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Editorial

Por William Homero

O poeta brasileiro Mário Quintana afirmava que ¨O pior
analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê¨. A mais
duradoura das relações humanas é a que se dá entre uma
pessoa e um bom texto, pois ele estará sempre ali, 24 horas
por dia, 7 dias por semana. O Gazeta Sagrado surgiu pelo
desejo dos estudantes de informar, de esclarecer, de contar e
de escrever a história do nosso colégio, além de relatar os
acontecimentos que, às vezes, passam despercebidos nesta
rotina tão agitada dos alunos.
“A educação tem raízes amargas, mas tem frutos doces”, já
dizia Aristóteles, então cabe a nós, estudantes, lembrar desses
frutos e guardá-los para o restante da caminhada, que apenas
está começando. Nós, do Gazeta Sagrado, desejamos uma
ótima caminhada a todos e que as raízes amargas fiquem para
trás.
O ano de 2020 realmente foi um ano atípico, porém serviu
como aprendizado, ensinou-nos a dar valor ao que temos, ao
que somos e às pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que
estejam do outro lado da tela.
Nesta edição do Gazeta Sagrado, você, leitor, irá conferir o
que aconteceu no Colégio Sagrado Coração de Maria
recentemente: os eventos online, em virtude da pandemia, e
tudo relacionado a esta brusca mudança no contexto da
educação advinda com a COVID-19.
Obrigado pelo prestígio ao nosso trabalho e boa leitura!

CAFÉ LITERÁRIO
Homenagem à Clarice Lispector
- O evento ocorreu no dia 04 de novembro, no período vespertino.

Por Nathália Pardauil
Recordo-me com clareza de toda a profundidade de
sentimentos que se instalaram em mim ao ler Clarice pela
primeiríssima vez. Foi este ano. E uma coisa que nunca cessou de
ocorrer, tantas e tantas vezes sucessivamente a cada novo conto,
novo parágrafo, novo livro, foi a falta de ar. Eu leio presa, admirada,
conectada, em um sofrimento inexplicável por ter de lidar com
tamanha simplicidade, franqueza. Talvez, uma falta de ar deste
modo intensa por não ter nenhum controle sobre tudo aquilo
incitado em mim, apresentado a mim, assistido por mim. Talvez
esse desespero todo porque sentia o mesmo, porque nunca havia
em vida lido, com tal clareza, a exploração grafada de um mistério
tão insolúvel quanto o dos sentimentos humanos.
É uma admiração inexplicável, como um vício e uma
necessidade de ler cada palavra e deixá-las todas escoarem até o
preenchimento, enfim completo,
do meu ser tão novo,
inexperiente. Clarice me contorce em ódio, em amor, em
curiosidade ou medo, usando da gramática a seu favor tão
perfeitamente, mas nunca em tranquilidade - a apatia é impossível
ao leitor, imerso compulsoriamente em desvendar a própria vida e
seus pormenores. Apesar de todo o encantamento, havia algo que
eu jamais pude compreender em sua escrita, um quê de dúvida
amargo na ponta da língua por não conseguir destrinchá-lo. Para a
minha alegria, ou em prol de minha loucura, encontrei-o: a
realidade que toco com os dedos, transcrita no branco das folhas,
parece-me surreal.

Comprometi-me, durante o Café Literário, a apresentar “O
Jantar”, mesmo que “aquele meu quase indômito desejo”, como
comentei à professora Mônica, fosse interpretar “A Imitação da
Rosa”. Encontrei, entretanto, uma conexão inquebrável com o
primeiro, com o velho alto, corpulento, de cabelos brancos,
sobrancelhas espessas e mãos potentes, a mulher magra de chapéu, o
garçom e o narrador. Oh, narrador, que segredou a mim tão
intimamente a amargura, a submissão, o desejo, a confusão. Narrei
como se olhasse o velho eu mesma, tive medo, admirei-o, e o vi ir
embora. Eu jantava lendo “O Jantar” no Café Literário e essa é a
magia de Clarice, mulher sincera, de escrita simples e insuperável,
quebrando-nos todos em insignificância, em paixão e em puro medo
de nós mesmos; é como um espelho, vejo-me muitas vezes em seus
escritos.
Surpreendi-me ao compreender o mistério que eu carregava em
um livro de Murakami. “Hoje eu entendo que, em muitos casos, não

