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Por Trás da Humanidades

E s t a  n o n a  e d i ç ã o  d a  R e v i s t a 
Humanidades é uma cooperação entre os alunos 

da 3ª série do Colégio Nossa Escola e os 
professores Ericka Almeida, Igor Reis, Ivy Cavalachi, 
Jediel Oliveira, Júlio Flávio, Wesley Sérgio e Wildson 
Aragão. 

O propósito de organizar um espaço virtual 
para publicação de textos dos alunos surgiu quando 
os professores-idealizadores sentiram-se desafiados 
a desenvolver um projeto pedagógico que levasse em 
consideração o local-central que a conectividade 
ocupa na vida social contemporânea.

Os autores de cada artigo são responsáveis 
pela escolha e apresentação dos fatos contidos nesta 
revista, bem como pelas opiniões nela expressas, que 
não são necessariamente as do Colégio Nossa 
Escola. Os professores-orientadores, como a própria 
terminologia indica, cumprem apenas o papel de 
orientar para a produção de textos coesos e 
coerentes, não cabendo a eles interferir diretamente 
no conteúdo dos ar t igos,  sa lvo quando a 
argumentação não condiz com os preceitos da esfera 
social que é a escola.

Profª Ivy Cavalachi – organizadora.
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Por Wesley Sergio Anjos Lima

Professor de Língua Portuguesa e Redação, com formação superior em 
Letras/Português - Licenciatura Plena, construída na Universidade Federal de Sergipe, 

concluída em outubro de 2000. Leciona desde então em escolas particulares,
 cursos preparatórios para o Enem e na Rede Pública Estadual em Aracaju/SE.

José Saramago, escritor português, Nobel de Litera-
tura em 1998, em uma célebre frase, referiu-se à lei-
tura como “... uma outra maneira de estar em um lu-

gar”. Logicamente, o autor destaca o poder de “visitação” a luga-
res e épocas, próximos ou longínquos, reais ou inverossímeis, 

atestando o imensurável alcance que o ato de ler proporciona à Hu-
manidade, abrangendo o processo comunicativo. A importância da co-

municação para a história humana é indiscutível. Com a evolução inte-
lectual, o homem compreendeu que um conjunto de conhecimentos, valo-
res, práticas, criados em diversas culturas, carecia de registro para que 
futuras gerações tivessem acesso e continuassem o repasse. Nos ante-
passados, a palavra falada era a única forma de veiculação cultural entre 
os indivíduos, ou seja, cada sociedade transmitia oralmente aos mais jo-
vens suas crenças. Com o passar do tempo, originou-se a expressão es-
crita da palavra, ato peremptório na transformação da trajetória humana 
em sua história. Juntamente à escrita, surgiu um movimento interpretati-
vo, a fim de consolidar a comunicação: a leitura.

Com o escopo de alimentar o leitor com informações descritivas, nar-
rativas, injuntivas, dissertativas, argumentativas, a leitura se tornou fonte 
de prazer, conhecimento, reflexão, atitude e transformação. Decerto, em 
qualquer estágio da vida, ler eleva a imaginação e provoca um tipo de via-
gem ao conhecido, mas também ao desconhecido. Nesse sentido, gran-
de quantidade de gêneros textuais presentes hodiernamente na socieda-
de desencadeia variedade de objetivos comunicativos – informar (notí-
cia, relatório, lista de compra, por exemplo); ensinar e instruir (livro didáti-
co, bula de remédio, verbete de dicionário, por exemplo); argumentar e 
convencer (artigo, resenha crítica, editorial, por exemplo). A partir do con-
tato com diversos gêneros textuais e as ideias que seus autores disponi-
bilizam, é verificado um processo de decodificação: a exposição de uma 
mensagem passa ao conhecimento de uma pessoa ou grupo, que inicia 
simultaneamente juízos de valor. Assim, o processo de leitura está inti-
mamente relacionado a um conjunto cognitivo importante – ler, compre-
ender, julgar, concluir – presenteando o leitor com benefícios relativos ao 
desenvolvimento intelectual e, por extensão, social. É mister inferir a con-
tribuição da leitura para a formação e transformação individual e social.

A leitura forma e transforma indivíduos. Envolvemo-nos na experiên-
cia da leitura quando lemos, por exemplo, um simples e breve recadinho, 
via rede social, em tela de celular, ou mergulhamos na complexidade de 
um artigo científico. Não obstante a dicotomia entre o simples e o comple-
xo, o acesso e a descoberta de uma nova ideia impulsiona situações di-
versas em cada indivíduo. Ao fazer uma busca em um passado recente 
(peço licença a você, leitor, neste momento, para mudar por enquanto a 
pessoa gramatical desse texto, a fim de transmitir com o coração o sau-
dosismo de leituras em minha infância e ao longo de minha adolescên-
cia), lembrei-me de livros maravilhosos que li por prazer quando ainda ti-
nha a idade de menino. A propósito, ler, para mim, representava, desde a 
infância, algo especial. Nunca me esqueci de um pequeno romance – 
Três garotos na Amazônia – obra de Antonieta Dias de Moraes, de 1981 – 
que ganhei de minha avó aos onze ou doze anos (nossa! há quanto tem-
po! Mas existe nisso uma verdade: coisas boas, que marcam a nossa vi-
da, nunca esquecemos, guardamos nas profundezas do coração e da 
memória). O pequeno romance que ganhei oferecia leitura fácil, permea-
da de aventura, mistério, desafios, tudo que um garoto sonhava em um 

tempo em que os entretenimentos audiovisuais não influenciavam como 
nos dias atuais: a TV brasileira ainda engatinhava e computadores eram 
vistos apenas como horrorosas máquinas no mundo fantástico dos fil-
mes de ficção científica. Li o romance em três dias! E assim aconteceu 
com outros textos à época: contos, crônicas, romances paradidáticos da 
queridíssima série Vaga-Lume (A ilha perdida, Tonico, Tonico e Carniça, 
Aventuras de Xisto, O rapto do garoto de ouro, O Mistério do Cinco Estre-
las, Um cadáver ouve rádio, entre outros vários...). Lia-os, devorava-os 
com tamanho interesse. Indubitavelmente, o gosto pela leitura já acendia 
no garoto uma chama que, anos após, gerou um traço de identificação 
profissional: a preferência pelo ingresso no magistério, mesmo com von-
tades alheias discordantes, como docente em Língua Portuguesa. Cor-
robora, nesse sentido, com alusão ao favorecimento e à importância da 
leitura para os indivíduos, declaração do empresário americano Bill Ga-
tes: “Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem li-
vros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever – inclusi-
ve a sua própria história   ”.

