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Notícias que marcaram o mês

Leiaagora

Brasil
Senado corta 53% dos royalties que iam 
para educação – No caso da educação, o 
porcentual diminui 53,43%: de R$ 209,31 
bilhões para R$ 97,48 bilhões. Na saúde, 
com a redução de 84,7%, o valor despenca 
de R$ 69,77 bilhões para R$ 10,7 bilhões. É 
um retrocesso ao clamor popular, avaliam 
especialistas. 

4 jul. 2013
Estadão

Profissionais de tecnologia da informa-
ção têm maior chance de emprego, ava-
lia Ipea – O Ipea observou que, para as ati-
vidades de nível superior, no setor privado, 
em que há mais demanda, como tecnolo-
gia da informação, enfermagem e relações 
públicas, os salários de admissão foram 
mais altos do que os de demissão. 

3 jul. 2013
Agência Brasil

Senado aprova proposta para reduzir ta-
rifas de transporte público – A proposta dá 
mais transparência ao setor de transporte pú-
blico uma vez que os empresários terão que 
divulgar na internet suas planilhas de custo 
para que qualquer cidadão tenha acesso.

2 jul. 2013
Agência Brasil

Idealizado na Rio 92, centro mundial de 
sustentabilidade é aberto no Brasil – As 
linhas de trabalho já estão definidas. “Esta-
mos focados em quatro agendas: cidades 
sustentáveis, combate à pobreza, clima e fi-
nanciamento do desenvolvimento susten-
tável”, detalha o médico Rômulo Paes. 

3 jul. 2013
Deutsche Welle

Brasil desiste de vinda de 6.000 médicos 
cubanos – O Brasil paralisou as negociações 
com Cuba e deve lançar programa para atrair 
profissionais estrangeiros, tratando Espanha 
e Portugal como países “prioritários”. O Mi-
nistério da Saúde diz que não há restrições 
se médicos cubanos quiserem se inscrever 
individualmente no programa. 

8 jul. 2013
Folha de S.Paulo

Internacional

Militares e oposição derrubam presi-
dente do Egito – Mohammed Mursi foi 
deposto por ação do exército, associado à 
oposição política, após milhões terem ido 
às ruas pedir sua renúncia. A Constituição 
está suspensa e o país será liderado, tem-
porariamente, por Manar al-Beheiry, líder 
da Suprema Corte Constitucional.

3 jul. 2013
Folha de S.Paulo

Snowden permanece em Moscou à es-
pera de um país que conceda asilo – A 
situação de Snowden continua inalterada 
mesmo após ter enviado pedidos de asilo 
a 21 países. A diplomacia russa indicou que 
não pretende fazer mais comentários sobre 
o caso cada vez mais embaraçoso.

5 jul. 2013
AFP

Espanha diz não ter razão para desculpas 
por desvio de avião de Evo Morales – Ele foi 
impedido de descer no território espanhol, 
assim como em Portugal, França e Itália, e 
foi obrigado a descer em Viena, na Áustria. A 
situação gerou uma grave crise diplomática 
entre os países europeus e a América Latina.

5 jul. 2013
Folha de S.Paulo

Saúde

Maioria dos homens só procura o médi-
co por influência da mulher ou de filhos, 
revela pesquisa – Entre as justificativas 
estão a falta de tempo, o preconceito e a 
sensação de invulnerabilidade às doenças. 
Exames de rotina e consultas precisam ser 
mais frequentes principalmente a partir 
dos 40 anos.

3 jul. 2013
Agência Brasil

Privação de sono está relacionada a 
maior consumo calórico diário – A culpa 
está na desregulagem dos hormônios greli-
na e leptina, responsáveis respectivamente 
pela fome e pela saciedade.

2 jul. 2013
Minha Vida

Excesso de peso prejudica a imunidade 
do corpo, dizem médicos – Obesos cor-
rem mais risco de adoecer nesta época, pois 
a gordura abdominal – além de aumentar a 
glicose, o colesterol e os triglicérides – fa-
vorece inflamações e diminui a imunidade 
do corpo.

8 jul. 2013
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Todas as notícias foram adaptadas e todos os sites 

foram acessados em 8 jul. 2013.