se deve relatar a realidade das coisas. A realidade deve ser criada. É a
partir dessa criação que as coisas começam a fazer sentido.” Incrível

como um autor drasticamente distinto, escrevendo sobre aspectos
totalmente diferentes no conto “Janela”, pôde tão simples explicarme - talvez seja simplicidade a resposta à Clarice. Ela cria uma
realidade, que não é a nossa, mas que tanto se parece que toca-nos
muito mais fundo. É uma vida tão profunda em sentimento, mais que
tridimencional, mais que real. É como se fossemos nós incapazes de
acessar tal nível de reflexão de nosso cotidiano, e fosse necessário
que ela demonstrasse-nos o que nos é impossível ver a olho nu, mas
que podemos sentir tão cru e sólido ao depararmo-nos com seus
contos. É uma realidade em que nós entendemo-nos compreendendo
outros personagens; é como um espelho, mas um portal, a uma
realidade em que a dor pode ser poética, em que o amor pode ser
sufocante, e em que a simplicidade é a única verdade, a honestidade
é o começo e o fim resta-nos apenas sentir. E eu sinto. Sinto prazer
agonizante, sofrimento literário, e vontade de ler cada vez mais sua
realidade inebriante para conhecer a mim mesma, e através da
literatura, tornar-me mais humana.

O Café Literário confirmou meu amor e eterna admiração por
Clarice Lispector. É necessário que comemoremos seu centenário, e
o evento foi à altura, excelente. Aguardo em proporcional emoção
pelo próximo.
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CAFÉ FILOSÓFICO
Direitos Humanos
Por Ana Clara Almeida
A cada novo dia que passa, pode-se observar, em noticiários locais
ou até mesmo nas ruas das grandes cidades, o abandono dos direitos
essenciais para que se tenha uma vida digna baseada na igualdade de
oportunidades e na conservação da integridade física e moral.
Pensando nisso, o Colégio Sagrado Coração de Maria promoveu
um aulão on-line, conduzido por professores da área de Humanas,
com alunos do 8º ano ao Ensino Médio, no dia 11 de novembro,
motivando uma análise sobre os Direitos Humanos baseados na
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tal ação refere-se a
necessidade de repensar a situação de pessoas que, por motivos
diversos, são impedidos de exercer os seus direitos básicos e
universais.
A participação do Procurador Regional da República, Felício
Pontes, proporcionou uma reflexão bastante adequada e atual sobre a
população amazônica e o modelo predatório de exploração e ocupação
de terras indígenas. Ao destruir ou remover comunidades ribeirinhas
de suas terras, retira-se o direito ao teto e à propriedade, garantido
pelo artigo 17 da DUDH, e tido como um direito alicerce à
sobrevivência e à resistência de povos indígenas que têm a natureza
como um sopro-vital que deve permanecer intocado e protegido.
Ao citar o direito à moradia, foram questionados também o direito
à liberdade de pensamento e à expressão que, infelizmente, ainda é
frustrado pela intolerância e pela vinculação excessiva ao “eu”, onde
sustenta-se uma depreciação por aquilo que é diferente ou
desconhecido. Tal desconsideração pode ser reconhecida dentro de
uma sociedade enriquecida pela indiferença, em um país de
diversidade, onde a base deveria ser o reconhecimento da dignidade,
liberdade e individualidade humana.

A intervenção da instituição em desenvolver um debate sobre
direitos indispensáveis e urgentes reforça a iminência da discussão em
torno da utilidade de pensar sobre a condição do eu em relação ao
próximo, observando privilégios e disparidades que, em tempos de
pandemia, tornam-se evidentes. Dessa forma, os alunos são instigados
a entender o processo de início à desvalorização da vida humana e às
desigualdades, enxergando-se como ser atuante em prol do
reconhecimento e cuidado com o outro.