A leitura forma e transforma uma sociedade. Isso nos faz lembrar do 
papel formidável que os livros propiciaram na divulgação de ideias ao lon-
go da história humana. A leitura de livros promove progresso, mudança 
no aspecto social. Utilizando um exemplo simples, basta verificar como 
as escolas socializaram e tornaram esse instrumento como imprescindí-
vel no processo ensino-aprendizagem. René Descartes, filósofo e mate-
mático francês, também referiu-se com louvor a esse processo ao afir-
mar: “A leitura de todos os bons livros é uma conversação com as (...) pes-
soas dos séculos passados”. Sem dúvidas, a Filosofia, as Artes, as Ciên-
cias registraram suas ideias, experiências, descobertas, demonstra-
ções, percebidas secularmente por um público leitor que vem sendo for-
mado e transformado, interferindo nos rumos da Humanidade. Como 
exemplos, o que dizer da importância histórica e social de “A República”, 
de Platão, ou “A riqueza das nações”, de Adam Smith? Ou na obra-prima, 
sobre o amor proibido, de Shakespeare, “Romeu e Julieta”? Ou “Guerra e 
paz”, de Leon Tolstói? Ou “A teoria da relatividade especial e geral”, de 
Albert Einstein? Ou ainda “Sapiens – uma breve história da humanida-
de”, de Yuval Noah Harari? Esses e vários outros clássicos mundiais con-
tribuíram imensamente para caminhos histórico-sociais construídos a 
partir de leituras, porém sem esquecer do papel também importante que 
um conjunto de obras menos conhecidas propicia até hoje.

Então, a perpetuação e a ampliação da leitura deve ser uma reali-
dade na vida de todos por conta do seu valor humano e social. Go-
vernos, escolas, famílias e demais instituições têm papel funda-
mental no objetivo de tornar interessante e apaixonante a prática 
do ato de ler. Concluímos oferecendo para reflexão a frase se-
guinte, de Mário Quintana: “De um autor inglês do saudoso sé-
culo XIX: O verdadeiro gentleman compra sempre três exem-
plares de cada livro: um para ler, outro para guardar na es-
tante e o último para dar de presente”.
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A IMPORTÂNCIA DO ACESSO À LEITURA 
PARA A FORMAÇÃO DO CIDADÃO CRÍTICO

Beatriz Pessoa – 3ª série (2020)

O
s livros são um símbolo de conhecimento, tanto que a destruição dos mesmos foi muito utilizada por toda a história co-
mo ferramenta de imposição e controle ideológico, desde o incêndio da biblioteca de Alexandria, até a queima de 
obras durante regimes autoritários do século XX. No entanto, o hábito da leitura vem se tornando cada vez mais raro 

entre os brasileiros. O que se deve tanto a uma educação que falha em fornecer meios e incentivos necessários, quanto a uma cres-
cente cultura de desvalorização da informação. Portanto, entende-se que a leitura é de extrema importância para a formação de cidadãos 
capazes de desenvolver o pensamento crítico, e, para que ela se torne uma maior parte do dia a dia da população, é imprescindível que o 
consumo de textos em geral, com a qualidade legitimada, seja fomentado de infantes a adultos.

Primeiramente, é preciso analisar a maneira como a leitura é introduzida e estimulada entre crianças. Pesquisas mostram que aquilo 
que mais incentiva os jovens à leitura é a obrigatoriedade acadêmica. No entanto, observando a baixíssima média de livros lidos por brasi-
leiros (1,5 por ano), deduz-se que a escola, mesmo sendo a maior fonte de estímulo, ainda falha em desenvolver o hábito da leitura entre 
os jovens. Dessa forma, para que a prática da leitura seja desenvolvida em idade tenra e levada para o resto da vida, é preciso que um no-
vo estímulo externo seja dado aos jovens, ou que os métodos de incentivo praticados em escolas sejam alterados.

Ademais, há também uma crescente simplificação da leitura de textos, em detrimento dos avanços tecnológicos e mudanças nos hábi-
tos sociais. Um estudo recente mostrou que, ao se acessar um texto “online”, o usuário lê em média somente 28% das palavras ali escritas. 
Percebe-se então a desvalorização de conteúdo extenso, oriundo do desuso da leitura. Desse modo, tal decadência faz com que as pes-
soas optem por não aprofundar seus conhecimentos e se conformem com declarações e conceitos rasos.

Destarte, é preciso que haja uma valorização da leitura objetivando a formação cidadã. Como objetivo de enaltecer a apreciação de bo-
as leituras, é preciso que as instituições de ensino criem no estudante o hábito da leitura por meio da intensificação de seu fomento em to-
dos os níveis da educação, já que práticas cultivadas em tenra idade tendem a definir o indivíduo. Desse modo, é possível a formação de ci-
dadãos mais críticos e capazes de melhor adquirir e conceber ideias.
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Cowspiracy: 
o segredo da sustentabilidade

C
owspiracy é um documentário que mostra outros aspectos não muito 
comentados sobre a prática agropecuária e seus impactos no mundo. 
No documentário, um rapaz chamado Kip decide começar a ter práti-

cas mais sustentáveis no seu dia a dia, como andar de bicicleta em vez de utilizar 
automóveis, tomar banhos mais curtos, separar o lixo, entre outras. E dia após 
dia, ele vê o seu lar, o planeta Terra, ser desgastado mais e mais, e se pergunta: 
se todas as pessoas do mundo começassem a ter estes hábitos sustentáveis, se-
ria o suficiente para apaziguar a situação em que o planeta Terra se encontra? 

Ele mesmo, com todos estes hábitos, sabia que havia algo a mais, tinha algo nas 
entrelinhas. E, em mais uma de suas pesquisas sobre o tema, ele chega no seguinte 
dado publicado pela ONU: “A criação de gado produz mais gases para o efeito estufa 
do que todos os meios de transportes juntos”. Após algumas buscas na internet, perce-
be que não só a ONU como outras agências afirmam que a prática agropecuária, além 
de afetar diretamente no aquecimento global, é a líder do consumo e da degradação 
dos recursos do planeta Terra. Como resultado, Kip se vê indignado após perceber 
que, seguindo todas as recomendações de economizar água em casa,

ele salvava cerca de 178 litros d’agua por dia, mas se no meio da semana ele 
decidisse comer um hambúrger de 500 gramas, estaria consumindo cerca de 
2.500 litros d’agua, uma vez que essa é a quantidade necessária para produzir tal 
alimento, neste peso. E mesmo assim, em nenhum dos sites, agências ou organi-
zações se era falado sobre o consumo de carne. 

Com isso, ele entra em contato com diversas agências, organizações e até 
mesmo o governo, e, na maioria dos casos, quando ocorria de tocar no assunto, a 
entrevista devia ser encerrada, ou seja, havia uma negligência. E é exatamente is-
so que provoca intriga e revolta no assunto: como que algo tão importante não é 
discutido da forma como deveria? 

Após mais pesquisas, Kip chega a dados absurdos e percebe como a situação 
está pior do que imaginava, certamente além do que todos imaginam também. A se-
guir, alguns dados que mostram a gravidade da situação:

De acordo com dois especialistas ambientais do Banco Mundial, a criação de 
animais para consumo humano foi responsável por cerca de 51% das mudanças 
climáticas no planeta Terra.

A agropecuária consume cerca de 30% da água mundial. (PNAS/2013)

A agropecuária ocupa até 45% das terras mundiais. (IRLI/2011)

A agropecuária é responsável por 91% das terras devastadas da Amazônia. 
(FC&amp;S/2013)

A agropecuária é uma das principais causas das “zonas mortas” marinhas 
(USGS/2008), das destruições de habitats (UNEP/ 2006) e da extinção de espé-
cies (UN FAO/ 2006).

