançar as mesmas coisas.

Caroline  Fischer Tejeda 
Mayara Bragion Ruiz

A voz do Negro

João Guidotti    

Bianca Louise Leitão Gomes 
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A
ntigamente os competidores não utilizavam acessórios para proteção. 
Hoje o esporte tem novas regras, é bem reconhecido, organizado e 
valorizado pelos fãs. 

O surgimento do MMA tem origem do vale tudo, que surgiu por volta de 
1940 no Brasil. No Rio de Janeiro os irmãos Helio e Carlos Gracie percorreram 
academias da cidade desafi ando oponentes  e “fortões” de academias ou das 
ruas, para provar que o jiu-jitsu era a forma de combate mais efi ciente.
Esses desafi os eram  promovidos pelos irmãos Gracie. Eram chamados 
de ”vale tudo” e a partir disso surgiu o nome, que se popularizou com o 
crescimento do esporte. Pensando em uma nomenclatura mais amena para 
a modalidade, os organizadores passaram a chamar tal esporte de MMA 
(Mixed Marcial Arts ou “Artes Marciais Misturadas”). Atualmente, as academias 
preferem o novo nome, mas, apesar disso, a maioria das pessoas conhece o 
MMA como “vale-tudo”. 
No começo o MMA, não era valorizado, pois ainda havia preconceito. Por ter 
infl uência do antigo vale tudo. Hoje em dia o Brasil aceita bem o MMA, e há 

muitos praticantes dessa modalidade e 
também fãs.
Esse esporte pode ser praticado 
como um esporte de contato em uma 
maneira regular, ou em um torneio 
em que dois concorrentes tentam 
derrotar um ao outro, se enfrentando 
no octógono. Mas ao contrario do 
vale tudo o MMA tem regras, e usa-
se uma escala grande de técnicas 
permitidas de artes marciais, como 
golpes utilizando os punhos, pés, 
cotovelos, joelhos além de técnicas de 
imobilização.
O MMA nos mostra que a luta é para 
ser usada como esporte, e não para 
se “encarar” como um auxílio para a 
covardia e à violência física.
A luta nos ensina a ter regras e 
disciplina, ensina a respeitar os nossos 
adversários, não só no octógono, mas 
também na vida social.
Ao contrário do que pensam, os 
lutadores não são treinados  para 
bater, brigar com os seus inimigos, 
mas sim para respeitar, e dar exemplo 
como pessoa e lutador.

Samira  Santana Garces
Izaias Jose da Silva
Juliane Fernanda dos Santos
Leonardo Francisco de Souza

A
ntigamente o que se chamava de moda eram as 
mini-saias, vestidos, calças, meias por cima do joelho, 
casacos e colares ou brincos com cores chamativas.

Hoje, a moda antiga está voltando aos poucos sejam dos 
anos sessenta, setenta,oitenta e noventa quando jovens 
vestiam blusão, tops curtos e o famoso jeans boca de sino.
A moda deixou de ser um estilo único e passou a ter vários, 
ligado ao comportamento e ao lugar em que pessoas vivem. 
Houve algumas transformações nas roupas que dão tanto 
para rapaz como para moças.Surgiu assim o estilo unissex, 
depois do brilho. 
Roupas ganharam glamour e apareceram os decotes. Passou 
um tempo e entrou para o prático jeans que tinha dois 
públicos jovens e adultos, jovens usavam-no rasgado , negro 
com correntes e os adultos o clássico.
Observando vários estilos entre os anos sessenta e noventa 
pode-se concluir que a moda, ela vai e volta: calças com cós 
alto, saias de estampas diferentes, os penteados,despenteados, 
colares, brincos grandes e maquiagem exagerada. Os olhos 
delineados com lápis escuro que foi conhecido como metal.
Tudo está de volta, afi nal as criações e modas passadas estão 
fazendo com que nada fi que fora de moda.
 É importante lembrar que estar na moda hoje, é seguir a 
moda sustentável. Diante do exposto, é possível reconhecer 
na moda diferentes vozes seja de um estilista, de uma 
sociedade, de uma época. Os estilos ao longo do tempo são   
criados, recriados , renovados e cada vez mais as pessoas 
usam de tudo um pouco, sem medo de extravasar atraindo 
cada vez mais olhares.
A moda está aí para ser “curtida”, cada um à sua maneira!