ILUSTRAÇÃO POR LARA GUIMARÃES REIS

A ilustração acima representa pessoas que tentam fugir das guerras de seus
países, muitas vezes em barcos ou botes, sem nenhuma segurança e totalmente
lotados.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos cita uma série de direitos
individuais que todos têm, no entanto, muitas pessoas ainda vivem sem a
garantia das condições essenciais de segurança e de liberdade, como é o caso dos
refugiados de guerras.

JPIC, um exercício de empatia
Por José Vitório Pícoli
Pandemia, Quarentena, grupo de risco, Covid e Google Meet:
Esses nomes são, muito possivelmente, os novos Cavaleiros do
Apocalipse do estudante de classe média. Não é segredo algum o
quanto o Coronavírus alterou o cotidiano e a sociedade como a
conhecíamos. As "férias prolongadas" se tornaram rapidamente em
uma prisão domiciliar, em um mundo cada vez mais preocupado
com esta enfermidade invisível.
Enquanto todos os holofotes se voltavam para os hospitais,
hectares eram queimados no Pantanal; protestos contra a
brutalidade policial ressurgiram com força em terras estadunidenses;
líderes políticos divergiam sobre o perigo da pandemia; pessoas
perdiam seus empregos e familiares para uma profunda crise sem
precedentes. Acompanhávamos isso da tela brilhante de nossos
aparelhos, cultivando indignação e perdendo tempo em discussões
no Twitter; em uma espiral de raiva e tragédias que pareciam ser
intermitentes.
Quando a maré "baixou", em meados de setembro, o costume
com esta nova rotina foi, aos poucos, esfriando os ânimos, ao
menos para aqueles que tiveram o privilégio de ficar em casa: há
muito por trás do que não passou na televisão ou nas "threads". Por
mais que seja infernal ficar preso sob estas quatro paredes, a comida
na mesa sempre chegou. O mundo por trás de nossos apartamentos
e condomínios é muito mais impiedoso e cruel.
Olhar para os que estão sofrendo do lado de fora de nossa
bolha é uma tarefa que, aos poucos, nos esquecemos de fazer nesses
tempos de pandemia. Por isso, projetos como o JPIC são tão
essenciais para o exercício do cuidado com o outro. Ser confrontado
por questões humanitárias é um passo muito importante para nossa
evolução de caráter e de valores.
A empatia é uma das atividades mais humanas possíveis, e
evitá-la é, por fim, negar o próprio humano que há em você e no
próximo.

MOSTRA MAKER 2020
Por Heitor Kavamoto
Em meio a um ano repleto de adversidades, o Colégio Sagrado
Coração de Maria-Brasília teve o prazer de continuar realizando a
tradicional Mostra Maker, adaptada para o formato online. De modo
a fazer os alunos das turmas de 6º ao 8º Ano aprenderem, na prática.
A exposição incentiva a criatividade e, como diz a aluna Marina
Meira, do 7º ano A, serviu para dar uma descontraída nessa época
caótica em que vivemos. Ela se divertiu fazendo o trabalho de artes e
completa afirmando que a Mostra Maker a ajudou a ficar mais
independente.
Um dos que acessou o trabalho dela foi o Vitor Sampaio, do 6º
ano A, que participou do evento pela primeira vez e sempre vê as
apresentações dos mais velhos para aprender. Esse ano, ele aprendeu
que fazer atividade física é bom para a saúde e para se manter em
forma e transmitiu esse conhecimento com o projeto da Mostra
Maker pela parte de Educação Física. O professor dessa matéria,
Edson Fabrício, diz que sente a sensação de dever cumprido e que a
meta de introduzir o aluno à prática por meio da cultura maker deu
certo.
A aluna Gabriela Horta, do 7º ano B, não ficou fora dessa e conta
que teve até mais facilidade para fazer os trabalhos em casa do que
na escola, porque aprendeu a usar a internet como aliada,
principalmente na hora de fazer o projeto de Empreendedorismo e
criar sua própria empresa.
A aluna Manuella Pedrosa, do 8º ano B, também usou a
imaginação, mas foi no projeto de Ciências, em que ela projetou um
protótipo de olho humano e conseguiu clarear todas as suas
dificuldades em relação à matéria.