Uma pergunta importante sobre o caso é: por quê? Por que todas as grandes orga-
nizações de preservação ao meio ambiente como o Greenpeace, Sierra Club, Amazon 
wacth, Oceana, WWF e muitas outras não abordam este tema? 

Uma vez que o consumo de carne é uma cultura mundial e uma grandíssima 
fonte de renda, é de certa forma arriscado e inviável financeiramente para essas 
organizações, pois no final das contas, são empresas, e como tal, desejam maxi-
mizar a sua quantidade de membros e suas contribuições. Então, abordando es-
se tema, elas prejudicam diretamente na sua captação de recursos. Ao mesmo 
tempo, é possível enxergar uma questão de marketing, pois que empresa que pre-
za pela sua existência vai divulgar que o consumo diário de carne e laticínios está 
matando o mundo? Nenhuma delas vai querer abordar este tema.

Entretanto, após todos esses dados, você ainda assim vai comer carne no seu 
almoço? Certo? Pois é, eu também, ao contrário do que você deve estar pensando, 
eu não apoio o fim da agropecuária, uma vez que tal linha de produção emprega mi-
lhares de pessoas e é uma gigantesca fonte de renda para um país. O que eu acre-
dito que deve ser proposto é a periodização do consumo da carne, estabelecer dias 
dentro da semana para o consumo desses

alimentos, pois se em um dia da sua semana você deixar de comer um bife, 
estará economizando galões e galões de água. Outrossim, não devem ser igno-
radas as condições em que os animais em cativeiro são expostos, e a forma in-
sustentável que os produtos de origem animal são produzidos.

Recomendo fortemente que cada um que tiver a oportunidade assista ao do-
cumentário. Ele possui diversos outros dados e temas que são bastante chocan-
tes e esclarecedores. Coloco esse documentário com o intuito de reflexão, pois 
ao mesmo tempo que exista tal documentário, existem pesquisadores que se po-
sicionam positivamente, entendendo que a agropecuária possui um grandíssimo 
impacto no planeta, mas discordam e criticam alguns pontos apresentados. 
Incentivo você a pesquisar e chegar nas suas próprias conclusões sobre o tema. 
Ao final do texto, deixarei um link*, com um texto superinteressante, que combate 
certos aspectos do documentário. Pesquise, reflita e tire suas conclusões!
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O ornitorrinco é muitas vezes chamado de estra-
nho por possuir bico, membranas nas patas e fer-
rões ligados a uma glândula de veneno, porém, isso 
faz com que ele seja um animal único e especial.

O bico deles é tão sensível que é considerado co-
mo um sexto sentido, podendo detectar outros ani-
mais por meio de sinais eletrônicos. Isso ajuda a en-
contrar alimento, visto que, embaixo da água seus 
olhos e narinas ficam completamente fechados.

Durante o século XVII, houve uma caça intensa aos ornitor-
rincos pelos europeus, fato que causou um declínio muito forte 
na espécie. A caça foi proibida no século XX.

Outros motivos que contribuem para a diminuição dessa espécie 
animal são a destruição do seu habitat e as mudanças climáticas.

Devido ao declínio das populações de ornitorrincos, a espé-
cie está classificada como “quase ameaçada” de extinção pela 
União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Re-
cursos Naturais (IUCN). Caso as políticas de conservação para 
a espécie não sejam eficazes, o animal poderá entrar em extin-
ção.

Ornitorrinco
Seria metade pato? Seria metade castor? Talvez um pouco dos dois? 

Na verdade, o ornitorrinco é um mamífero australiano pertencente 
à ordem dos Monotrematas. Ele é o único mamífero que põe ovos 

e pertence à família dos Ornithorhynchidae,   

É um animal carnívoro e se alimenta principal-
mente de insetos e invertebrados aquáticos. Por não 
possuírem estômago, a comida passa do esôfago di-
retamente para o intestino.

São pequeninhos e não possuem estômago... de-
vem comer pouco, certo? Errado.

Esses animais comem 20% do seu peso por dia, 
passam em média 10 a 12 horas de baixo da água em 
busca de comida.

Desde o dia em que são gerados, os ovos ficam em média 28 
dias dentro da fêmea e 11 dias para eclodirem do lado de fora.

As fêmeas fazem a postura de seus ovos, de um a três, em ni-
nhos construídos durante a primavera e mantêm-nos aqueci-
dos até eclodirem.

Os filhotes se alimentam do leite que escorre diretamente 
do abdômen da mãe, já que as glândulas mamárias não possu-
em mamilos.

A amamentação dura até o momento em que os filhotes con-
seguem nadar sozinhos, o que ocorre em torno de quatro me-
ses após o nascimento.

Diferentemente dos ornitorrincos adultos, os filhotes pos-
suem dentes para ajudar a quebrar o ovo.
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SEÇÃO: NOSSA DICA É LEITURA
Helena Marques : A  lei-

tura que vou sugerir aqui é 
"O País do Carnaval", o pri-

meiro romance de Jorge Ama-
do, publicado em 1931. A histó-

ria se passa entre os anos de 
1910 e 1930, período no qual o Bra-

sil passava por grandes mudanças 
políticas e sociais. Nesse contexto, o 

jovem recém-formado em Direito, Pau-
lo Rigger, junto de seu grupo de amigos in-

telectuais, busca uma finalidade para a vida, uma razão. Os persona-
gens tentam encontrá-la através do amor, do casamento, do 
trabalho, alguns por meio da religião. Desejam encontrar a 
felicidade, ou, pelo menos, a serenidade, que os livrariam da 
constante insatisfação que sentem. O cenário desta trajetória é o 
efervescente e caótico Brasil da primeira metade do século, o país 
do carnaval.

Lucca Silvestre Britto: Caçando Dra-
gões, de Taku Kuwabara. É sobre uma na-
ve (parecida com aqueles dirigíveis) caça-
dora de dragões e sua tripulação. De início 
parece muito pouca coisa com o que se tra-
balhar, mas o autor sempre surpreende 
(me surpreende pelo menos) a cada dire-
ção nova que toma com a história e o mun-
do em que se passa o mangá. Os per-
sonagens encontram outras naves de 
caça, de diferentes perspectivas e outras 
funções das deles, personagens ligados 
aos tripulantes e também na elaboração da história de cada um de-
les, geralmente dando destaque para uns em momentos 
específi-cos. No Brasil, está no oitavo volume e é publicado pela 
Panini.

Natália Rebouças Kelleros: 
"Garotas tristes", de Lang Leav. O quão 
longe você consegue ir para guardar um 
segredo? E mais importante, até onde 
é possível aguentar as consequências 
de uma mentira? Audrey não esperava 
que sua vida fosse mudar tão 
drasticamente com a mor-te de uma 
garota de sua sala, mas as pare-des têm 
ouvidos e a boca do povo é mais rápida 
do que se imagina. Lang Leav con-segue 
construir a teia das consequências e das
 emoções humanas de forma maravilhosa, nos levando para 
dentro da mente da protagonista e nos fazendo coexistir com seus 
medos e ansiedades." Garotas tristes" pode ter a premissa de um 
ro-mance, mas sua semelhança com a realidade o torna 
extrema-mente assustador... e interessante.

