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Nos ensina Heidegger que “na essência da verdade como do
desencobrimento vige uma espécie de luta com o encobrimento e com o retraimento. (...) encobrimento, ao contrário, nós
conhecemos, seja porque as próprias coisas e seus contextos
se ocultam a nós e para nós, seja porque nós mesmos antecipamos, realizamos e admitimos um encobrimento, seja porque ambos, um encobrir-se das ‘coisas’ e um encobrir-se deste
encobrimento ocorrem num jogo mútuo por nosso intermédio”.
Mais adiante ele afirma “‘Verdade’ não é jamais, ‘em si’, apreensível por si, mas necessita ser ganha na luta.” Temos então que
aletéia significa desencobrimento, desvelamento, no sentido de
tirar o véu ou descobrir. Tudo isso Heidegger nos diz quando
interpreta o poema de Parmênides, filósofo que viveu aproximadamente em 530 a 460 a.n.e. Nesse poema Parmênides diz
que foi até a morada de aletéia, que seria uma deusa, a verdade. Note que não é a deusa “da” verdade, mas “a verdade”

“Parmênides nos relata acerca de uma deusa. O aparecer de
um ‘ente divino’ no pensamento de um pensador nos é estranho.
Primeiro, simplesmente, porque um pensador não tem a anunciar a mensagem de uma revelação divina, mas traz à fala, em
si mesmo, o próprio interrogado. Também, mesmo quando os
pensadores pensam sobre ‘o divino’, como acontece em toda
‘metafísica’, este pensar é ( o divino), como Aristóteles diz, um
pensar a partir da ‘razão’ e não uma reprodução de sentenças
de uma ‘fé’ cúltica e eclesiástica. Em particular, porém, causa
estranheza o aparecimento ‘da deusa’ no poema doutrinário de
Parmênides pelo motivo de que ela é a deusa ‘Verdade’. Pois ‘a
verdade’, como ‘a beleza’, ‘a liberdade’, ‘a justiça’, tem valência
para nós como algo ‘universal’. Este universal é extraído do
particular e atual, do que é cada vez verdadeiro, justo e belo, e
é, então, representado de modo ‘abstrato’, num mero conceito.
Fazer ‘da verdade’ uma ‘deusa’, isto significa certamente fazer
de uma mera noção de algo, ou seja, do conceito da essência
da verdade, uma ‘personalidade’”.
Vilma Luiza, professora de filosofia do CEP
(texto completo no blog do Projeto Aletheia)
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Reduzir

a maioridade penal?
Profº Ney Jansen, professor de sociologia do CEP.

Você considera que o sistema prisional brasileiro regenera alguém?
A resposta a essa pergunta já serve de ponto de partida para rechaçarmos a proposição encaminhada
na Câmara dos Deputados. No dia
30 de junho de 2015, o projeto de
lei da redução da maioridade penal
de 18 para 16 anos foi rejeitado por
diferença de 05 votos. Mas, o presidente da Câmara,
Eduardo Cunha
(PMDB-RJ)
fez
uma
manobra,
reinstalou a votação e conseguiu
aprovar em primeira votação o
projeto.
É clara a manipulação da opinião pública feita
por determinados
grupos que controlam o Congresso Nacional.
Congresso mais
conservador politicamente desde
1964 (dados do DIAP) com ampla
representação de setores ligados
às bancadas da bala, do agronegócio, ao fundamentalismo religioso-homofóbico e empresarial.
Quais os fundamentos da proposição de redução da maioridade
penal? É a maneira mais eficaz de
enfrentar o problema da violência
em nossa sociedade?
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Violência urbana: uma análise sociológica
A defesa da redução da maioridade penal vem associada a uma visão
militarista, do tipo “bandido bom, é
bandido morto”. O medo tornou-se
uma justificativa recorrente para
mudanças na administração dos
espaços públicos e privados (condomínios fechados, equipamentos

de segurança em residências e automóveis, shoppings centers como
alternativa de lazer, etc), porém,
a alimentação de uma “cultura do
medo” por parte de vários setores
da mídia, reforça essa sensação. A
sociologia, ao estudar esses fenômenos da violência urbana, busca
identificar determinadas relações
causais e refletir sobre alternativas
aos efeitos perversos, gerados por

essa “cultura do medo”. A violência
existe tanto no mundo urbano, como
no mundo rural. Porém, no espaço
da cidade, alguns fenômenos como
segregação, criminalidade exclusão
adquirem um sentido específico.
A busca por compreender o fenômeno da violência urbana, em
especial entre os jovens, mobilizou
a atenção de cientistas sociais que
buscaram analisar
o fenômeno sob
diferentes ângulos: da pobreza e
estigmatização social contra jovens
pobres, e/ou negros ou imigrantes,
da desigualdade
de oportunidades,
ou ainda na identificação no próprio sistema penal
como gerador de
mais violência. Porém a associação
pobreza-comportamento violento ou questão racial-comportamento violento devem ser
analisados com cuidado, pois correm o risco de se generalizar e se
reforçar rótulos ou estigmas sociais.
A teoria das “classes perigosas”,
formulada por setores da burguesia
do século XIX na Europa, visava
identificar em operários, pobres em
geral, a “culpa” pela violência ou criminalidade levando a uma preocu-

Aletheia Digital

pação com segurança que chegou
ao Brasil no início do século XX. No
Brasil, ser pobre ou negro significava (ou permanece?) ser identificado
como portador de certas condutas
“desviantes”, criminosas, ociosas,
o que legitimava ações de “planejamento urbano” de viés higienista
(uma “limpeza social” de determinados espaços na cidade). Ao citar
as políticas de remoção de cortiços
Oliveira (2010) destaca:
[...] Era preciso, dizia-se, intervir radicalmente na cidade para eliminar
tais habitações coletivas e afastar do
centro da capital as ‘classes perigosas’ que nele residiam. Classes duplamente perigosas, porque propagavam
a doença e desafiavam as políticas de
controle social no meio urbano. (Chalhoub apud Oliveira).