Todos que participaram conseguiram aprender, ensinar e se divertir
e, com certeza, todos já estão ansiosos para a próxima edição da
Mostra Maker. Enquanto ela não chega, todos podem conferir os
maravilhosos
trabalhos
acessando
o
site
do
colégio:
http://www.redesagradobrasilia.com.br/galeria/mostra-maker-virtual2020/

A violência contra a mulher
Por Alexandre Magnani

Em pleno século XXI, comumente é possível ver
reportagens de mulheres denunciando agressões de seus
cônjuges espancando-as quase até a morte. No Brasil, o
quinto país em que mais morrem mulheres no mundo, esse
tipo de violência se tornou algo banal, por conta da omissão.
São vários os fatores que levam o país a ocupar essa
posição no ranking que aponta onde mais morrem mulheres
no mundo. O principal deles é a “bandidolatria”, que não é
nada mais nada menos que a valorização coletiva, por
grande parte da sociedade e da mídia, por bandidos, que
nada agregam para a sociedade, pois quando estão presos
geram despesas e quando estão soltos levam pânico à
sociedade. Há de se cobrar dos governantes, legislações
mais severas, não só em relação à violência contra a mulher;
para que, assim, possamos combater esses criminosos que
aterrorizam a população.
Muitos maridos ou namorados agridem suas mulheres
pelo fato de se sentirem superiores e estarem no “país da
impunidade”, onde o agressor sabe que se ele for preso,
ficará preso uma noite e depois será liberado, pois o Brasil é
o único país do mundo onde há uma terceira instância para
tramitar em julgado, e só assim ele ir para um presídio, onde
receberá um auxílio de mais de mil reais e estará em
liberdade-provisória após cumprir 1/6 da pena.

A solução para combater a violência contra mulher, na
teoria, seria muito simples. Criminoso recluso, sem contato
com sociedade, até cumprir a pena que foi sentenciado;
porém vivemos em um país onde há uma proteção ao
transgressor muito maior do que em relação à proteção
oferecida à vítima.
Portanto, a solução é que a população reflita e se
conscientize de que é preciso ter cuidado na escolha dos
nossos representantes, para que haja uma defesa de quem
realmente merece e precisa; e não de quem deveria estar
atrás das grades; mas isso é quase uma utopia quando nós
falamos de Brasil.

OLHOS DE BURITI
Por Beatriz Fondello Fleck
A brisa bate e volta, mas a alma prevalece serena diante da
escuridão e do desespero.
Os sentimentos de esperança e de liberdade são maiores que o
vazio dominante sobre o eu.
Era uma indígena da tribo Ashaninka, seu nome estava
relacionado com a terra, o céu e os ventos uivantes. Vivia feliz como
era, livre. Sua aparência e alma eram simplesmente lindas, tinha a
pele cor de terra molhada após uma longa e cruel estiagem, seus
olhos eram da cor de buriti e penetrantes como a Lua, seus cabelos
trançados eram tão pretos quanto o cair da noite. Essa era eu, antes
da prisão.
Minha paixão era correr entre as densas árvores da floresta
amazônica, escalá-las e sentir a brisa em minha cabeleira negra. Até
que um dia, tudo mudou. Chegaram pessoas estranhas, com roupas
desconfortáveis e olhares assustadores e maléficos. Limitaram
nossas terras, nossas tradições, nossa cultura, nossa liberdade de
ser quem somos. Não era mais a linda indígena citada, tinha olhos
escuros e cabisbaixos, cabelos sem cor e pele vazia, sem nada,
apenas uma camada sobre os músculos fracos.
Seguindo minha intuição, meu instinto, fugi. Despedi-me de
minha família, espreitei-me na mata, corri com todas as minhas
forças e voei. Voei e não voltei. Infelizmente, a liberdade desperta a
atenção dos invejosos e manipuladores. Fui descoberta, estava
sendo perseguida. Viajei por longos sóis e luas, em busca do vôo a
céu aberto, até chegar em um lugar nevado. Nele, uma senhora me
acolheu e em sua grande e majestosa oca, pediu-me para acalmar
os ânimos e relaxar, pois o destino logo me traria meu maior desejo.