Júlio Flávio Ferreira: "Jeito de matar la-
gartas", do contista sergipano Antônio Car-
los Viana, foi a última obra publicada pelo 
autor antes de sua morte em 2016. Com 
uma linguagem enxuta e precisamente ci-
rúrgica, o premiado contista aracajuano 
aborda em suas narrativas temas que são 
bastante caros a grande parte de seus leito-
res. As temáticas dessas tramas 
circulam entre a solidão, a morte, a 
loucura e a misé-ria, o sexo, a violência. 
Geralmente, tais ma-zelas acometem os 
personagens dos con-tos vianianos e 
mostram ao leitor como a classe dos
desvalidos vivem numa miséria invisível aos olhos do capi-
talismo cruel que exclui quem não serve como engrenagem à máqui-
na de produzir o "vil metal". Uma das peculiaridades das obras de Via-
na está no fato de os contos, em sua maioria das vezes, serem 
narra-dos por narradores-personagens que aparentemente são 
crianças. Desse modo, a crueldade da miséria que assola 
esses personagens sem perspectivas de vida se entrelaça com 
o lirismo e a puerilidade da visão desses narradores excluídos 
por um sistema perverso que tenta banalizar a miséria alheia. 
São contos que despertam em seus leitores a paixão pela 
leitura, bem como a solidariedade e a reflexão crítica di-ante 
dos dramas alheios.

Igor Macedo Reis: "A sociedade 
do cansaço" do filósofo germano-
coreano Byun-chul Han. Trata-se de 
um pequeno ensaio sobre a forma de 
vida que somos obrigados a levar na 
atual fase do capitalismo. O autor mos-
tra como o indivíduo vem se tornando 
cada vez mais egocêntrico, empurra-
dos pela tecnologia que nos isola, exi-
gindo que sejamos sempre mais efici-
entes nos nossos afazeres diários, 
desde o trabalho até as relações pes-
soais. Assim sendo, a humanidade cada vez mais enfrenta pro-
blemas psicológicos devido a essa cobrança exagerada que é 
feita a ela, se autodestruindo quando não alcançam os objetivos 
que lhe são impostos.

Ericka Almeida: "Mulheres 
que correm com os lobos" - 
Clarissa Pinkola Estes. Livro 
leve sobre nosso 
autoconhecimen-to. Nós 
podemos muito mais do que 
nossa imaginação pode al-
cançar. Basta se envolver num 
processo de autoconhecimen-
to eterno, esse é o convite!

REVISTA HUMANIDADES 9



CONTO

o início do universo, Vênus era apaixonada pelo Sol, o todo poderoso astro,

Npor isso fica sempre próxima a ele. Então chegou ela, a Lua, o símbolo da
noite, o oposto do Sol e ele se apaixona por ela, refletindo sua luz em sua pá-

lida superfície, que agora brilha no escuro da noite. Vênus, enciumada, brilhava incan-
descente para tentar sufocar o brilho da Lua. Esta, porém, ficou encantada com o tão 
belo brilho da agora pequena estrela e convidou-a para enfeitar a noite consigo. 
Assim, Vênus esqueceu-se do Sol e foi de bom grado para os braços da nova compa-
nheira, tornando-se a maior estrela do céu noturno.

(Vênus não é uma estrela, mas liberdades poéticas 

foram tomadas para escrever o conto)

Noturnas

REVISTA HUMANIDADES

Natália Rebouças Kelleros
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O José que virou Jackson (2019)

No sertão da Paraíba

Lugar de cabra da peste

O José que virou Jackson

Há 100 anos nasceu

Zabumbeiro, baterista

No pandeiro é que ele investe.

Do Forró do Limoeiro

À comadre Sebastiana

Nosso Jackson do Pandeiro

O faceiro que encanta

Vem dançando, todo brejeiro

Um forró na Paraíba.

Dar adeus a esta Nação.

Carmen Letícia Morales Vilanova

Cuscuz (2019)

A comida do nordestino

Não tem um que não se seduz.

Vem da cor de ouro, Toninho,

Eu tô falando é do cuscuz.

Cuscuz sempre encheu o bucho de muita 

gente,

E pra cozinhar, precisa ter dom.

Pode vir acompanhado do zoião ou leite 

quente, 

Mas até puro, o bicho é bom.

Tem gente que comeu a vida inteira,

E nunca enjoou não.

Tem gente que gosta tanto,

Que come é nas três refeição.

Tem gente que se assusta,

Com o prato de cuscuz que eu como.

Até penso em comer menos,

Mas sempre me pergunto: Como?

Às vezes fico pensando,

E o meu coração quebra, se parte,

Por saber que existe gente,

Que não gosta dessa obra de arte.

Essa comida é tão boa que aposto,

Que se tivessem dado a Jesus,

Ele iria ter gostado tanto,

Que até na Bíblia teria cuscuz.

Pedro Telles
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Futuro otimista

Talvez menos, não sei

A humanidade estará bem, dessa vez

A tecnologia faz dominação total

Estamos presos a ela, afinal

Nesse futuro otimista

Aqueles que são consumistas

Ou até pessimistas

Poderão passar o dia

Sem medo da poluição

Os políticos fazem algo certo

Assim como os grandes empresários

Diminuíram e alteraram suas ações 

prejudiciais

Agora, a natureza vive em paz

A ciência agora criou seus robôs

Fazem suas viagens espaciais

Agora dizem “o universo é nosso”

Embora nos faça medo

Do que um robô enfurecido possa fazer

Casas flutuantes

Carros voadores

Hologramas, super computadores.

Ana Clara Freire

Cordel do amor

Penso todos os dias no amor

Algo tão instigante

Que para alguns causa dor

Já para outros como disse Renato Russo:

É só o amor

Um sentimento diferente

E confuso

Que aparece de repente

É o sentimento do amor

Resumido numa letra

Algo que preenche meu coração de cor.

Kaio Manoel
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Questionamentos

Por que este mundo surgiu?

Para onde vamos depois daqui?

Existe céu?

Existe inferno?

O que é o amor?

Esses pensamentos me assombram

Me deixam cheio de pavor

A única coisa infinita da vida

É a dúvida

Se você tem uma

Outras cinco vão aparecer

Acho que o ser que diz saber de tudo

De nada sabe saber

Como dizia o velho...

Só sei saber

Que nada posso saber

E é dessa forma que eu tento compreender

A existência

Do meu viver.

Breno Lacerda
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Pé no chão

O chão

A terra

A água

Tudo é sentido de um jeito diferente

Vai ficar gripado, menino!

Grita a avó do alpendre

Mas a sensação é tão boa

Que ninguém se importa.