Essa visão que buscava associar
pobreza com conduta desviante pode ser verificada nos anais
da Câmara dos Deputados de
10/10/1888:

As classes pobres e viciosas, diz um
criminalista notável, sempre foram e
hão de ser a mais abundante causa
de todas as sortes de malfeitores:
são elas que se designam mais propriamente sob o título de – classes
perigosas –; pois quando o mesmo
vício não é acompanhado pelo crime, só o fato de aliar-se à pobreza no
mesmo indivíduo constitui justo motivo de terror para a sociedade. O perigo social cresce e torna-se de mais
a mais ameaçador, à medida que o

pobre deteriora a sua condição pelo
vício e, o que é pior, pela ociosidade” (grifos meus)

Segundo Oliveira (2010) tratava-se, no final do século XIX e início
do século XX, de uma “teoria da
suspeição generalizada”:
[...] não podemos deixar de nos
reportar ao fato de que, tanto naquele momento, ainda de Brasil
Império, de abolição da escravidão
no Brasil, quanto na atualidade, até
mesmo como produto deste passado de segregação no Brasil, verifica-se a busca pela construção de
uma cultura que legitima, ou mais,
leva mesmo à defesa de políticas de
controle [...]. Por isso a necessidade
de refletirmos, [...] sobre a construção da chamada “cultura do medo”
na sociedade e a mídia enquanto
instrumento determinante neste
processo.
A identificação de comportamentos violentos como se fossem características de certos grupos sociais
ou até determinadas faixas etárias
(“os jovens”) devem ser relativizadas, pois existem múltiplas juventudes, de diferentes realidades. O
jovem da periferia, pobre ou negro,
“suspeito” ou não, geralmente tem
sua voz silenciada pela ação violenta da polícia.

Violência urbana e militarização
da PM
Para podermos refletir sobre o
tema, é necessário fazer alguns
comentários sobre violência urbana
e violência institucional. De acordo com o sociólogo Michel Misse
(2002), a palavra violência está ligada à palavra latina violentia, que
significa aquele que age de forma
impetuosa, excessiva, exagerada.
O termo passou a significar qualquer ruptura da ordem ou qualquer
emprego de meios para impor uma
ordem. Num sentido sociológico,
violência está associada ao uso da
força ou da dominação sem legitimidade. Violência urbana diz respeito
a uma multiplicidade de eventos
que parecem vinculados aos modos
de vida nas cidades. A expressão
violência urbana tem um significado muito mais sociológico do que
criminológico. Evidentemente existe
uma multiplicidade de violências na
sociedade: violência machista, homofóbica, das torcidas organizadas
de futebol, as vinculadas a roubos e
furtos, a violência política, a violência da intolerância religiosa, a violência de Estado. Nos limites deste
artigo, faremos um recorte sobre
a violência de Estado e o racismo
institucional. O Estado, na definição
clássica de Max Weber, possui o
monopólio do uso da força legítima.
A legitimidade da violência estatal
praticada por suas diferentes insti-
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tuições não significa que “legítima”
esteja vinculada a uma determinada
ação “certa” ou “errada”, mas a ideia
de aceitação social, de legitimação,
e ao aspecto normativo (legalidade)
da ação pelo Estado e seus órgãos
diversos.
A tradição intelectual advinda dos
escritos de Marx e Engels, por outro lado, identificava na violência
de Estado como a expressão dos
interesses da classe dominante,
logo contra a população mais pobre, e principalmente quando
os excluídos e explorados
organizam-se politicamente.
As tradições weberiana e
marxista nos ajudam a tentar
entender o tema da violência
institucional.
Numa perspectiva histórica, o Estado brasileiro esteve associado à manutenção
da ordem social, à ordem
dos donos de escravos e
terras no sistema colonial e
imperial, passando à ordem
burguesa na transição republicana, com a recorrente
repressão aos movimentos
operários e populares, com
uma evidente participação
ativa de segmentos militares em conluio com os interesses gerais da burguesia, nos
destinos políticos da nação (basta
lembrarmos da proclamação da República, do tenentismo, da ditadura
civil-militar, para ficarmos apenas
nesses três exemplos).
A violência praticada pelo Estado, contra a população mais pobre, principalmente negra, pode ser
identificada nas políticas higienistas
(remoção violenta da população
mais pobre para áreas mais afastadas das cidades durante a República Velha) ou na frase atribuída
ao ex-presidente Washington Luís
(1926-1930) ao afirmar diante das
agitações sociais no período que “a
questão social é caso de polícia”.
A polícia militarizada, baseada
no abuso de autoridade, no “atira
primeiro e pergunta depois” é o modelo padrão que se estabeleceu em
nossa polícia militar. Especialistas
em segurança pública, ativistas de
movimentos sociais e pesquisado-
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res em Universidades defendem a
tese da desmilitarização da PM.
Porém, um dado positivo, é que a
desmilitarização tem sido defendida
por setores da própria polícia. Segundo pesquisa feita em 2014 pelo
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a Fundação
Getúlio Vargas (FGV) e o Ministério
da Justiça, mostra que 73,7% dos
policiais apoiam a desmilitarização.
Entre os policiais militares, o índice
sobe para 76,1%. O levantamento

ouviu 21.101 policiais militares, civis, federais, rodoviários federais,
bombeiros e peritos criminais de
todo o país.
Mas, o que seria desmilitarização
da PM? Uma das propostas que tramita no Senado é a PEC 51/2013,
de autoria do senador Lindbergh Farias (PT-RJ). O projeto prevê o fim
da divisão entre polícia civil e militar,
que todos os órgãos policiais sejam
organizados em carreira única, e
que os estados tenham autonomia
para estruturar os próprios órgãos
de segurança pública. A nova polícia faria tanto o trabalho ostensivo
como a investigação, funções hoje
atribuídas, respectivamente, às polícias militar e civil. A militarização
da PM impede, por exemplo, que
os trabalhadores policiais possam
exercer seu direito de greve, pois
isso torna-se insubordinação militar.
A formação civil, distinta de uma
visão militarizada, implica uma mu-

dança profunda na concepção e formação educacional dos policiais. A
polícia militarizada orienta-se pela
ideia de que um inimigo precisa ser
eliminado, no abuso de autoridade,
pela manutenção da ordem e do
Estado, distinta de uma formação
voltada para servir o público e a cidadania.
Mas não é apenas na “repressão
ao crime” que a conduta de nossas
polícias é questionável. Os agentes
do crime organizado encontram nos
agentes do próprio Estado colaboradores, isto
quando o crime não origina-se nos agentes do
próprio Estado. A identificação da participação
de policiais e ex-policiais,
(as chamadas milícias)
no caso do Rio de Janeiro como substitutos dos
traficantes no comércio
varejista de drogas, é
apenas o exemplo mais
evidente.
Existe uma
correlação ainda entre
violência policial e racismo.
Segundo o “Mapa da
Violência 2012: a cor dos
homicídios no Brasil”, publicado pelo governo federal, no ano de 2010, o percentual
de homicídios da população negra
foi 149% maior do que a população
branca (em números absolutos foram 34.983 homicídios de negros
ante 14.047 homicídios de brancos
em 2010). Esses dados corroboram
a tese desenvolvida por muitos pesquisadores nas ciências sociais que
chegaram à elaboração do conceito
de racismo institucional. O conceito
de racismo institucional significa um
mecanismo estrutural ou sistêmico
que visa excluir grupos racialmente
subordinados (como negros e indígenas):
[...] Trata-se da forma estratégica
como o racismo garante a apropriação dos resultados positivos da produção de riquezas pelos segmentos
raciais privilegiados na sociedade, ao
mesmo tempo em que ajuda a manter
a fragmentação da distribuição destes
resultados no seu interior.