Sandra Borges Pereira 
Rosemeire Ap. da Silva

Lutas: um esporte 
que  tem lugar

vozes do 
tempo

Moda:
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D
e norte ao sul, do passado ao presente existem vozes que se 
cruzam. Desde que o mundo é mundo a música está presente 
na vida das pessoas. Mas o que é música? É um estilo, um 

ritmo. São letras  e notas que despertam o interesse das pessoas, 
seja pelo contexto social, expressões de sentimentos, protestos entre 
outros temas. Existem vários estilos musicais do o clássico ao punk 
rock.
O clássico desde o período medieval até os tempos modernos teve 
muitas mudanças na grafi a das partituras musicais, mesmo assim 
ainda é possível sentir o que os músicos de antigamente queriam 
passar por meio de suas melodias complexas, ainda houve bastante 
infl uência em muitos estilos musicais como o “blues” que têm suas 
músicas marcadas instrumentalmente e vocal e também no início 
do “rock” na década de 60. Desde então vem surgindo vários estilos 
musicais relacionados ao “rock”, como o “hard rock” e o “heavy 
metal”. 
No Brasil o “Rock in Rio” de 2011 foi marcante pelas misturas de 
culturas e estilos, como o “hip hop”, pop, axé e é claro o rock. 
Os estilos musicais brasileiros também foram destaques nesse 
evento de proporção mundial, entre eles a maioria das músicas 
e cantores são nordestinos, como Ivete Sangalo grande nome do 
axé, mostrou o tradicional do estilo com muita dança que mistura 
frevo pernambucano, forró, maracatu, reggae e calipso. Claudia Leite 
também cantora de axé, cantou no Rock in Rio misturando axé, pop 
e rock com covers de Led Zeppelin e Rolling Stone.
A música é atemporal, seduz o ouvinte pelos diferentes estilos e 
rítmos não importa onde nem quando, todos se unem em uma única 
voz.

Rafael Silva de Souza 
Gabriel Alves
João Victor Silvestre

O nordeste é relativamente a região mais pobre do país. 
Relativamente por que o norte não fi ca muito atrás. O Nordeste foi 
e ainda é um grande palco de revelações artísticas. Podemos ver 
grandes exemplos na política, literatura, dramaturgia e na musica.
Grandes nomes como Lula (ex- presidente do Brasil), Ferreira Gullar 
(poeta brasileiro e um dos grandes nomes da dramaturgia), Pitty 
e Gilberto Gil cantores que representam a diversidade da musica 
como MPB/SAMBA e ROCK.

Luis Inácio Lula da Silva de retirante (Caetés, 
no interior do estado de Pernambuco) a 
presidência da republica, a trajetória de Lula 
parece saída de um roteiro cinematográfi co. 
Roteiro mesclado de uma realidade muito 
brasileira –preconceito, paixão pelo futebol, 
pobreza, amores, desemprego, ascensão 
social- pontuou a vida de Lula desde o 
primeiro dia enquanto homem publica.

Ferreira Gullar é atualmente uma das vozes 
mais expressivas da poesia brasileira. Um 
traço forte da obra desse maranhense é alta 
taxa de vida imediata que se pode encontrar 
em seus versos .- E claro, não me retiro ao 
trabalho mais marcadamente engajado.

Priscilla Leone apesar de nascida em 
salvador, Pitty passou a infância em Porto 
Seguro, também na Bahia, como seu pai 
era musico o caminho para o sucesso não 
foi difícil. Ela foi encontrada pelo mesmo 
produtor de Los Hermanos e Raimundos.

Gilberto Gil criativo e livre ao elaborar 
canções, um dos maiores nomes da 
musica popular brasileira é um verdadeiro 
sincretismo musical. Transitando entre o 
baião, funk, rock, reggae, pop e a bossas 
novas, suas composições, de grande 
riqueza rítmica e melancólica, mesclam 
a modernidade da vida urbana, como o 
carnaval, a religiosidade e a cultura africana, 
sem deixar de contar o amor e a amizade.

Músicas: Vozes 
que se cruzam Na seca há talentos

Você sabia?

Maisa Nascimento de Souza Lisboa Corecha                                                                        
Guilherme Felipe Quadrado | Vanessa Dias
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“
Ou mano, ontem eu cheguei em casa e mostrei meu boletim pra 
minha mãe, cara ela fi cou bolada, disse que eu tava muito mal, ela 
fi cou uma fera, e que se eu não melhorasse ela iria contar tudo ao 