Aparece um calo ou outro

O pé fica todo preto

Mas andar descalço é tão bom

Que ninguém quer nem ouvir falar de sapato

Chinelo até vai

Porque é mais fácil de tirar

Mas aqueles de fivela e sola

Ninguém quer nem ouvir falar

Na praia é uma beleza

Ninguém fica de sapato

Na festa é um escândalo

Tá todo mundo calçado

Em casa até vai

Dentro das quatro paredes

Mas quando a visita chega

Menino, pega aquele sapato que sua tia te 

deu de aniversário

Então bye bye pé descalço

CORDEL

Minha avó nunca tira o sapato

Nem para tomar banho

Minha irmã tá pegando essa moda

Nunca vi, parece até família

Eu quase nunca boto sapato

Minha vida é só alegria

Andar descalço é tão bom

Que devia até ter um dia

Todo mundo andando descalço

Imagine que alegria

Todas as guerras iriam acabar

Certeza absoluta

Porque ninguém ia querer andar no campo

Com medo de levar bala perdida

Bem no meio do pé

Andar descalço é tão bom

E é tão necessário

Que eu nem sei porque todo mundo

Ainda tá

Usando sapato

Natália Rebouças
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5 das principais manifestações dessa região tão diversa 

e rica em cultura.

1. Música:

A região apresenta uma variedade de gêneros

musicais, sendo muitos deles conhecidos em todo o 

Brasil, e em alguns casos, até fora do país. Dos ritmos 

que surgiram no estado da Bahia, por exemplo, temos o 

Axé, surgido na cidade de Salvador nos anos 80 na 

época do carnaval, e o Samba de Roda, surgido na 

região do Recôncavo Baiano. O Frevo, ritmo típico de 

Pernambuco, é um símbolo do carnaval do estado, e se 

caracteriza pela mescla entre gêneros típicos 

nordestinos tocados em um estilo de marchinha rápida. 

O mais famoso ritmo nordestino, porém, é o forró, que 

engloba outras vertentes, como o xote e o baião. O 

principal nome do forró é Luiz Gonzaga, que foi o 

responsável por popularizar o ritmo em todo o Brasil.

2. Culinária

A culinária do Nordeste tem características das 
culinárias portuguesas, africanas e indígenas. O azeite 

de dendê, o acarajé e o vatapá, por exemplo, são 

alguns exemplos de comidas afro-brasileiras. A 

buchada, o cuscuz, o prato baião de dois e também o 

bolo de rolo (originário de Pernambuco) são outros 

elementos importantes da culinária da região. 

Nordeste: 
Um caldeirão de cultura

3. As Festas Juninas

As festas juninas foram trazidas ao Brasil no século XVI 
por colonizadores portugueses. Inicialmente, as festas 

continham um forte tom religioso, sendo comemorados os 

dias de São João, Santo Antônio e São Pedro. Hoje em dia, 

ainda são comemorados os dias dos santos, mas, para muitos, 

as festas juninas, que recebem esse nome porque ocorrem em 

junho, tratam mais de festas populares do que de festas 

religiosas. São conhecidas e comemoradas em todo o país, 

especialmente na região Nordeste. As festas costumam 

conter fogueiras, fogos, comidas como o milho cozido, a 
pamonha, o mungunzá (ou canjica), a dança de quadrilha 
e têm o forró como música.
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4. Literatura de Cordel

O Nordeste é referência na literatura de cordel, que foi 
introduzida na região pelos portugueses. A prática do 
cordel remete à época do trovadorismo, em que os 
trovadores cantavam sobre fatos do cotidiano. No 
Renascimento, houve um aperfeiçoamento 

tecnológico, e com isso passaram a ser impressos os 

cordéis, que têm esse nome porque eram 

pendurados em cordas. O cordel se popularizou no 

Brasil no século XVIII, também chegando a ser 

conhecido como “poesia popular”. Os repentistas, ou 

violeiros, foram responsáveis por propagarem o 

cordel, já que eles cantavam as histórias musicadas e 

rimadas presentes nos cordéis. O cordel costuma 

conter ilustrações, que são as xilogravuras, e também 

possui métrica e rimas em seus versos e conta 
principalmente histórias de costumes regionais e do 
folclore.

5. Artesanato

O artesanato nordestino é uma manifestação cultural 
variada e muito rica, porque recebeu influências de 
diferentes povos. O artesanato regional é fabricado 
principalmente com materiais extraídos da fauna e da 
flora, como por exemplo com folha de bananeira, de 
milho, cipó, bambu, madeira, couro, etc. Trata-se de 
uma manifestação muito importante, pois além de ser 
um atrativo turístico, também movimenta a renda em 
muitos municípios e contribui para a renda familiar.

Nordeste: 
Um caldeirão de cultura

Fontes:

https://www.bahia.ws/culinaria-nordestina/

ht tps ://bras i le sco la .uo l . com.br/deta lhes - fe s ta -

junina/origem-festa-junina.htm

https://www.bahia.ws/7-ritmos-e-estilos-musicais-

nordestinos/

https://www.portugues.com.br/literatura/literatura-de-

cordel.html

ht tp://www.adelmariocoelho.com.br/blog/meu-

nordeste/conheca-a-tradicao-de-artesanato-do-nordeste-

877.html

Helena Marques Monteiro

https://www.bahia.ws/culinaria-nordestina/
https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm
https://www.bahia.ws/7-ritmos-e-estilos-musicais-nordestinos/
https://www.bahia.ws/7-ritmos-e-estilos-musicais-nordestinos/
https://www.portugues.com.br/literatura/literatura-de-cordel.html
https://www.portugues.com.br/literatura/literatura-de-cordel.html
http://www.adelmariocoelho.com.br/blog/meu-nordeste/conheca-a-tradicao-de-artesanato-do-nordeste-877.html
http://www.adelmariocoelho.com.br/blog/meu-nordeste/conheca-a-tradicao-de-artesanato-do-nordeste-877.html
http://www.adelmariocoelho.com.br/blog/meu-nordeste/conheca-a-tradicao-de-artesanato-do-nordeste-877.html
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ÁGUA -Natália Kelleros AMOR-Diogo Rollemberg  

Kaio Manoel 
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Poemas concretos

JOGO - Áttila Viana

SIGA - Gabriel Fontes

ALEGRIA - Baruch 

PÓDIO - Jasmine Ferrari

NOSSA ESCOLA - 
Camila Sapucaia 
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Arte da Casa
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Lucca Britto
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Arte da Casa
Lucca Britto
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Oxente, de 
Rhenato Guimarães

Lucca Britto

Sinopse: “Um menino arretado, filho do 
finado Lampião, o cangaceiro mais temido 
do Nordeste, decide partir em uma jornada 
após a morte do avô. Ele, por outro lado, 
não deseja seguir o mesmo caminho que o 
pai, pois o seu maior sonho é se tornar o 
maior herói do nordeste.” 
Por causa de seu pai, Serafim era mal visto 
pelos outros, sendo aceito apenas pelo seu 
avô, morto quando ele tinha 13 anos. Seu 
avô o ensinou sobre as “habilidades 
sobrenaturais” que algumas pessoas 
despertam (e é o principal fator da ação no 
quadrinho). Tais habilidades podem ser 
afetadas por emoções boas ou más, o que 
casa bem com a missão do protagonista de 
provar que pode ser bom, não seguindo o 
caminho de vingança que seu pai trilhou.
A HQ possui um traço excelente, 
cartunesco e com expressões muito 
definidas (altamente inspirada no mangá 
japonês One Piece).
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PERSONAGENS
PRINCIPAIS  

Serafim é filho de 
Lampião e o 
protagonista da 
história. Deseja se 
tornar um herói.