Quando me dei conta, estava em equilíbrio com a natureza e,
com meu corpo, sentia-me eu mesma, tinha olhos cor de buriti e
apaixonantes como a Lua. De repente, a porta do estabelecimento se
abriu, trazendo o vento e o espírito, os quais levantaram a palha e
giraram em torno de nós. A brisa levou a simpática senhora a voar. O
destino trouxe-lhe a liberdade e a paz interior.
Momentos após sua partida, o grupo perseguidor apareceu, com
suas armas e instrumentos assassinos e sem misericórdia. Matar sua
própria espécie é matar os filhos da humanidade, os irmãos da
Terra. Tentei escapar, mas logo notei que não estava mais no chão,
estava voando a favor do vento, sobrevoava os morros dos ventos
uivantes. Estava finalmente livre.

Incêndios no Pantanal
Por Sabrina Gasparotto Ferreira – 6º Ano
Desde o meio de 2020, ocorrem focos de incêndio florestal em
quantidade elevada na região do Pantanal e nos estados de Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul. Todos os municípios do Pantanal
registraram focos de incêndio entre julho e setembro. Poconé e
Barão de Melgaço, no Mato Grosso, foram os com maior número – o
Parque Estadual Encontro das Águas ficas nesses dois municípios.
Os incêndios já atingiram cinco Terras Indígenas, três parques
estaduais, um nacional, uma área de proteção ambiental, duas
reservas particulares e uma estação ecológica.
O Pantanal já teve mais de 2 milhões de hectares atingidos pelo
fogo em 2020, entre janeiro e setembro. Os incêndios destruíram
mais de 30 mil hectares de matas ciliares que protegem o rio
Paraguai e seus afluentes. Assim, estudos mostram que os incêndios
foram ocasionados por ação humana intencional e já se iniciaram as
buscas pelos responsáveis pelo desastre ambiental.
Não é possível calcular a quantidade de mortes de animais, que
aumenta a cada dia, devido às queimaduras, inalação da fumaça,
infecções, desidratação. O avanço do fogo ameaça os locais com as
maiores populações de araras azuis e de onças pintadas do Brasil.
Diversas cidades do Mato Grosso têm amanhecido cobertas de
fumaça e com temperaturas muito altas.
Parte do fogo começou em áreas privadas ou de reserva legal
(que é protegida por lei) e se espalhou para territórios indígenas.

Jamboard criado pela aluna Maria Clara Vargas, do 6º
Ano, para representar as queimadas no Pantanal.

DIGA NÃO ÀS QUEIMADAS! RESPEITEM
A NOSSA FAUNA E A NOSSA FLORA!

Ecocídio à troca de moedas
Por Nathália Pardauil
O fogo criminoso que executa todos os biomas brasileiros de uma vez, hoje
e sempre, traz destruição assustadora, morte em massa e a confirmação de que
o capitalismo não consegue manter ecossistemas. Esse desastre não é natural,
e nem acidental, faz parte de um plano cruel de destruição e obtenção rápida e
máxima de um lucro inescrupuloso. Em um governo que prometia acabar com
as reservas naturais do país, a promessa é cumprida à preço da vida.
De acordo com a teoria marxista, no processo de produção capitalista, os
meios de produção são de propriedade da classe burguesa. Esses podem ser
divididos em duas categorias: a primeira representada pelos instrumentos de
trabalho e sujeitos do trabalho e a segunda representada pelos recursos naturais
e a matéria-prima, utilizados para produzir certo produto; podem ser florestas,
rios, luz do Sol, algodão, óleos, látex, carvão, entre outros. Assim, para poderem
plantar e vender milhares de quilos de soja transgênica para exportação, é
preciso queimar o Pantanal, a Amazônia, o Cerrado, tudo o que o
agropecuarista conseguir transformar em pó.
Desmantelar a existência da fauna e da flora é fácil em um país onde a elite
sempre foi agricultora de latifúndio, e onde governa um grupo apoiador da
destruição ambiental, que negligencia as mudanças climáticas, a preservação
das espécies, os povos indígenas, a pesquisa científica, a emissão de oxigênio e
controle da umidade, em prol do “santo nome” do liberalismo, política que
explora irresponsavelmente os recursos naturais, como se esses sujeitos do
trabalho fossem eternos e somente seus, assassina o patrimônio natural do
país, precariza e expropria o trabalhador e barganha com seu dinheiro
embebido em ecocídio.
As queimadas não cessarão até que se perceba que o modo de produzir em
massa produtos transgênicos não é sustentável e não terão fim, até que a
agricultura seja dos pequenos agricultores rurais, de alimentos orgânicos, livres
de venenos, de exploração e de destruição natural. Os biomas não sobreviverão
até que sejam cultivados produtos em agroflorestas, com foco no consumo
interno, sem o objetivo de obtenção ostensiva de lucro, sem a mão mortal do
mercado no comando. Para isso, a resposta é dura e certeira: é preciso que toda
a classe trabalhadora, do mundo todo, tão cansada de ser explorada nas
lavouras e de ver o planeta ser destruído gradativamente, uma-se em uma
potente organização política, quebrando os laços da alienação da classe
dominante, percebendo as condições materiais objetivas de sua existência,
opondo-se ao sistema que a quer morta e que, ao mesmo tempo, só se
preocupa com a existência daqueles que mais fazem tilintar as moedas: é
preciso desmantelar o capitalismo.