O racismo institucional ou sistêmi-
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co opera de forma a induzir, manter e condicionar a organização e a
ação do Estado, suas instituições
e políticas públicas – atuando também nas instituições privadas, produzindo e reproduzindo a hierarquia
racial. (Racismo Institucional: uma
abordagem conceitual.). Ou seja,
no âmbito das instituições tais como
instituições de ensino, sistema prisional, homicídios, determinadas
atividades profissionais, é possível
verificar uma disparidade étnico-racial que visa reproduzir essas diferenças e desigualdades.
Do militarismo à redução da
maioridade penal
O Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo e um sistema prisional superlotado com 500
mil presos. Só fica atrás em número
de presos para os Estados Unidos
(2,2 milhões), China (1,6 milhões) e
Rússia (740 mil).
Muitos estudos no campo da criminologia e das ciências sociais têm
demonstrado que não há relação direta de causalidade entre a adoção
de soluções punitivas e repressivas
e a diminuição dos índices de violência. No Brasil, o ECA (Estatuto
da Criança e do Adolescente) já
responsabiliza adolescentes por
meio de medidas socioeducativas
como advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços
à comunidade, liberdade assistida,
semiliberdade e internação. Na prática centenas de adolescentes que
ficam em instituições privadas de
liberdade já estão submetidos a tratamentos animalescos, comuns no
nosso sistema prisional.
Cerca de 70% dos presos no
Brasil são reincidentes. No sistema
socioeducativo (menores de idade)
a reincidência está em menos de
20%. Nessa lógica de redução da
maioridade penal, não só agravaremos a situação de tratamento animalesco nos presídios, como não
teremos ressocialização alguma.
A culpa é do jovem?
Até junho de 2011, o Cadastro
Nacional de Adolescentes em Con-

flito com a Lei (CNACL), do Conselho Nacional de Justiça, registrou
ocorrências de mais de 90 mil adolescentes. Desses, cerca de 30 mil
cumprem medidas socioeducativas.
O número, embora seja considerável, corresponde a apenas 0,5%
da população jovem do Brasil, que
conta com 21 milhões de meninos e
meninas entre 12 e 18 anos.
Sabemos que os jovens infratores
são a minoria, no entanto, é manipulando a opinião pública e pensando neles que surgem as propostas
de redução da idade penal. Nesse
caso a exceção está pautando a definição da política criminal.
Reduzir a maioridade penal é tratar o efeito, não a causa!
Vivemos num país onde a marginalização social é causada por
uma série de fatores. Vivemos num
país com uma enorme carência de
escolas de qualidade, bibliotecas,
museus, parques, áreas de lazer e
esporte adequadas para a população e a juventude em geral.
A redução da maioridade penal
não visa a resolver o problema da
violência. Apenas fingir que se faz
“justiça”. A manipulação do senso
comum, da sensação de insegurança, torna-se apenas uma forma de
mascarar o problema da violência
que é muito mais profundo e está
ligado, entre outros fatores diversos, à desigualdade social e falta
de oportunidades de trabalho, lazer
e estudo à boa parte da população
brasileira.
A juventude pobre, das periferias,
a juventude negra, sofre cotidianamente a ação violenta de vários
setores da PM, que “atira primeiro e
pergunta depois”.
Reduzir a maioridade penal significa abrir as portas para o inchaço
de nosso já falido sistema prisional,
além de não se resolver definitivamente o problema, que passa pelo
cumprimento do ECA, de investimentos sérios em educação, esporte e lazer, desmilitarização das PM’s
e reforma profunda em nossas polícias e sistema prisional.
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Arte Dramática Cep
Professor André Meirelles

Durante o ano de 2015 o Curso
profissionalizante de Arte Dramática e a Coordenação de Filosofia/Sociologia começaram uma
parceria. O objetivo da proposta
consiste em buscar uma maior

integração entre as disciplinas,
além de desenvolver atividades
educacionais em comum envolvendo a internet e a tecnologia. A
ideia surgiu quando fui apresentado ao Projeto Aletheia, trabalho

Curso de arte dramática (médio integrado)
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desenvolvido pela coordenação
de filosofia e sociologia, cujo andamento já se encontra bastante
avançado. É importante salientar
a importância da parceria entre o
projeto e o Curso de Arte Dramática. A interação entre
estas áreas contribui
para uma educação
melhor, pois possibilita a ampliação do
conhecimento
dos
alunos e o desenvolvimento de novas
práticas
pedagógicas. Além disso, esta
interdisciplinaridade
potencializa a visão
estética e pedagógica tanto sobre a arte,
tecnologia e filosofia.
Isso forma alunos
mais críticos, humanos, politizados, sensíveis e conscientes
do mundo no qual
estão inseridos.
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A proposta de integração entre as duas
áreas desenvolve os seguintes projetos:
Blog do curso de
Arte Dramática
O Blog do curso de Arte Dramática possui um anuário que registra
todas as peças realizadas, além
de informações e materiais didáticos que complementam o curso e
servem de ferramenta de comunicação entre os professores, alunos
e comunidade. O blog teve suporte
do professor Dirlô (filosofia), que
contribuiu para tornar a interface
atraente, funcional e útil para a
nossa realidade escolar.

www.artedramaticacep.wordpress.com

A coordenação do curso acredita que há uma carência de informação referente ao curso de
Arte Dramática, o que dificulta o
acesso dos alunos. As dúvidas
mais frequentes são em relação
às disciplinas, o tempo de duração
e as perspectivas do mercado de
trabalho.