Manifestações e repressão policial

Análise

Confrontos no Complexo 
da Maré causam mortes

Cerca de 500 policiais do Batalhão de 
Operações Especiais (Bope), do Batalhão de 
Choque, da Força Nacional e do Batalhão 

de Ação com Cães ocupam a favela Nova 
Holanda, no Complexo da Maré, Zona 
Norte da cidade. A operação foi deflagra-
da na noite de ontem (24), depois que um 
sargento do Bope e um morador morreram 
durante troca de tiros entre a Polícia Mili-

tar (PM) e traficantes. Um homem suspeito 
de pertencer ao tráfico de drogas na favela 
também morreu baleado.

O clima na comunidade é bastante 
tenso e novos tiroteios foram registrados 
na manhã de hoje (25). Segundo a Polícia  
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Militar, mais quatro homens ainda não 
identificados morreram no confronto. O 
comércio que funciona na entrada da 
Nova Holanda não abriu as portas.

Ainda de acordo com a polícia, cinco 
homens foram presos e um menor de 
16 anos apreendido. Na mochila que ele 
carregava estavam munição e cocaína em 
pasta. Os homens foram encaminhados 
para a Delegacia de Bonsucesso e o menor 
para a Delegacia de Proteção à Criança e 
ao Adolescente. Pelo menos dez pessoas 
ficaram feridas e foram levadas para o 
Hospital Federal de Bonsucesso. Ainda não 
há informações sobre o estado de saúde das 
vítimas.

O clima de tensão na favela Nova  
Holanda começou no fim da tarde de ontem, 
depois que a Polícia Militar entrou na comu-
nidade em busca de homens que aproveita-
ram uma manifestação nas proximidades 
para promover um arrastão, roubando mer-
cadorias de lojas e assaltando motoristas 
que passavam pela Avenida Brasil. O Bope 
foi chamado para dar reforço aos PMs, e o 
sargento Ednelson Jerônimo da Silva aca-
bou baleado na troca de tiros. Ele vai ser en-
terrado hoje à tarde, no Cemitério Jardim da 
Saudade, em Paciência, Zona Oeste do Rio.
Agência Brasil. 25 jun. 2013. Disponível em: <http://

agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-06-25/
confrontos-no-complexo-da-mare-causam-

mortes>. Acesso em: 5 jul. 2013.

Também somos o chumbo 
das balas

[...] Os brasileiros foram às ruas, algo de 
profundo mudou nas últimas semanas [...]. 
Mas algo de ainda mais profundo não mu-
dou. [...] A desigualdade que se perpetua no 
concreto da vida cotidiana começa e per-
siste na cabeça de cada um.

Quando a polícia paulista reprimiu 
com violência os manifestantes de 13 de 
junho, provocando uma ampliação dos 
movimentos de protesto [...], houve um 
choque da classe média porque, dessa 
vez, muitos daqueles que foram atingidos 
por balas de borracha e bombas de gás 
lacrimogêneo eram seus filhos, irmãos e 
amigos. Como era possível que isso acon-
tecesse? 

Era possível porque a Polícia Militar [...] 
agiu no centro com quase a mesma trucu-
lência com que cotidianamente age nas 
favelas e nas periferias. [...]

E então veio a Maré. E, em vez de balas 
de borracha, as balas eram de chumbo. Em 

vez de feridos, houve mortos. E, ainda que o 
massacre tenha tido repercussão, especial-
mente no Rio de Janeiro, ela foi muito me-
nor e menos abrangente do que quando a 
violência foi usada no centro de qualquer 
cidade. Por quê? Seriam os brasileiros da 
Maré ou de outras favelas menos brasilei-
ros do que os outros? Seriam os humanos 
da Maré ou de outras periferias menos hu-
manos do que os outros? Sangrariam e doe-
riam os moradores da Maré menos do que 
os outros? [...]

BRUM, Eliane. Época, 3 jul. 2013. Disponível em: 
<http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-
brum/noticia/2013/07/tambem-somos-o-chumbo-

das-balas.html>. Acesso em: 5 jul. 2013..

Nesta análise, vamos discutir o for-
mato e o conteúdo de dois textos com 
estilos bastante distintos, mas que dis-
correm sobre o mesmo assunto: as ma-
nifestações populares contra o governo 
brasileiro que ocorrem em todo o país 
desde meados de junho e a ação da Po-
lícia Militar.