ABRAÇO
Por Artur Irineu
Rodeado,
Sinto-me completo.
Sentimentos paradoxais me constituem,
mas mesmo assim a leveza expansiva me afaga.
Soterrado em meio à ilusão,
O sufoco mais belo e refrescante.
O quebra cabeça se encaixava
De forma tão abstrata
E irregular
Criava um novo mundo,
Uma irrealidade formada de esperança.
Pensativo,
O eu muito modelado
Fora deixado,
Quebrado.
Em meio aos cacos, o incendeio
Suas cinzas aqueciam o ar
Esquentando o novo mármore,
Formando de expectativas
Havia me esforçado tanto,
Me destruído tanto.
Tudo havia passado.
A arte agora seria louvada,
A ciência com seu valor mantida,
Mas não mais endeusada.
Cansado de tudo que me forcei,
A frieza mórbida, incoerente;
Sentia-me um boneco
Anômalo, catatônico
Agora, assim como pinóquio
era capaz de me expressar.
Recuperando os traços do antigo eu
Portanto deixado, desvalorizado.
Poemas, histórias, esperanças
Aos poucos me preenchiam com sua subjetividade
Tão única e extraordinária.

ABRAÇO
Por Bianca Guimarães – 7º Ano B
Hoje eu vou contar pra você
Um segredo sobre eu e você,
Que também quero entender.
Pra você viver a vida
Com felicidade e prazer,
Sem tentar se conter.
Se jogue, se divirta.
O segredo da vida
É se jogar para aprender a levantar;
É tentar sem ter medo de errar.
Todo dia da sua vida,
Acordar e te elogiar.
Chorar e se apaixonar,
Para poder te amar.
Desejo a você
Um sorrir depois de um chorar,
Um abraço pra te consolar,
E amigos para contar.
Cair e levantar,
Chorar e se apaixonar,
O segredo da vida é não parar de errar.
O erro te faz forte,
Para poder acertar.
Não existe vitória sem derrotar,
Um perde para o outro ganhar.
Essa é a lei da vida,
Não tem o que fazer.
Então, é só sorrir e acordar
Com a esperança de vencer.