Projeto Webquest
O projeto Webquest é composto
por aulas especiais que exigem o
uso da internet em sala de aula.
Estas aulas diferenciadas conferem um caráter mais lúdico ao
ensino, pois são voltadas para a
pesquisa de um determinado assunto dentro da web. A primeira
webquest a ser desenvolvida é
direcionada para o 4° AD, dentro
da disciplina de Filosofia e tem
como assunto a ser pesquisado
as Tragédias Gregas.

www.fetecep2015.wordpress.com
Blog do Festival de Teatro Estudantil do Colégio Estadual do Paraná -FETECEP que acontecerá em dezembro.

www.artedramaticacep.wordpress.com
www.fetecep2015.wordpress.com
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Prova-Pública no CEP (4º AD)
O 4° AD integrado fará como

da tragédia influenciou a literatura

obra de arte. A parceria com a

Prova-Pública a montagem “Se-

e o cinema e elementos como o

Filosofia tem ajudado nesse apro-

nhora dos Afogados” de Nelson

Coro e a Catarse são comumente

fundamento sobre o gênero “tra-

Rodrigues. O texto foi fortemente in-

usados na cultura contemporânea.

gédia” e seus elementos, sendo

fluenciado pela tragédia “Electra” do

“Senhora dos Afogados” carrega

vital para que os atores entendam

dramaturgo grego Sófocles. Outras

o peso dramático de Nelson Rodri-

a profundidade da obra e possam

influências marcantes da história

gues sendo uma obra que foge um

mergulhar com mais propriedade

foram “Macbeth” de Shakespeare

pouco dos elementos que mais lhe

em seus personagens.

e “Mourning Becomes Electra” ou

deram fama, que foram as páginas

“Electra de Luto” do dramaturgo

policiais, personagens marginali-

americano Eugenne O’Neill. A im-

zados e os tabus sociais. “Senho-

portância de pesquisar a tragédia

ra dos Afogados” é considerada

em diferentes autores é um gran-

como uma de suas obras da fase

de exercício pois o gênero surgiu

mítica, sem um lugar e tempo defi-

na Grécia séculos antes de Cristo,

nido, quase um sonho (ou pesade-

mas vem sendo revisitado por im-

lo) onde espectros aparecem para

portantes autores da dramaturgia

desvelar os segredos mais som-

mundial. A estrutura dramatúrgica

brios dos mortais. Uma verdadeira
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A peça estreia em 17 de novembro de 2015 no Auditório do CEP as 10h30. A peça
também abrirá o Festival de
Teatro Estudantil do Colégio
Estadual do Paraná -FETECEP que acontecerá em dezembro.
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XIV Sedução
da Linguagem
Poética 2015
Concurso de Declamação de Poesias
Coordenação de Língua Portuguesa

No Colégio Estadual
do Paraná, temos estudantes que além de
gostar, escrevem poesia. Neste momento,
temos em andamento
o projeto: “Sedução da
Linguagem Poética”,
fazendo parte deste,
o “Varal de Poesias”,
que contém e contempla a materialização
da palavra, por meio
da escrita e da leitura
plástica, que retratam
aos demais estudantes
toda a magia do poder
da poesia. O projeto
“Sedução da Linguagem Poética” nasceu
em 1999 e possibilita
aos jovens “tecer vida,
tecer poesia” e dar
à palavra, dentro da
escola, seu lugar de
honra na arte. Posto
em movimento em salas de aula, palavras
transformam-se, belamente, em poemas

expressivos de toda
gama de sentimentos
que habitam as almas
adolescentes abertas
para o mundo. O inimaginável envolve cada
um dos participantes,
instaurando a magia da
poesia, seus enigmas e
mistérios... Esse movimento se fecha com a
exposição das criações
plástico literárias em
Varal de Poesias. Uma
realização da Coordenação de Língua Portuguesa com o apoio dos
professores da área.

Homenagem a Manoel de Barros
Colégio Estadual do Paraná
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Elias Rigoni professor de história do CEP

Sobre o tenentismo,
golpismo e outros îsmos que nos afligem atualmente.

Estava eu placidamente finalizando a leitura do primeiro volume sobre
Getúlio Vargas, biografia em 3 volumes, assinada por Lira Neto, publicado pela Cia das Letras em 2012,
que trata desde as suas origens no
Rio Grande do Sul até chegar a tomada do poder em
1930. Quando da leitura desse texto, mais detidamente na
questão sobre todo o contexto
que deu origem à Revolução
de 30, me ocorreu que o fenômeno histórico conhecido
como Tenentismo e a junção
da maior parte dos militares
que dele fizeram parte com
os elementos da Aliança Liberal e que tornaram possível a
tomada do poder por Getúlio,
tem tudo a ver com o golpismo galopante que nos assola
atualmente, e que não por coincidência, faz relação direta e estreita
com outro fenômeno com características e personagens que lembram 30
e o presente atual , que é justamente
o Golpe Militar de 1964 e a implantação de mais uma fase autoritária
na vida nacional, e que esta faz uma
espécie de ponte entre aquelas.
Mas, antes de continuarmos, faz-se necessário um breve esclarecimento. Dentro de uma determinada
concepção de História, muito cara
a vários mestres do passado e do
presente e da qual me faço devedor, ela, a História, não se pretende
como um instrumento para legitimar
o que pretendemos fazer no presente, por mais bem intencionados que
estejamos, tão pouco que ela serve
para evitar repetir os erros do passado (incrivelmente, essa ideia é muito
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comum), ou pior, para prevermos
o futuro com base no presente ou
passado. A frase balizada pela palavra “historicamente” muitas vezes
denuncia as duas primeiras práticas.

Feita essa ressalva singela , retomemos o nosso assunto Tenentismo foi um movimento inspirado nos
ideais da ditadura positivista, difuso,
fragmentado, autoritário e reformista, mas que não pode ser considerado como uma opção organizada
e majoritária dentro do Exército
Brasileiro. As reformas tenentistas,
que impostas pela força das armas,
seriam basicamente no campo educacional, eleitoral, tributário, político
e moral, amplamente embasadas
na ideologia positivista e de larga
aceitação entre as classes médias.
Sendo que esse mesmo positivismo
também tinha grande penetração
dentro de frações das elites brasileiras, como por exemplo, o PRR do
Rio Grande do Sul, verdadeira Bíblia para o Castilhismo e o Borgismo sul-rio-grandenses.