Aparentemente, em uma leitura ini-
cial, o episódio retratado no primeiro 
texto (Confrontos no Complexo da Maré 
causam mortes) pode parecer mais um 
caso isolado de repressão policial em co-
munidades cariocas, porém, se observar-
mos as informações contidas no último 
parágrafo da notícia, percebemos que o 
fato foi diretamente influenciado pelos 
movimentos populares que têm ocorrido 
por todo o país. Já a partir da leitura do 
segundo texto (Também somos o chumbo 
das balas), passamos a compreender ain-
da melhor o que o fato ocorrido na Maré 
tem em comum com todo o contexto vi-
vido no país nos últimos dias.

Sendo assim, o primeiro ponto-chave 
dessa análise é entendermos a interde-
pendência existente entre os temas da 
atualidade e as publicações que discor-
rem sobre eles. A questão é simples: o 
segundo texto nos ajuda a ter uma visão 
mais crítica e abrangente sobre o fato re-
tratado no texto 1; por sua vez, o primei-
ro artigo ajuda a contextualizar o assunto 
discutido no texto 2. 

O segundo ponto importante con-
siste na diferença de gêneros textuais 
observada aqui. O primeiro texto é exclu-
sivamente informativo e tem a intenção 
de contar para o leitor um fato ocorrido, 
com a maior objetividade possível, sem 
manifestar julgamentos de valor – ainda 
que pareça impossível construir um texto 

totalmente isento de opinião. Já o segun-
do artigo se trata de uma coluna semanal 
de uma revista, espaço dedicado exata-
mente à publicação de textos opinativos 
sobre os acontecimentos da atualidade.

Vamos então dar mais atenção para 
a estrutura do texto “Também somos o 
chumbo das balas”, um texto argumen-
tativo. Perceba que, já no início do ar-
tigo, ao mesmo tempo em que aborda 
um fato da atualidade (“Os brasileiros 
foram às ruas, algo de profundo mudou 
nas últimas semanas”), a autora propõe 
uma reflexão (“Mas algo de ainda mais 
profundo não mudou. [...] A desigualda-
de que se perpetua no concreto da vida 
cotidiana começa e persiste na cabeça de 
cada um.”), que se desenvolverá ao longo 
do texto. Assim, apontando outros fatos, 
argumentos e questionamentos, constrói 
um texto que expõe sua opinião e faz o 
leitor refletir sobre o assunto abordado.

Observe também que a autora cita dois 
fatos pontuais em seu texto: a manifesta-
ção popular do dia 13 de junho na Aveni-
da Paulista, em São Paulo, e a intervenção 
da polícia na comunidade da Maré, no Rio 
de Janeiro. Perceba, porém, que aqui os 
fatos não têm o objetivo de promover um 
conteúdo informativo que forneça deta-
lhes sobre o assunto, como observamos 
no primeiro texto. Isso porque os fatos, 
como em qualquer texto argumentativo, 
quando usados com propriedade, ajudam 
a sustentar uma reflexão maior sobre o 
tema – nesse caso, a ação da Polícia Militar 
brasileira e o posicionamento da popula-
ção diante da situação.

Para finalizar, vamos atentar para o 
último parágrafo do texto 2. Esse trecho 
marca o início de uma reflexão mais pro-
funda, pontuado com um recurso inte-
ressante: o uso de perguntas instigantes, 
quase provocativas, que, mesmo sem 
serem respondidas, já manifestam a opi-
nião do autor em suas entrelinhas. 

Por fim, releia os dois artigos e perce-
ba que se complementam e, juntos, aju-
dam a compor uma série de ferramentas 
importantes para desenvolvermos o que 
se convencionou chamar de “conheci-
mento de mundo”.

Editorial

Todas as notícias foram adaptadas e todos os sites 

foram acessados em 5 jul. 2013.
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CoNTEXTO
fatos  e  interpretações 

Brasil 2013 – Movimentos 
sociais

Qual a natureza dos protestos no Bra-
sil? Muitas são as interpretações, visões e 
opiniões que aparecem na grande mídia 
e nas redes sociais. As placas levantadas 
pelos manifestantes englobam desde as 
demandas originais pela redução do va-
lor das passagens de ônibus até reivindi-
cações genéricas, como “contra a corrup-
ção” e “pela saúde”. Vamos pontuar algu-
mas análises já realizadas com o objetivo 
de fomentar o debate e a construção de 
novos pensamentos em um momento 
histórico único e que está, absolutamen-
te, em aberto.