meu pai, e se o meu pai souber ele vai me dar uma surra, cara to com 
muito medo e agora o que eu faço?.” 
“Era pra você ter pensado nisso antes cara, agora você vai ter que correr 
atrás velho. E falando nisso esses dias eu tava trocando uma idéia com 
a minha mãe e ela tava me contando como era a escola na época dela, 
mano era muito tenso, tipo se eles não fi zessem todas as tarefas o 
professor fi cava muito bravo e dava um castigo, tipo reguada na mão, 
fi car num canto da sala de costas com chapéu de burro e mais uns 
outros aqui que eu nem lembro.O uniforme cara era muito ridículo, até 
o cabelo eles regulavam o jeito que você tinha que arrumar, nada de 
saia curta, shorts curto, camisa cavada, chinelo e um monte de outras 
babaquices, nada ver o jeito que se veste mano, isso não muda nada!.”
“Cara pode crer, eu vou correr atrás, mano ta moleza a nossa época. 
Antigamente era muito tenso mesmo, imagina se a gente estudasse 
nessa época, eu iria fi car louco!.”

O mundo é um contexto de transformações nas estruturas sociais, 
econômicas, políticas, e culturais, e o jovem tem participação 
fundamental nisso, pois a cada geração constroem novas idéias. 

Novos costumes. A juventude do século XXI é muito diferente, quase 
não valoriza o passado. 
Na visão jovial, o passado pode ter dois lados, o lado bom o qual é 
visto como um preparo para o futuro, modo de pegar as experiências 
vividas pelos antecedentes e levar de uma forma positiva, como um 
exemplo a seguir. E o lado negativo  que traz lembranças amargas dos 
erros cometidos e nos da experiências para não cometê-los novamente. 
Tiramos, como exemplo disso tudo, que o passado de uma forma geral 
pode ser uma estrutura para seguir uma conduta correta para evitar 
atitudes equivocadas assim não cometermos os mesmos erros.
A juventude valoriza e vive a tecnologia, tendo  um olhar critico, pois 
o jovem consegue interagir com diferentes linguagens. Quando se 
fala de pessoas e coisas mais antigas, hoje, como o que os nossos 
antecedentes faziam, usavam quase não se repete no cotidiano. 
Sobretudo a  competição não é mais  entre quem tem uma televisão 
por exemplo , atualmente quem tem os melhores aparelhos eletrônicos 
ganha destaque . 
Passado, ocorre em pouco tempo,diante do ritmo na vida moderna,  
pois o jovem se inova constantemente , apesar disso tudo o passado 
pode ser recheado de felicidade e sempre surge um “Lembra quando...”  

O aluno de 
ontem e hoje

Passado 
x Presente

“É mano, imagina se você olhar pro lado e tomar uma reguada na  mão, 
sem contar que era tudo muito mais rígido, as matérias, as conversas, 
nem pensar em palavrões e entre outras mais. Cara o professor era uma 
autoridade máxima, tudo o que ele dizia era quase uma ordem, e na 
hora das reuniões de pai e mãe tinham que estar na escola, para os dois 
verem como estava o fi lho nas aulas.”
“Mano, antigamente com esse monte de regras, eu diria que era até 
meio difícil ter o tal do bulliyng, as brincadeiras, acho que nem eram 
toleradas, nem se podia conversar na sala, imagina só que chato!”
“Pow, cara, uma coisa também é certa antigamente a cobrança era bem 
maior, por parte dos pais e dos professores, hoje ta tudo fácil, é a hora 
da gente aproveitar, e outra coisa, antigamente o trafi co de drogas não 
existia ou era muito pequeno nas escolas, deveria acabar com as drogas 
na escola ', não tinham tbm as gangues nas escolas, como tem nas 
nossas, mano acho k seria bom!”
“É mano, uma coisa eu acho certo, ta na hora de aproveitar tudo o 
que temos hoje, de mano tenho que ir, fl w, boa até mais, depois dessa 
conversa o medo passou!.”
“Boa mano, vai lá, pensa em tudo o que eu te falei.” Blz.

Pedro Guilherme de Almeida Leme  
Allan Nogueira Faciroli  
Caio Felipe Furlani 
Diego Fernando  

o que signifi ca que as lembranças sempre ressurgem porque de um 
certo modo , estaremos sempre ligadas ao passado.
É necessário que o jovem reconheça que o passado é tão importante 
quanto o presente. Por meio de experiência, o individuo poderá 
melhorar o presente. Claro que não se pode fi car preso ao passado 
porém é  a partir dele que se traçará o futuro.
Precisa-se dar valor ao que se tem  e lembrar de não descartar as 
experiências vividas e sim, a partir delas refl etir para evoluir não só 
materialmente, como também, espiritualmente.

Juliany Oliveira
Nádia Letícia Alves
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A mente que se abre a uma idéia jamais voltará 
ao seu tamanho original. (Albert Einstein)

2ºB | EE João Guidotti | 2011
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