A ideia que a República Carcomida somente seria purificada
pela força das armas e pela implantação de uma ditadura era o
principal mote daquele grupo. O
interessante é que o discurso dos
tenentes somente pode virar
realidade quando da sua efetiva adesão a Aliança Liberal
que lançou Getúlio e João
Pessoa na disputa eleitoral
contra a supremacia de São
Paulo na política nacional.
Naquele momento foi que
pude inferir que eles somente conseguiram ter sucesso
depois que se aliaram com
o grupo que justamente sintetizava tudo aquilo que eles
combateram durante toda a
década de 20 e que representava, segundo Luís Carlos Prestes, parte das elites brasileiras ligadas com o latifúndio,
as fraudes eleitorais escancaradas, a subserviência congênita ao
grande capital externo e as suas
empresas de energia, transporte
e madeira, além das práticas mais
abusivas e condenáveis das elites regionais contra as oposições
e destas contra a massa camponesa.
Falar de 64 é falar da Guerra
Fria e do seu principal produto, a
expansão dos EUA como nação
hegemônica dentro do capitalismo, como também falar de um
outro elemento mais antigo, esse
de caráter verdadeiramente global, que é o anticomunismo, e que
no Brasil é um dos nossos principais pontos de discórdia política.
Voltemos a moralização do Estado
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Brasileiro, tão cara aos
tenentes, juntemos com
esse verdadeiro mantra,
que é o anticomunismo,
professado intensamente
por elementos de diferentes classes sociais e
teremos um modelo de
golpe de estado clássico
dos anos 60 e 70 do século passado. Amarradas
com os dois anteriores,
temos as questões internas, como por exemplo,
as reformas de base dos
anos 60, a questão da
modernização conservadora, quer com Getúlio,
quer com os governos
militares, embora a grande guinada
conceitual sobre o tema tenha sido
dada justamente no governo JK e o
seu nascionaldesenvolvimentismo.
Outro ponto importante: o uso
de um discurso salvacionista vinha
recheado de “verdades inquestionáveis” sobre as abominações, crimes, erros crassos e outras barbaridades perpetradas, tanto no último
governo da República Velha quanto
naquele de Jango, o que por si já
legitimaria a tomada do poder e a
sua higienização mais radical. No
presente percebemos que, apesar
de as situações poderem enganosamente, nos permitir cair na tentação de um discurso simplista e altamente mistificador, vemos que as
diferenças e semelhanças precisam
ser bem entendidas e explicadas,
senão tudo fica mais confuso e fácil
de se perder.
Primeiramente a questão da verdadeira guerra que se estabeleceu
dentro da sociedade brasileira atual entre os defensores do governo
Dilma e os seus adversários. Virou
uma verdadeira questão de vida ou
morte a sua queda ou a sua sobrevivência política, não importando
muito se esse estado de coisas se
sustenta com uma análise racional
ou não. A guerra aberta e sem quartel estabelecida nas redes sociais,
entre os membros pró ou contra; o
abuso, nessas mesmas redes, de

um universo de informações falsas
ou falseadas; de ataques violentos
e constantes contra pessoas ou
grupos, demonstrando já um desejo intenso de se eliminar o outro,
no discurso ou na prática; a argumentação sendo cotidianamente
confundida com agressão verbal ou
física.
Segundo: o uso e o abuso do noticiário como instrumento político
anti-Dilma e anti-Pt, que verdadeiramente beira as raias de uma Cruzada contra o mal, sintetizada pelo
combate ao comunismo; a corrupção generalizada, mas primeiro a do
pt; aos grupos que lutam pela criação ou expansão de direitos como
cotas, LGBT, idosos, pobres, etc. A
partidarização da grande impressa
e a saturação do noticiário sobre
esse tema provoca a certeza de que
algo deve ser feito, mesmo que ao
arrepio da lei.
Terceiro: A reedição das marcha
com Deus e pela família, de 64,
agora simbolizada pelas manifestações de rua contra a Presidenta (e),
e que numa interpretação mais livre
ou mais assustadora, passa a idéia
da miscelânia que ocorre nesses
momentos, uma mistura de passeio
dominical, com comemoração por
alguma vitória da seleção brasileira
de futebol, com cenas de nudez ou
até o ensaio de arrastão de torcida
organizada, que podemos identifi-

car um caráter claramente político
partidário, um desejo de ocupação
do espaço público de maneira intensa, a utilização de mensagens as
mais variadas, desde um hipotético
impeachment meio que na raça até
o apoio aos grupos de extermínio,
pena de morte, ditadura militar, volta Sarney, tortura seguida de morte,
nos porões da ditadura ou nas delegacias de polícia, as constantes
trocas de acusações e a partidarização de parte do judiciário e até da
polícia federal, compõe um quadro
bastante complexo, se levarmos em
conta a questão de que os governos
do pt, que não chegaram ao poder
através de uma revolução socialista ou comunista, sejam justamente
atacados em maior escala nos quesitos em que eles foram campões
no combate quando eram oposição:
a corrupção, o assistencialismo, a
compra de votos, o superfaturamento, as negociatas, etc.
Por fim, volto aos tenentes. Até o
presente momento eles não deram
as caras. Não apareceram para comandar mais um golpe de estado no
Brasil e acabar mais uma vez com a
corrupção, o atraso, a politicagem e
as influências nocivas do comunismo ateu, bolivariano, cubano, boliviano e petista. Amém.
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Novas Tecnologias na Escola
O uso de tablets no contexto da sala de aula
Prof. Sergio Luiz Alves da Silva
www.samosboat.blogspot.com.br

Embora presentes nos dias e
noites de nossos alunos, os tablets e smartfones encontram verdadeiras barreiras na escola. Por
um lado, alunos desejam fazer uso
deles mas, devido ao não domínio
de suas próprias vontades, se deixam levar pelo uso não pedagógico desses aparelhos em classe, o
que acaba dando brechas para a
proibição dessa importante ferramenta tecnológica, nos dias atuais. Por outro lado encontramos
professores(as) que, pelo fato de
desconhecerem o funcionamento
correto de um tablet e por verem
nesses instrumentos uma espécie
de brinquedo, proíbem terminantemente seu uso em classe justificando e generalizando, sempre, o
“uso do instrumento para fins não
pedagógicos” por parte do aluno.
Então, atualmente e infelizmente, continuamos a viver aquele trágico descompasso entre o “mundo da escola e o mundo lá fora”.
Alunos jovens clamam pelo
novo. Não cabe aqui afirmar que
professores e professoras precisam ser indivíduos de pouca idade e terem beleza física ou aparência para serem bem aceitos.
Existem, em nosso meio, profissionais que também pensam
e resolvem suas vidas segundo
a maneira jovem de perceber o
mundo. Creio que esses entenderam o recado dos estudantes contemporâneos. Nossos alunos que-
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rem algo que os insiram no século
em que vivem. Já está passando
da hora de vermos as chamadas
“novas tecnologias” presentes nas
escolas, ampliando as possibilidades” para ambos os grupos. É
nesse contexto que gostaria de
apresentar alguns aplicativos que,
bem explorados, poderão con-

tribuir para a melhoria da qualidade profissional e da eficiência
desse trabalho, junto das turmas
do CEP-PR. São aplicativos que
existem para vários sistemas
operacionais. Irei me reportar à
plataforma de sistema operacional iOS, pois é a que uso e tenho
experiência.
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Oficina Tecnologias na Escola (Formação em Ação do CEP)

Certamente aplicativos, como o
Google Maps e suites offices estão disponíveis para todas as plataformas. A suite Microsoft Office
é gratuita para o Windows Phone.