Zuran, filho de 
escravos da 
Bahia, é salvo 
de um bando 
de ladrões por 
Serafim e 
decide 
acompanhá-
lo.
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Ambiente e 
Inspirações

"Oxente" acontece no interior de 
Sergipe, mais ou menos na década de 
40 e as cidades possuem nomes bem 
familiares, como Poço Fundo, Barra do 
Coco e Coqueiros, mas não são cidades 
de verdade. Os personagens falam 
bastante com o “sotaque nordestino” e 
Zuran, que é baiano, usa as expressões 
de lá da Bahia tipo: painho e meu rei. 
Além disso, os personagens comem 
comidas tpicas do Nordeste, mas como 
ainda possui apenas 13 capítulos, tem 
coisa de sobra para ser representada na 
história.
A principal inspiração para estrutura de 
Oxente é o gênero de mangás com lutas 
direcionados para jovens meninos 
(shounen de luta, no Japão). Esse 
estilo, geralmente, inclui um jovem herói 
em sucessivos embates com vilões que 
exploram várias situações interessantes. 
É o mesmo de obras como Dragon Ball 
ou Naruto, que muita gente no Brasil 
mesmo não ligada aos mangás e 
animes conhece. Sua maior inspiração, 
em específico é One Piece, de Eiichiro 
Oda. As semelhanças são bem visveis 
no traço e em alguns aspectos da 
história. Oxente traz seu destaque 
nesse gênero por ser brasileiro e 
explorar a cultura brasileira de um jeito 
que não costuma muito ser visto e é até 
bizarro no primeiro contato ouvir dizer 
que Lampião e os cangaceiros 
possuam poderes sobrenaturais.

Shaman King

Dragon Ball



Educação na pandemia: 
como a Física do Ensino Médio explica 

as ações de combate ao coronavirus

Por Wildson W. de Aragão

Professor de Física do Ensino Médio da Nossa Escola Aracaju.
Mestre em Ensino de Física UFS/SBF.

Pesquisador em Física de Sistemas Desordenados, UFS

“Somente a educação pode salvar o mundo”, defende o psiquiatra chi-
leno, indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2015, Cláudio Naranjo, que bri-
lhantemente substituiu por “salvar” o termo “transformar”, na frase já bati-
da há tempos. Muito oportuno. A pandemia de Covid-19, causada pelo 
Sars-Cov-2 (ou Novo Coronavirus), já vitimou 459 200 pessoas no mun-
do, quase 48 000 só no Brasil (Gazeta do Povo, 19/06/2020) e cientistas 
e pesquisadores em todo o mundo buscam meios de proteger a popula-
ção, seja desenvolvendo fármacos para o tratamento de infectados, cri-
ando vacinas para imunização ou melhorando técnicas e aparelhos que 
ajudem a detalhar a estrutura do vírus, como ele age nas células e órgãos 
e como se pode melhorar as condições daqueles que estão internados 
em leitos.

É certo que uma das medidas mais importantes nesse combate é a 
de distanciamento ou isolamento social, além do uso de máscaras em lo-
cais públicos. Essas ações diminuem consideravelmente o trânsito do ví-
rus e a chamada “transmissão comunitária” desordenada em determina-
da localidade. E a essa conclusão é bastante simples de se chegar. A Físi-
ca nos ajuda a compreender o movimento que corpos e partículas reali-
zam quando impulsionados em determinado ambiente, inclusive no ar. A 
mecânica de Newton explica com uma equação simples e realizando as 
devidas aproximações, que se um indivíduo de 1,80 metros de altura eje-
ta partículas respiratórias em um espirro com velocidade média de 5 m/s, 
essas partículas podem atingir até 3 metros de distância. Incluindo nos 
cálculos a influência do ar, esse valor pode ser ainda maior.

Equação simples para se determinar o alcance X de uma partícula 
lançada horizontalmente a certa altura H.

É simples compreender também a importância de investimentos e es-
tudos nas áreas de Ciência e Tecnologia na luta contra a pandemia. Não 
fosse o desenvolvimento de equipamentos e técnicas de análise de mi-
cro e nanoestruturas desde o início do século passado, não seria possí-
vel ter o conhecimento que se tem hoje sobre a estrutura dos vírus. Mi-
croscópios ópticos comuns não são suficientes para observar essas par-
tículas. Eles usam luz visível, que possui um comprimento de onda certa 
de 5000 vezes maior que o diâmetro de um vírus como esse. Isso signifi-
ca, de forma objetiva, que a luz não consegue ser refletida e “iluminar” a 
partícula viral. A solução é utilizar um aparelho que trabalhe com fontes 
ainda menores que a luz visível. Desenvolveu-se em 1931 o microscópio 
eletrônico e desde então temos acesso a detalhes das estruturas de par-
tículas, vírus, bactérias, proteínas. Em vez de luz, “ilumina-se” a amostra 
com elétrons, que tem em média 100 nanômetros de diâmetro.

Imagem obtida através de microscopia eletrônica de varredura. Novo 
Coronavirus (em amarelo) emergindo da célula (em roxo e azul) após 
usá-la para se multiplicar. FOTO: Instituto Butantan (Brasil).
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Educação na pandemia: 
como a Física do Ensino Médio explica 

as ações de combate ao coronavirus

Por Wildson W. de Aragão

Professor de Física do Ensino Médio da Nossa Escola Aracaju.
Mestre em Ensino de Física UFS/SBF.

Pesquisador em Física de Sistemas Desordenados, UFS

Em se tratando se cuidados aos pacientes infectados, um dos instru-
mentos mais importantes na cena é o respirador mecânico. Ele substitui 
as funções de inspiração, trocas gasosas e expiração realizadas pelo pul-
mão, que estão com baixa complacência devido à contaminação pelo 
Sars-Cov-2. Podem controlar pressão nos pulmões, volume de ar inspi-
rado, vazão ou tempo de cada ciclo. A Física Básica do ensino médio tam-
bém nos ajuda a compreender os princípios de funcionamento desses 
equipamentos. Na Termodinâmica são estudadas justamente as trocas 
energéticas dos sistemas gasosos junto com as relações entre suas pro-
priedades (pressão, volume e temperatura, considerando o gás perfeito). 
Dominar essas relações fez com que hoje essas máquinas realizassem 
com boa precisão o que os pulmões de pacientes acometidos estão tem-
porariamente impossibilitados de realizar, aumentando o tempo do trata-
mento, trazendo boas possibilidades de reabilitação do indivíduo.

Ventilador mecânico barato desenvolvido pelo MIT (EUA). FOTO: Re-
produção/Technology Review.

No ramo da Óptica, uma recente solução para a desinfecção de equi-
pamentos de proteção individual de profissionais da saúde é o uso da ra-
diação ultravioleta C. Um grupo de trabalho representado pelos profes-
sores Susana Lalic e José Joatan, do Laboratório de Corrosão e Nano-
tecnologia da Universidade Federal de Sergipe, criou seis caixas de de-
sinfecção de máscaras descartáveis de filtro N95 que fazem uso das fre-
quência e energia da UVC. Entender como a radiação interage com a ma-
téria já permitia seu uso para esterilização de água, entre outras muitas 
aplicações. Agora a técnica torna-se uma grande aliada nesse combate.