É inegável que estamos diante do 
maior movimento de massa já visto desde 
o impeachment de Collor, em 1992, e as 
Diretas Já, em 1984. Segundo cálculos do 
historiador Osvaldo Coggiola, na primeira 
manifestação – dia 6 de junho – reuniram-
-se 2.000 pessoas na Av. Paulista, em São 
Paulo; dez dias depois, os jornais avalia-
vam subestimados 230 mil manifestan-
tes em doze capitais; no dia 20 de junho, 
o número de manifestantes já estava em 
mais de 1 milhão. Calcula-se, assim, que 
o movimento cresceu aproximadamente 
100.000% em 15 dias. É como se cada um 
dos 2.000 manifestantes paulistanos ini-
ciais tivesse recrutado mil manifestantes 
novos em quinze dias. “Uma representa-
ção gráfica deste fenômeno só poderia ser 
realizada usando uma escala logarítmi-
ca”, pontua Coggiola.
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Movimento Diretas Já, 1984.

O que explica tal crescimento? O so-
ciólogo espanhol Manuel Castells lem-
brou que as redes sociais, como um meio 
de comunicação ativo, tem facilitado o  

debate político e a mobilização. “Nin-
guém ainda encontrou a resposta para 
a questão da perda do monopólio nas 
transmissões das mensagens. Todos os 
grandes meios de comunicação em todo 
o planeta estão em profunda crise em-
presarial, pois tentam se apropriar de um 
modelo que não entendem. A internet é 
ativa, os outros meios eram passivos”. 
Dessa forma, estaria surgindo uma nova 
modalidade de movimento social, sem li-
derança definida e desligada de partidos 
políticos: “são movimentos que podem 
ter saído das ruas, mas não desapare-
ceram. Eles continuam on-line. Quando 
vem a repressão física, eles se retiram das 
ruas, rediscutem on-line. Não têm líderes 
nem programa, mas têm a capacidade 
de resistir e de renascer a qualquer mo-
mento. Isso só acontece porque há a ca-
pacidade de autocomunicação de massa 
que os permitiu existir”, conclui Castells.

Entretanto, a atraente análise de  
Castells foi rebatida de maneira impetuo-
sa pelo historiador Osvaldo Coggiola. As-
sim, em uma elaborada análise, ele nega 
que estamos diante de um movimento 
proveniente de uma classe média com-
putadorizada e relativiza a importância 
das redes sociais: “o aumento das tarifas 
de transporte foi o estopim de uma si-
tuação social degradada (e, em muitos 
aspectos, piorada nos últimos anos). Os 
transportes e suas tarifas eram e são o re-
sumo cotidiano da miséria brasileira, que 
se padece todo dia, no bolso, na pele, no 
corpo e nos nervos. As redes sociais não 
têm nada a ver com isso. Não é possível 
usar um laptop viajando em pé em um 
ônibus superlotado das cidades brasi-
leiras”. Alguns dados são apontados por 
ele: andar de ônibus em São Paulo custa, 
medido em tempo de trabalho, 1.000% 
a mais do que em Buenos Aires, 120% a 
mais do que em Paris, 110% a mais do 
que em Londres e até 50% a mais do que 
em Tóquio, uma das cidades mais caras 
do planeta. O trabalhador paulista gas-
ta entre 25% e 30% de sua renda para 
passar um mês por ano (três horas por 
dia) em conduções superlotadas. O lu-
cro das (poucas e monopolizadas) em-
presas do serviço público é de mais de  

R$ 100 milhões mensais, lucros alimenta-
dos pelos bolsos populares e pelos subsí-
dios públicos (bancados pelos impostos 
indiretos). Soma-se a esse fato uma po-
lítica governamental (histórica, diga-se 
de passagem) que estimulou a venda de  
veículos privados, possibilitando um 
imenso crescimento da indústria auto-
mobilística, o qual agravou ainda mais 
o problema do trânsito nas grandes cida-
des. Essa análise tira as redes sociais e co-
loca os problemas estruturais do Brasil no 
centro das discussões. Coggiola, provoca-
tivo, conclui seu texto com a seguinte in-
dagação: seria possível resolver o proble-
ma do transporte público no Brasil sem 
atingir o lucro das empresas do ramo? 
A diminuição dos impostos e o aumento 
dos subsídios para as empresas de ônibus 
seria mesmo uma real vantagem para o 
povo brasileiro?
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Manifestação contra o aumento da tarifa, 2013.