O RACISMO HOJE
Por Rafaella Santana – 8º Ano A
Ao longo da história do Brasil, as marcas da democracia foram
amplamente reservadas para os brancos por meio da exclusão e
opressão intencional de negros e indígenas. As profundas
desigualdades raciais e étnicas que existem hoje são um resultado
direto do racismo estrutural: as políticas, práticas e normas históricas e
contemporâneas que criam e mantêm a supremacia branca, o racismo
estrutural não é algo que poucas pessoas ou instituições escolhem
praticar. Em vez disso, fez parte dos sistemas sociais, econômicos e
políticos em que todos nós existimos. Faz parte do passado e do
presente da América.
Os pesquisadores argumentam há muito tempo que o racismo
opera em vários níveis, variando do indivíduo ao estrutural. A metáfora
de um iceberg é útil para descrever os níveis em que o racismo opera,
pois a ponta do iceberg representa atos de racismo, como queimaduras,
que são facilmente vistas individualmente. A parte do iceberg que fica
abaixo da água representa o racismo estrutural, é mais perigoso e mais
difícil de eliminar. Políticas e intervenções que alteram a ponta do
iceberg podem fazer pouco para mudar sua base, resultando em
desigualdades estruturais que permanecem intactas, embora menos
detectáveis.
Segregação refere-se à separação de grupos sociais. A maioria das
pesquisas sobre diferenças de segregação e saúde examina a
segregação racial, a separação geográfica de grupos raciais. Uma
revisão recente mostrou trinta e nove estudos que testaram associações
entre segregação e resultados de saúde. A segregação permanece
generalizada e pode influenciar a saúde, concentrando a pobreza,
poluentes ambientais, agentes infecciosos e outras condições adversas.
Por exemplo, um pesquisador descobriu que a segregação aumentava o
risco de câncer relacionado à poluição do ar. Estudos explicam,
simultaneamente, fatores individuais e estruturais também, que
encontram associações entre segregação e doença.
A pesquisa sobre o racismo estrutural não deve se concentrar
apenas em efeitos independentes, mas também deve abordar interações
entre as múltiplas formas de racismo.

ESCOLHAS...
Por Maria Clara Bego
As escolhas fazem parte da vida, determinando-a, dando rumo
para esta. Sem elas, não haveria vida, mas tudo o que se escolhe, há
uma consequência por vir, seja ela, boa ou ruim. Tudo isso, só vai
depender de você. O que se planta se colhe. Pode-se escolher o que
plantar, mas é obrigado a colher o que foi semeado.
Em relação ao amor, pode-se afirmar que amar exige riscos que
corremos, escolhas a serem feitas, coisas a serem sacrificadas,
consequências a serem concedidas. O filme “A cinco passos de você”
demonstra bem isso. A história é de dois adolescentes apaixonados,
porém eles têm uma doença em que o contato físico mata. Assim,
eles têm o poder da escolha: podem quebrar as regras, encontraremse e ficarem felizes ou não fazerem nada; apenas se esquecerem da
existência um do outro, pois sabem que a consequência desse
encontro seria fatal. Então, vale mesmo a pena correr riscos para ser
feliz? Ou viver infeliz, mas pelo menos estar vivo?
Por outro lado, consequências não serão sempre negativas. Elas
são necessárias para o próprio amadurecimento. Isso seria o caso, por
exemplo, de algumas pessoas que, às vezes, são presas por
cometerem algo ilegal, mas depois de soltas, começam a fazer o bem.
Deixam a vida relacionada ao crime de lado, pois aprenderam na pele
que são responsáveis pelos próprios atos e não foram os policiais que
as colocaram lá, mas sim, elas próprias que se colocaram nessa
posição pelo fato de estarem fazendo as piores e mais “fáceis”
escolhas.
Conclui-se que, existem sim, escolhas mais sábias, pois mesmo
que elas exijam mais de você, as consequências serão melhores. Você
receberá um bom retorno; seja ele emocional, profissional ou até
mesmo material. E não se esqueça, pois detalhes importam e o
impacto das suas escolhas pode atingir outras pessoas além de você.
Reflita e faça a escolha certa!