Na última “Formação em Ação” tive
a oportunidade de mostrar alguns
equipamentos de interesse de todos.
Muitos professores ficaram interessados nos alto-falantes bluetooth.

Aqui abaixo estão
dois deles para
referências:
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Exercício de
Cidadania
Cidadão ou cidadã é aquele ou
aquela que vive na cidade. Em grego antigo cidade se dizia polis, de
onde surgiu o termo política, que é
uma invenção dos gregos antigos
que tinham por ideal a autarquia,
que significa comando de si. Eles
não aceitavam a idéia de um homem mandar em outro como acontece na monarquia, bem como ser o
único dono de todo o
território, por isso pensaram a cidade como
sendo a divisão entre
espaço público (ruas,
praças, etc) e espaço
privado (casa, quintal,
etc). Para garantir que
ninguém iria mandar
em ninguém no espaço público criaram um
sistema de lei. Segundo eles, se você faz
uma lei e a obedece é
uma pessoa autárquica que obedece a si
mesmo. Porém, como
chegar a uma lei que
seja a mesma para todos? Isegoria,
que significa igual direito de fala ou,
em termos atuais, liberdade de expressão, seria a forma para se chegar num consenso sobre a lei que
todos devem obedecer, em termo
grego: isonomia. Pela fala argumentativa ou persuasão cada cidadão
poderia convencer os demais que a
lei que defende é a melhor e deve
ser obedecida por todos. Assim nas-

16  

Vilma Luiza, professora de filosofia do CEP

ceu a democracia cujos princípios
básicos são: divisão entre espaço
público e privado, isonomia e isegoria. Sem isso não há democracia.
A isegoria garante a não violência,
porque não se admite nenhum tipo
de coação ou constrangimento para
convencer alguém de que uma determinada lei deve ser elaborada,
muito menos a força física que é a

pura barbárie. A democracia requer
pessoas educadas de tal forma que
o respeito pela fala argumentativa
está acima de tudo, como se fosse
algo sagrado.
Na modernidade, a democracia
grega serve como inspiração para
a instituição do Estado republicano.
Acrescenta-se a ideia de representação com a desculpa de que o número de cidadãos é muito grande

e não haveria possibilidades de se
criar uma grande ágora (praça pública) que comportasse tanta gente.
É preciso lembrar que na época não
existia internet. Também foi acrescentada a idéia de eleição. Os representantes do povo são eleitos
para criar as leis que todo(a)s o(a)s
cidadã(o)s devem obedecer e dessa
forma seria garantida a autarquia.
O(a)s representantes
eleito(a)s pelo povo
ocupam a tribuna do
congresso, parlamento
ou assembléia legislativa para, por meio da
persuasão, convencer
o(a)s demais de que a
lei que propõe é a melhor para o povo por
ele(a)
representado.
Percebam que a isegoria, capacidade de persuadir por meio da fala,
continua sendo o principal alicerce da democracia. Por ocasião da
greve de professores e
professoras tive a oportunidade de
observar, por meio da TV sinal, a
atuação das pessoas eleitas para
representar o povo paranaense na
assembléia legislativa. Muitos deles
fazem uso da persuasão e cumprem
o papel que lhes cabe para garantir
que a democracia atual aconteça.
Dizem aquilo que o povo gostaria
de dizer, expressam os desejos e
anseios dos seus representados.
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Os princípios básicos de isonomia – todos são iguais
perante a lei – isegoria – liberdade de expressão – e separação entre espaço público e privado são mantidos.

O que me deixou estarrecida é que
um número bem grande, talvez até
a maioria, não abre a boca e votam.
Nem sequer justificam seu voto. Parecem autômatos dirigidos pelo líder
da bancada: “votem sim” e todo(a)
s votam; “votem não” e todo(a)s votam. Nesse grupo de parlamentares
“autômatos” estão incluídas as três
mulheres que em nenhum momento ocuparam a tribuna, não ouvimos
a voz delas, nem mesmo daquela
que diz, no horário de propaganda
eleitoral gratuita de seu partido, ser
defensora da educação. Ora, se estavam discutindo questões ligadas
à educação, nada mais natural que
explicasse, justificasse e até mesmo tentasse persuadir a(o)s demais
do seu ponto de vista.
A greve de professoras e professores expôs a grande fragilidade de
nossa democracia, desde o motivo
que nos fez declarar greve: a vontade individual do governador de
retirar direitos garantidos por lei elaborada ao fim de anos de debates,
visando garantir aposentadoria e
plano de carreira para professores e
professoras; depois, o uso de força
física para garantir a vontade individual do governador e, por fim, a recusa a qualquer debate. O que nos
leva a concluir que precisamos, urgentemente, pensar e elaborar maneiras de fortalecer a democracia
de forma a não deixar que a tirania
de uma vontade individual se instaure dentro dela, destruindo a von-

tade geral. É preciso criar meios
de participação direta, é preciso
acreditar na capacidade de persuasão dos movimentos sociais
e populares e principalmente, na
hora de eleger um(a) representan-

te, se certificar que realmente tenha
capacidade e disposição para a persuasão e que não irá se entregar ao
comando de uma vontade individual
ou de um pequeno grupo. Por tudo
isso “EU TÔ NA LUTA”.
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Resenha - Filmes

Idiocracia

(EUA, 2006) 20h Century Fox.
Direção: Mike Judge. 84 min.