Caixa de desinfecção de máscaras através do uso de radiação ultra-
violeta. FOTO: Portal ufs.br

Essas simples demonstrações mostram como a educação traz cons-
ciência científica, faz compreender, transforma comportamentos e, con-
sequentemente, pode salvar o mundo em épocas como essa. A Física, 
desde muito cedo, está a serviço dessa conscientização. Engana-se 
quem associa seus cálculos matemáticos, teoremas e leis a simplesmen-
te questões de exames vestibulares que surgem em nossas vidas so-
mente impressas em papel. As questões são reais, os problemas são re-
ais e as soluções estão aí, aguardando-nos descobri-las, aguardando 
nos-sa curiosidade, que deve ser aguçada constantemente desde a 
Educa-ção Básica.
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Desafio de Física da Nossa Escola 2020

Em épocas de pandemia, o distanciamento social se faz necessário. Enquanto conversamos 
é co-mum ocorrer a ejeção de gotículas (partículas respiratórias) que podem atingir outra 
pessoa, mesmo sem essa perceber. Se essas gotículas carregarem algum tipo de vírus ou 
bactéria, isso já é suficiente para contaminar o indivíduo.

Vamos imaginar a seguinte situação: Uma pessoa conversa, sem máscara, com outra que está a sua 
frente, a 2 metros de distância, dentro de uma sala fechada, quase sem influências do ar. A pessoa que fa-
la tem 1 metro e 80 cm de altura e durante a conversa, ejeta partículas respiratórias com velocidade 20 
km/h. Será que nessa situação, o ouvinte será atingido pelas gotículas? Caso precise, lembre que a gravi-
dade da Terra pode ser considerada 10 m/s².

(Imagem: feepik)
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Helena Marques Monteiro 

Ao longo da vida, o indivíduo é levado diversas vezes a vivenciar situ-
ações difíceis, as chamadas adversidades. Mas, é importante ressal-
tar que há pessoas que enfrentam muito mais dificuldades que outras, 
e isso ocorre por diversas razões. As dificuldades, muitas vezes, fazem 
com que as pessoas não tenham a possibilidade de atingirem suas me-
tas, nem de demonstrarem seus potenciais. Entende-se que as adver-
sidades são empecilhos na vida de muitas pessoas, e estas precisam 
ser superadas.

Em primeira análise, é necessário observar como as dificuldades 
surgem na vida das pessoas. Todos passam por elas, o que é uma cer-
teza, mas isso se dá de diferentes modos e intensidades. Muitas pes-
soas enfrentam problemas que outras nunca irão enfrentar.  Algo des-
sa natureza ocorre com as pessoas PCDs (pessoas com deficiência), 
que apresentam algum tipo de limitação, o que reflete muito em suas 
vidas. Porém, isso não significa que não consigam alcançar seus obje-
tivos, pois com a ajuda necessária, e com persistência e determina-
ção, podem chegar onde quiserem. Os para-atletas são um exemplo 
disso, pois mostram que pessoas PCD, mesmo com as limitações, 
conseguem atingir seus objetivos.

Em segunda análise, podemos observar como a superação tem o po-
der de mudar a vida das pessoas, pois está relacionada ao desejo de 
mudança, ao sentimento de esperança de que tal situação pode sim 
mudar, apesar dos obstáculos. Esses sentimentos têm o poder de unir 
as pessoas por um bem maior, para que juntas possam fazer com que 
mudanças significativas. As manifestações e protestos que ocorrem, 
por exemplo, são movidas por isso, por várias pessoas que querem su-
perar problemas, que querem que alguma situação melhore.

Destarte, com o objetivo de mostrar a importância da superação 
em casos de adversidades, cabe à instituição familiar motivar e acon-
selhar os filhos, desde pequenos, a terem autoconfiança e amor pró-
prio, por meio de conversas, de modo de que, dessa forma, os filhos 
aprendam que possam chegar em qualquer lugar. 

“O fator superação 
diante das adversidades”
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Natália Rebouças Kelleros

No filme “Wall-e”, da Pixar, é contada a história de um pequeno robô que 
coleta lixo em um planeta que já não consegue ser habitado pelos seres hu-
manos, tamanha a quantidade de dejetos. Analogamente, no Brasil, a falta 
de educação ambiental preocupa as autoridades e a população, pois tal 
ação tem como consequência diversas instabilidades ambientais. Entende-
se que tal fator ocorra por conta de falta de efetividade de uma educação de 
base voltada para o meio ambiente e pelo próprio descaso do Poder Público.

Tendo em vista a realidade supracitada, é importante observar que a edu-
cação ambiental deve começar na infância, sobretudo na escola. Decerto, 
muitas escolas apresentam o significado dos Três Erres (reciclar, reutilizar e 
reduzir), mas o tópico não é bem explorado e muitas vezes é esquecido quan-
do a criança cresce. Desse modo, o aluno não irá conseguir compreender a 
importância de zelar pelo planeta e acabará contribuindo com a excessiva 
produção de lixo ou com a emissão de gases poluentes na atmosfera, des-
truindo o ecossistema do planeta Terra.

Em segunda análise, torna-se importante ressaltar que o Poder público, 
em vias gerais, não se apresenta muito educado em assuntos ambientais. 
Prova de tal fato é a ainda utilização de lixões a céu aberto para o descarte 
de dejetos. Segundo o site Mundo Educação, ao se utilizar os tais lixões, ocor-
re a contaminação do ar, da terra e dos lençóis freáticos, além de ser um lo-
cal difusor de doenças, o que traz prejuízos à população. Dessa forma, o Po-
der Público auxilia na derrocada ambiental do Brasil e ainda prejudica a po-
pulação no quesito conscientização acerca da preservação ambiental.

Portanto, a fim de recrudescer a criação e a manutenção de políticas de 
educação ambiental, torna-se necessário que as instituições de ensino con-
tinuem e fortaleçam a educação voltada para o meio ambiente nas escolas, 
por meio de aulas especializadas, feiras interativas e trabalhos de pesquisa, 
pois é de sua alçada contribuir para a formação do cidadão. Ademais, é in-
dispensável que o Poder Público zele pelo meio ambiente de forma mais ati-
va, por meio de investimentos na área do descarte a fim de modernizá-lo, po-
is é seu dever cuidar da fauna e flora do país, bem como sua população. Des-
se modo, será possível construir um país mais ambientalmente educado e 
não haverá um futuro como o apresentado no filme “Wall-e”.

A importância da educação 
ambiental no contexto do Brasil
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Ana Clara N. Freire e 
Helena Marques Monteiro 

Wicked, the Musical

   Released in October 2003 by Broadway, the musical Wic-
ked still conquers fans and viewers, going to a lot of countries, li-
ke Brazil. It came to São Paulo in 2016, and it is predicted that it 
will be released in Rio in 2020/2021, at “Cidade das Artes”. 