Cabe lembrar que, ao longo das ma-
nifestações pela redução das tarifas de 
transporte, somaram-se lutas pela saúde 
e pela educação, contra a apropriação 
privada do fundo público e contra os in-
vestimentos mal geridos para os mega-
eventos esportivos. Como explicar essa 
magnitude de reivindicações? Para o so-
ciólogo André Singer, o país pode estar 
à beira de um novo ciclo de conflito re-
lacionado à distribuição de renda. Após 
10 anos do governo PT, estaríamos dian-
te dos limites do próprio “lulismo”. Mas 
por quê? Porque a população – inclusive 
a nova classe trabalhadora, incorpora-
da recentemente ao mercado – estaria 
exigindo novas concessões no ramo da 
saúde, da educação e do transporte que, 
para serem atendidas, necessitariam de 
atitudes mais incisivas do governo, que 
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TOQUE DE ESPECIALISTA

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Os protestos de junho e sua relação com o 

sistema político brasileiro

As manifestações populares, como as que 
aconteceram em junho de 2013, não são um fato 
novo na história brasileira. Os movimentos Dire-
tas Já e o movimento dos “caras-pintadas” – duas 
das mais importantes manifestações ocorridas no 
Brasil – datam de 1984 e 1992, respectivamente. 
Não é de hoje também que os movimentos so-
ciais atuam em nosso país. O Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem-Terra (MST), um dos mais 
conhecidos movimentos sociais brasileiros, existe 
há mais de trinta anos. O próprio Movimento Pas-
se Livre, que em junho de 2013 organizou pro-
testos contra o aumento das tarifas do transporte 
público em São Paulo, já atua desde o início da 
década passada em vários pontos do Brasil.

Acerca desses recentes protestos, principal-
mente o do dia 20 de junho – em que se conta-
bilizou mais de 1 milhão de pessoas –, uma das 
características mais importantes foi a busca, ao 
menos de parte dos manifestantes, por fazer um 
movimento apartidário, ou seja, desvinculado de 
qualquer ligação com partidos políticos. Ao lon-
go dos dias, os protestos trouxeram à tona outras 
questões, como os gastos para a realização da 
Copa do Mundo, a corrupção, o chamado “Ato 
Médico”, dentre outras.

Não podemos desconsiderar que a existên-
cia de partidos políticos é importante para a de-
mocracia. Nunca é demais lembrar que, durante 
um período do regime militar, só foi permitida a 
existência de dois partidos no Brasil. Na China, o 
poder é concentrado nas mãos do Partido Comu-
nista Chinês, que, apesar de ter conduzido o país 
a um grande crescimento econômico nas últimas 
décadas, ainda toma medidas antidemocráticas, 
como restrições à liberdade de imprensa.

Permitir a existência de vários partidos é, 
até certo ponto, uma das maneiras de garantir a 
pluralidade de ideias no país. Entretanto, deve-
-se considerar as inúmeras críticas que a classe 
política e os partidos recebem no Brasil. Por isso, 
iniciar as discussões em torno da reforma política 
no país é fundamental, com vistas ao aperfeiçoa-
mento das instituições políticas e ao aumento da 
representatividade da população no cenário po-
lítico nacional. As várias reivindicações presentes 
nos recentes protestos mostram que, apesar de o 
Brasil ter conquistado alguns avanços socioeco-
nômicos desde meados dos anos 1990 até os dias 
de hoje, é evidente o descontentamento do povo 
brasileiro com o sistema político e com grande 
parte dos políticos que o integram.

João Felipe Coelho Viterbo
O autor é editor especialista de Geografia do 

Sistema de Ensino Poliedro.

rompessem com os interesses de deter-
minados setores das classes dominantes.

Podem-se somar ainda dois elemen-
tos presentes nas movimentações: a crise 
da grande mídia e da representatividade 
dos partidos políticos. De fato, a Rede 
Globo sofreu dificuldade de cobrir várias 
manifestações e foi, de certa forma, hos-
tilizada. Nas redes sociais, multiplicam-
-se vídeos e críticas que duvidam da ve-
racidade e da imparcialidade dos meios 
de comunicação. Muitos defendem que, 
para termos uma democracia autêntica, 
é necessária a pluralidade de visões de 
mundo e o debate; o jornalismo, como 
intermediário entre o público e a realida-
de nacional, teria um papel fundamen-
tal nesse sentido, mas quando a mídia 
é controlada por poucos grupos, poucas 
visões chegam ao grande público; logo, 
a democracia não se realiza plenamente. 
Além disso, pode-se verificar que grande 
parte do movimento se diz desligado de 
partidos políticos, sendo o próprio Mo-
vimento Passe Livre apartidário. Vive-se 
em um momento histórico, em que os 
partidos políticos não são vistos como 
representativos por grandes parcelas da 
população. 