Leonardo Camargo, professor de filosofia do CEP

É comum pensarmos que a humanidade estaria sempre melhorando, e a
evolução do conhecimento e da tecnologia seria constante. Contudo, e se
esta visão estivesse
errada? É com esta
premissa que, em
forma de comédia,
Idiocracia trabalha
em seu roteiro.
A história é bem fácil de entender: um
programa
secreto
militar do governo
norte-americano
que tem o objetivo
de congelar duas
pessoas como cobaias por um ano
para testar como
nosso o corpo reagiria, caso tenha alguma catástrofe no futuro. Para este
experimento, são escolhidos
duas pessoas com o perfil mediano e descartáveis, segundo
os militares: o arquivista Cabo
Joe Bauer (Luke Wilson), e a
prostituta Rita (Maya Rudolph).
Uma vez que a forma corrupta de selecionar as cobaias
são descobertas, o programa
é suspenso, e os dois são esquecidos nos arquivos do Exército por 500 anos, quando são
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acordados pelo desabamento de
uma montanha de lixo. A realidade descoberta pelos dois personagens é uma das piores possíveis: através de uma disgenia
(sem nenhuma fundamentação
científica), em todo o mundo só
sobraram as pessoas idiotas, pois
as pessoas inteligentes ao longo
do tempo não tinham mais filhos.
Assim, neste futuro hipotético ninguém sabe utilizar a tecnologia –
só se for para apertar botões – e o
lixo tomou conta das ruas. Todos
são preguiçosos, estúpidos e con-

sumistas, além de violentos. A partir daí, o roteiro nos faz refletir neste
futuro tenebroso sobre a
nossa própria realidade.
Por que assistimos e toleramos programas que
propagam a violência?
Por que é comum sermos individualistas e não
pensamos politicamente
em uma sociedade mais
justa e melhor? Como o
consumismo – que é diferente do consumo – se
torna a nossa principal
preocupação? Por que a
sexualidade é vista como
apenas um ato mecânico
de ter prazer? Apesar dos
exageros do roteiro, ao
longo do filme percebemos que o tom cômico do
texto é para nós rirmos de
nossa própria realidade e
descobrirmos que talvez os idiotas sejamos nós mesmos. Apesar
da resistência do próprio estúdio,
que o lançou timidamente no cinema e em DVD, recomendo este
filme, que é curto e muito bem feito para fazer uma reflexão sobre
as nossas ações. Também chamo
atenção para a grande atuação de
Terry Crews (o pai do Chris no seriado Todo mundo odeia o Chris)
no papel de Camacho - o presidente dos EUA no futuro.
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29 de abril sinistro
“Em baixo e em cima da terra
O ouro um dia vai secar.
Toda vez que um justo gritar,
Um carrasco o vem calar.”
Cecilia Meirelles, O Romanceiro da
Inconfidência. romance v
Quem sabe, quem viu?
Foi em 29-de-abril
em uma tarde funesta
quando inúmeros policiais militares,
sob ordens superiores
descarregam balas e bombas
sobre professores
que reivindicavam,
como “cidadãos”
em suposto estado democrático de direito,
previsto na Legislação.
Paranaenses! Brasileiros!
Quem de fato nos representa?
Quem fala por nós na casa do povo?
Quem cria taxas abusivas no arrepio da lei?!
E onde são empregados?
Na saúde, educação?
Segurança pública ou outra ação?!
Impostos! Impostos! Impostos!
É a derrama, Tiradentes,
buraco sem fundo...
corrupção!
Estudantes, pais, professores,
médicos, policiais, enfermeiros...
que lutam cada dia,
somos todos brasileiros.
Nada podemos contra os desmandos
urdidos a portas fechadas?

Qual é o poder de nossa resistência?
A U N I Ã O,
que transforma o sussuro
em grito de indignação!
Nos roubam o futuro
e o sonho do presente.
aspectros abomináveis,
acima de qualquer lei.
Justiça conivente,
sem precedente.
Poder, Vaidade, Ganância...
“A R R O G Â N C I A”
Vilanias sem medida
Praticam o roubo e a violência
à luz do dia.
A História não tem cabresto,
o tempo passa, mas a memória reprisa.
Os fatos não calam
e a desonra os eterniza.
Para sempre:
Pusilânimes!
Professora Mary Donda Tenius - CEPR 2015
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“De repente

nas profundezas do bosque”

Texto produzido pela aluna
Gabriele Montipó, do
1º ano D, orientada pela
professora Luciana Paula
da Silva de Oliveira, como
término da atividade realizada a partir do livro “De repente, nas profundezas do
bosque” e sua relação com
o conceito de socialização,
tema básico de sociologia
na primeira série do ensino
médio.

“De repente nas profundezas do
bosque” é um livro cuja história se
passa em uma pequena aldeia remota, onde todos os animais sumiram. Durante a narrativa é perceptível que costumavam existir animais
na aldeia e então um dia, por nenhuma razão aparente, todos eles
desapareceram. Seus habitantes
ficam assustados, intrigados e desconfiados uns dos outros. Começam a criar teorias para o que poderia ter ocorrido, alguns culpam uns
aos outros por terem roubado todos
os animais, mas a mais comum era
a de como Nehi, o demônio da montanha, havia sido o responsável por
levar todos os animais. Isto pode
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ser comparado com o surgimento
de crenças e religiões que existem
hoje na sociedade, pois no momento em que algo que não podemos
explicar ocorre, geralmente nos voltamos para o sobrenatural em busca de respostas e conforto.
E este é o grande mistério da pequena aldeia. Os adultos não gostam de comentar sobre o incidente
e demonstram vontade de somente
esquecer tudo o que havia ocorrido.
E conversas sobre o assunto são
inexistentes, principalmente para
com as crianças, mas nem todos
os adultos apresentam este comportamento. Alguns falavam sobre
os animais e por isso eram vistos

como loucos pelos outros habitantes. E no momento em que os personagens centrais da história (uma
menina e um menino) encontram
por acaso um peixinho e o observam por apenas alguns instantes,
eles não sabem o que fazer. Se falassem sobre aquilo com alguém,
provavelmente passariam a ser
motivo de chacota e talvez fossem
considerados doentes. Então na sociedade, se você não atingir as expectativas, será excluído do grupo
e será malvisto por suas diferenças.
Eles então resolvem explorar o bosque em torno da aldeia em busca
de respostas. E apesar da determinação dos personagens, podemos
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perceber o modo como ambos estão com medo do bosque, principalmente o menino, o que o deixa
bastante perturbado. Uma ação de
certo modo machista, pois só por
que sua colega era menina, isto não
quer dizer que ela deveria ser menos corajosa do que ele. Finalmente, já ao entardecer, eles encontram
o castelo de Nehi, o demônio. Lá
estavam todos os animais da aldeia
que haviam desaparecido, vivendo
felizes e pacificamente uns com os
outros e Nehi lhes explica o por que
de tudo aquilo. Nesta parte percebesse que Nehi na verdade não é
vilão da história, estava apenas tentando salvar os animais dos maus
tratos que sofriam nas mãos dos
humanos. Ele havia apenas ido até
a aldeia, chamando-os para fugirem
com ele, e todos, desde os menores
insetos até os animais de estimação
que eram bem tratados, o fizeram.
Esta parte deixa clara como as aparências enganam e como os aldeões haviam julgado Nehi e o culpado sem saberem de toda a verdade.
O livro termina com as duas
crianças voltando para a aldeia, sãs
e sem nenhum ferimento. Nehi não
as havia deixado levar os animais
de volta para a aldeia, pois apesar
de que seus habitantes ficariam
felizes com a sua
volta, seria apenas uma questão
de tempo até que
começassem a
maltratá-los novamente. Os personagens discutem sobre contar
ou não sobre sua
aventura para os
habitantes, mas
no final resolvem
que este é um problema para outro
dia.