   The musical was inspired by Gregory Maguire’s novel, 
Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of The 
West, released in 1995. The story precedes Dorothy’s arrival 
in Oz, and it is about the friendship of two witches of Oz, Glin-
da, The Good, and Elphaba, The Wicked Witch Of West.

   In 2016, the musical had become the second- highest 
grossing in Broadway’s history, behind of The Lion King, of 
1997. It has come to countries such as The United Kingdom, 
Australia, Germany, Brazil, Mexico, South Korea and Japan.

   At the beginning of 2019, Universal Pictures announced 
that a Wicked movie is coming in December of 2021, and it 
will be directed by Stephen Daldry. 

   In 2003, the original cast was composed by Idina Men-
zel, Kristin Chenoweth, Sean McCourt, Cristy Candler, Joel 
Grey and others.

The main characters in the play are:
 Elphaba Thropp: The main character of the play, an gre-

en-skinned girl who later becomes the feared Wicked Witch 
of the West, who Dorothy has to fight in The Wizard of Oz. 
She had the misfortune of being born green, causing her to 
be bullied all her life. 
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Glinda Upland:
The play’s deuteragonist, and  Elphaba’s best 

friend ( even if they had a rocky start), who later be-
comes known as Glinda the Good(Witch). She is the 

daughter of a very wealthy family, and she’s the most 
popular girl, and the only one who knows Elphaba is not 

and evil person.

Musical numbers:
ACT 1:"No One Mourns the Wicked" - Glinda, Witch's Father, 

Witch's Mother, Midwife, Ensemble

•"Dear Old Shiz" - Ensemble

•"The Wizard and I" - Morrible, Elphaba

•"What is this Feeling? - Glinda, Elphaba, Ensemble

•"Something Bad" - Dr. Dillamond, Elphaba

•"Dancing Through Life" - Fiyero, Glinda, Boq, Nessarose, 
Elphaba, Ensemble

•"Popular" - Glinda

•"I'm Not That Girl" - Elphaba

•"One Short Day" - Elphaba, Glinda, Ensemble

•"A Sentimental Man" - The Wizard

•"Defying Gravity" - Elphaba, Glinda, Company

ACT 2: 
"No One Mourns the Wicked" (reprise) – Ensemble

•"Thank Goodness" - Glinda, Morrible, Ensemble

•"The Wicked Witch of the East” - Elphaba, Nessarose, Boq

•"Wonderful" - The Wizard and Elphaba

•"I'm Not That Girl" (reprise) - Glinda

•"As Long As You're Mine" - Elphaba, Fiyero

•"No Good Deed" - Elphaba

•"March of the Witch Hunters" - Boq, Ensemble

•"For Good" - Glinda and Elphaba

•"Finale / For Good (reprise)" - Elphaba, Glinda, Company

sources: 
http://www.playbill.com/article/wicked-surpasses-the-

phantom-of-the-opera-as-second-highest-grossing-show-in-
broadway-history

https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/wicked-musical-
sao-paulo/

https://www.buzzfeednews.com/article/adambvary/wic
ked-movie-2021-defying-gravity

https://abroadwayeaqui.com.br/2018/11/12/wicked-
retorna-ao-brasil-para-temporada-carioca/

https://wicked.fandom.com/wiki/Wicked_Cast_Lists

Fiyero Tiggular: 
Elphaba’s love interest, who later becomes the Scare-

crow.

The Wizard of Oz: 
The main antagonist of the play. He is a humbug ruler who 

uses deceit and trickery to hide his own mortal shortcomings. 
Elphaba worked for him as his assistant.

Nessa: 
The spoiled younger sister of Elphaba, and a minor anta-

gonist of the play.
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      DE VILA DE PESCADOR
 À CAPITAL

Por Ivy Carolini B. Cavalachi. 
Professora de História do Ensino Médio da Nossa Escola 

Aracaju.

Especialista em Educação e Patrimônio Cultural em Sergipe. 

Ao fundar a cidade de São Cristóvão, 
Cristóvão de Barros objet ivou ,  com 
a localização da capital, ter uma cidade-
fortaleza que teve seu local mudado duas 
vezes por motivo de segurança e estratégia 
para pontos mais altos. 

Com a evolução da Capitania de 
Sergipe e o desenvolvimento da economia 
açucareira no decorrer do século XIX, os 
produtores de açcar passaram a exigir uma 
solução para o escoamento do açcar da 
provncia. Havia, então, a necessidade de um 
porto próximo  região açucareira que deveria 
estar localizado na capital da provncia para 
aumentar a perspectiva de crescimento.

A c o m p a n h a n d o  u m a  o n d a  d e 
transformações, dentre elas a transferência 
das capitais de algumas provncias para o 
litoral, Inácio Joaquim Barbosa, a partir de 
1854, visando  mudança da capital, transferiu 
importantes órgãos pblicos para Aracaju, a 
citar: a Alfndega e a Mesa de Rendas 
Provinciais e construiu a agência do Correio, 
uma Delegacia Provincial e um pequeno porto 
na praia de Atalaia. 

Já em 1855, a Assembleia Legislativa 
abriu sessão no local com o objetivo de discutir 
soluções para a questão da transferência. 
Mesmo enfrentando protestos de alguns 
deputados que não aprovavam a ideia, Inácio 
Barbosa acabou elevando o povoado de Santo 
Antônio do Aracaju a capital de Sergipe em 
17 de março de 1855.

Ilustração I: Planta de Aracaju em 1855. 

            Fonte: Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, 23 e 24 de janeiro de 2005.

 A cidade foi erguida afastada do 
povoado já existente, após ter seu plano de 
urbanização traçado por Sebastião Basílio 
Pirro. O projeto deu à cidade a forma de um 
tabuleiro de xadrez, com quadras localizadas 
dentro de um quadrado sobre um terreno 
alagadiço. Aracaju cresceu geometricamente, 
com todas as ruas direcionadas para as 
margens do Rio Sergipe. Tudo foi muito difícil, 
porque a cidade ficava sobre uma região de 
mangues, pântanos e pequenos lagos. Além 
disso, faltavam materiais e mão de obra 
qualificada.

Por se tratar do ponto mais alto da 
cidade, na época da transferência da capital, 
a Colina contava apenas com algumas casas 
de pescadores, uma escola e uma capela de 
taipa dedicada a Santo Antônio, 
posteriormente substituída pela atual igreja. 
Estava em uma região centralizada próxima 
ao Vale do Cotinguiba e possuidora de 
ancoradouro favorável à penetração das 
embarcações. 

A c r e d i t a - s e  q u e  a  c a p e l a , 
posteriormente Igreja do Santo Antônio, 
erguida no alto da Colina, tenha sido o início da 
formação do arraial que se transformaria 
depois na capital do Estado. Porém o início 
da cidade planejada, segundo 
pesquisadores como Luiz A. Barreto, sita 
mais precisamente na Praça Fausto Cardoso. 

Com a transferência da capital, o alto 
da Colina do Santo Antônio passa a se 
desenvolver enquanto núcleo habitacional 
e a população começa a se deslocar para 
as margens do Rio Sergipe, povoando a 
região compreendida entre as praças 
Fausto Cardoso e General Valadão, 
que estão no traçado do Quadrado 
de Pirro. 

.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31