De início, setores de esquerda fica-
ram maravilhados com o que pareceu 
ser uma enorme manifestação espon-
tânea e não tardaram a apontar as ine-
gáveis truculências policiais. Entretanto, 
grandes setores dessa mesma esquerda 
logo passaram a denunciar o anticomu-
nismo, o antipetismo e diversas pautas 
de direita que supostamente tomaram 
as manifestações. Muitos deles, inclusi-
ve, passaram a se opor ao movimento e 
apontar atitudes golpistas por parte dos 
manifestantes. Igualmente interessante é 
a movimentação na opinião da impren-
sa (sobretudo a televisiva), que, de início, 
condenou o movimento alegando que os 
manifestantes eram “vândalos” e “rebel-
des sem causa”. Com o passar do tempo, 
essa mesma imprensa passou a exaltar 
os protestos, dizendo que eram manifes-
tações ordeiras contra a corrupção. Em 
uma atitude simplista, tal imprensa pas-
sou a apontar o governo petista como o 
único grande malfeitor.

É importante salientar que o Movi-
mento Passe Livre já atua desde 2005, em 
conjunto com vários outros movimen-
tos sociais. O discurso que diz: “o Brasil 
acordou” seria injusto na medida em que 
negaria todas essas lutas precedentes. 

Afinal, quem lidera os protestos no Bra-
sil? No momento, não é possível apontar 
a liderança de um movimento social que, 
talvez, tenha como característica funda-
mental a ausência de lideranças.

As ações da Polícia Militar, ampla-
mente criticadas nas redes sociais e por 
muitos denunciadas como truculentas, 
colocam mais um ingrediente no debate: 
a militarização da polícia. Vale lembrar 
que a ONU, em 2012, recomendou o fim 
da Polícia Militar no Brasil, considerada, 
de acordo com o órgão, uma instituição 
militarizada, despreparada para lidar, 
por exemplo, com protestos. O Brasil é 
a única nação do mundo a separar atri-
buições específicas para a Polícia Civil, 
responsável pela investigação, e a Polícia 
Militar, responsável pelo policiamento 
ostensivo. 

Os protestos mostram que, bem ou 
mal, as ruas empurram o poder. No mo-
mento em que este artigo está sendo 
escrito, o Congresso, o Poder Executivo 
e o Supremo Tribunal Federal apressam 
suas medidas em resposta às ruas. O Su-
premo Tribunal Federal mandou prender 
o Deputado Natan Donadon (PMDB-
-RO), condenado em 2012 por peculato 
e formação de quadrilha; Dilma Rousseff 
propôs um plebiscito (no momento, am-
plamente discutido) a respeito de uma 
reforma política no Brasil; foi aprovado 
o projeto que torna a corrupção um cri-
me hediondo; a Câmara aprovou o fim 
das votações secretas durante o proces-
so de cassação de parlamentares e a PEC 
de autoria da Deputada Luiza Erundina 
– que iguala o transporte público aos di-
reitos sociais na Constituição, ao lado de 
educação e saúde; foram criadas CPIs do 
Transporte Público em quatro cidades: 
São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Ma-
ringá; está sendo discutido o repasse das 
verbas provenientes do pré-sal para saú-
de e educação.

Avançaremos e alcançaremos refor-
mas mais profundas com essas mobiliza-
ções? Só poderemos saber com o tempo.

Daniel Gomes 

O autor é professor de História, Sociologia e 
Atualidades no Sistema de Ensino Poliedro.
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Editorial

eSPaÇoliterÁrio

“Espaço Literário” é a seção* de literatura do Leia Agora e queremos dividi-la com você, nosso leitor, como uma forma de estimular sua 
participação, além de divulgar e descobrir novos talentos. Se você tem um poema, um texto, um pequeno conto ou um desenho inédito que 
gostaria de compartilhar, envie para editora@sistemapoliedro.com.br, indicando o seu nome, sua idade, a Unidade Parceira e sua cidade.  
A sua composição poderá estar nas próximas edições! Participe!
*A Editora Poliedro não realiza a edição dos textos veiculados nesta seção, respeitando, assim, a liberdade de criação do(a) autor(a) integralmente.

Matheus Costa de Oliveira
O autor é aluno do 3º ano do Ensino Médio  

do Colégio Poliedro – São José dos Campos.