A Verdade Está
Lá Fora
29: A Verdade Está Lá
Fora, que tem produção
de estudantes do Curso
de Técnico e Produção
de Áudio e Vídeo do Colégio Estadual do Paraná.
A direção é de Ariadne
Valdés.
O curta-metragem é de
ficção, mas inspirado nos
acontecimentos do fatídico dia 29 de abril de 2015
em Curitiba, quando os
professores da rede estadual de ensino e demais
categorias do serviço público estadual, junto de
ativistas de diversos outros setores e movimen-

tos sociais, foram massacrados pelo governo
estadual e policiais militares no Centro Cívico,
para serem inibidos em
seu direito de manifestar-se e lutar por direitos.

.wix.

www.curta29averdade
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Cicatriz
de luta
Emilia Leda Perez (2ºC) Gremio CEP

“Ao chegar na região da
Praça Nossa Senhora da Salete junto com outros alunos
do Colégio Estadual do Paraná, o clima já estava tenso.
O grande numero de policiais
que ali se encontravam não
nos passavam uma ideia de
segurança e sim de medo
e tensão. Em alguns momentos, quando olhava para
aqueles policiais, me sentia
nas histórias que meus pais
sempre me contaram sobre
a ditadura e ficava a cada
minuto mais tensa. Como se
não bastassem todos aqueles
homens fardados, também
havia um helicóptero que estava rodeando a região, que
momentos antes do confronto
decidiu voar em uma altura
extremamente baixa; fez voar
o acampamento que ali estava e assustar ainda mais os
professores e alunos. Perto das 14h
começamos a ver uma movimentação de policiais com fardas preta,
eles tinham escudos e armas, alguns tinham até mascaras na mão.
Foi ai que percebemos que eles
estavam se preparando para algum
grande conflito, coisa que não era
nossa intenção. Logo depois de ver
essa movimentação de policiais,
decidimos tirar alguns alunos dali e
direcioná-los novamente ao colégio.
Eu e outro grupo de estudantes de-
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cidimos ficar para continuar dando
força aos professores e prestar ajuda se fosse necessário. Juntamente
com os outros estudantes nos direcionamos para perto do tubo de ônibus, a alguns metros de distância da
grade que separava os policias dos
professores que se manifestavam;
não foi necessário muito tempo
para que o alvoroço começasse, a
imagem que tenho desse momento
é de ver todos ao meu redor pulando e gritando “Quem não pula apoia
o Beto” e logo após virar a cabeça

para o lado e ver a grade, indo ao
chão e os policiais avançando com
cassetetes para cima dos professores, agentes penitenciários e até
estudantes que ali estavam. Logo
após a queda da grade as bombas
também começaram a ser lançadas
em nossa direção. A primeira bomba de gás que inalei me fez muito
mal, sentia meus olhos lacrimejarem e minha garganta muito seca,
pensei até em ir embora ou voltar
para o colégio, mas assim que o
mal estar passou decidi voltar para
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“O que ocorreu dia 29 de Abril foi totalmente desumano”
onde estava, fizemos uma linha de
frente e nos direcionávamos aos
policiais gritando “sem violência”
com as mãos levantadas. Algumas
bombas eram lançadas em nossa
direção, nós recuávamos e depois
voltávamos para a linha de frente,
fizemos isso 3 ou 4 vezes. Foi na
última vez que voltamos a caminhar
na direção dos policiais gritando
“Sem violência”, que ouvimos uma

gada e minha perna sangrando decidi ir em direção a ambulância para
ser atendida. Eu e outra companheira começamos a nos dirigir até lá,
mas era muito difícil chegar pois haviam bombas sendo lançadas muito
próximo da ambulância. Voltamos
a esquivar bombas que vinham de
toda parte, foi aí que encontramos
novamente Ícaro ferido no rosto.
Procuramos ajuda com um policial

depois desse fato continuei manca,
e a cicatriz ainda está em minha perna. O que ocorreu dia 29 de Abril foi
totalmente desumano, depois desse
dia descreditei na “democracia” do
Paraná, me sinto muito triste por
um governador como esse, que
em nenhum momento deu a ordem
para que os policias parassem com
aquela violência, ter ganho as eleições em primeiro turno. Espero que

ordem que vinha do caminhão de
som dizendo para que sentássemos
no chão para mostrar que não queríamos mais toda aquela violência;
foi ai que veio uma bomba de efeito
moral em nossa direção e ao estourar acabou atingindo o rosto de meu
companheiro Ícaro e minha perna.
Recuei como de costume e nem
havia percebido que tinha sido atingida, passei muito mal com o gás
de outra bomba que deve ter sido
lançada ao mesmo tempo. Quando
percebi que minha calça estava ras-

que tive que lhe perguntar duas vezes para que ele me respondesse
onde havia atendimento, ele nos direcionou até a prefeitura e chegando lá encontramos nosso professor
de sociologia que também estava
ferido. Fomos os primeiros a chegar
para receber atendimento, que demorou um pouco, então decidimos
sair da prefeitura e procurar alguma
ambulância que estivesse por ali,
depois de atendidos decidimos ir de
volta ao colégio. Eu estava manca e
Ícaro com a cabeça enfaixada. Dias

nem o Paraná e nem o Brasil se
esqueçam desse dia.” Escrevendo
esse relato lembrei que nós nos encontramos na fila do lanche, em que
ficamos falando sobre as pessoas
que estavam cantando no caminhão
de som. Naquele momento eu não
imaginaria o que estava por vir... Me
sinto muito honrada de ter acompanhado essa luta com vocês, professores, obrigada pela cicatriz de luta,
isso mostra que estaremos sempre
juntos nas escolas e nas ruas!
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“São passados 50 anos do golpe civil militar que destitui o presidente democraticamente eleito João Goulart, Um governo polêmico que, ora avançava, ora se preocupava com problemas
mínimos que acabavam por tornar o seu governo folclórico “

Leia a nova publicação da Editora ALETHEIA
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