Entrevista
com a Professora
Luciana Miranda (Professora de Literatura e Redação)
Por Gabriela Alves
Gabriela Alves: Como tem sido a experiência do ensino remoto para você?
Professora Luciana: A minha experiência vivida, devido à pandemia, não foi e nem
está sendo muito fácil, pois precisei me reinventar na forma de ministrar as minhas
aulas e ao lidar com outras dificuldades diárias, juntamente do uso das ferramentas
Google, com a tecnologia inovadora, em gravações de aulas, no preparo de tantos
materiais como slides, em um curto período de tempo, visto que presencialmente era
muito mais fácil lidar com os livros, com o quadro da classe e, principalmente, com a
interação presencial dos alunos.
Gabriela Alves: Você teve dificuldades em se adaptar? Que tipos?
Professora Luciana: Tive e ainda tenho. Em muitos momentos achei que estava
super adaptada, mas, de repente, percebia que era preciso mais uma vez conhecer
coisas novas, muitas ferramentas, outras plataformas, mudar o que precisava ser
mudado, melhorar o que precisava ser melhorado. Em muitos momentos estive tão
ansiosa que algumas vezes dormia bem, muitas não, mas sei que tudo estava sendo
readaptado e logo, logo estaria melhor, pois tento viver um dia de cada vez.
Gabriela Alves: Sente falta de alguma coisa?
Professora Luciana: Sim, sinto falta de ter uma vida comum “risos”, como passear
com o meu filho e esposo, assistir a filmes, séries, visitar amigos, familiares próximos,
entre outros. Verdadeiramente, não tenho tempo para verificar nem as novidades da
Netflix e nunca almejei tanto o Natal. “risos”.
Gabriela Alves: Aprendeu algo novo com essa experiência?
Professora Luciana: Sim. Aprendi e aprendo diariamente com os meus alunos, com
os meus colegas de trabalho e sei que hoje estou preparada para novidades e
reinvenções tecnológicas. Tenho pensado em buscar uma formação em EAD, por
achar que hoje posso trabalhar com esse novo instrumento.

UM OLHAR SOBRE A
QUARENTENA...
E A VIDA CONTINUA...
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Poemas concretos do Terceirão...

Por Vinícius Ribeiro

Por Ingrid Lima

Por William Homero

Por Camille Beatriz

Por Sarah Tibério

SAUDADE
Por Ana Luísa Castello Branco Souto de Santana
Saudade. Liberdade. Angústia. Ansiedade. Medo do desconhecido,
mas ao mesmo tempo a curiosidade por ele. São tantos sentimentos
que envolvem o fim do ciclo da educação básica... A chegada do
“terceirão” vem repleta de expectativas e incertezas, é como atravessar
uma estrada sem ter muita certeza do que haverá ao final. Mas, com
certeza, é um caminho a ser traçado repleto de lembranças, carinho e
dedicação. É um ano para marcar na história.
Terminar essa fase é sentimento de missão cumprida, é ter
consciência de que o que construímos até aqui é um grande passo
para várias oportunidades. Certamente é um momento marcado por
inseguranças, mas cheio de esperança com o que vem pela frente. É
perceber que aprendemos muito além de fórmulas de exatas,
estruturas gramaticais, experiências geopolíticas, fatos históricos e
sociais. A escola nos ensina muito sobre amizade, a conviver com o
outro em grupo e respeitá-lo. E mesmo que a rotina de estudos seja
imensamente difícil e cansativa, entendemos que muitas vezes é
preciso respeitar nossos próprios limites e nos entendermos, para que,
com a nossa persistência e o apoio da família e dos amigos,
consigamos realizar nossos sonhos.
Sair como formando do Colégio Sagrado Coração de Maria é sentir
que ganhamos diferentes valores e experiências ao longo da jornada,
dos mais diferentes tipos. É sentir liberdade, mas ao mesmo tempo
saudade das lembranças e de tudo que vivemos. É apenas um passo
para mais uma longa história, da qual somos protagonistas. É ter no
coração as mais lindas memórias, e a partir delas construir novas
vivências, passar pelas dificuldades e crescer. É dar um grande passo
para nosso próprio futuro!

Agradecimentos à Equipe
Gazeta Sagrado
Por Rosângela Costa (Profa de Língua Portuguesa)
É com muito orgulho que apresentamos a Edição Gazeta
Sagrado. Quanto aprendizado, quantos textos críticos,
reflexivos e cheios de essência! Podemos fazer mais? Sempre!
A nossa vida se constitui de uma ânsia de fazer mais, de
contribuirmos positivamente para uma sociedade mais
solidária, respeitosa e crítica. Parabéns a todos os integrantes
do Jornal Gazeta Sagrado e àqueles que contribuíram para
que essa nossa edição fosse um sucesso!
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