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Neste início de setembro, ocorrerá mais uma edição 

do “Rock in Rio”, um dos maiores festivais de música do 

mundo. Sem dúvidas, é um privilégio sediar um evento 

desse porte em terras tupiniquins, porém há fatos que 

devem ser analisados para uma reflexão acerca do seu 

propósito principal, o entretenimento. 
 Primeiramente, vamos conhecer um pouco do 

festival. A primeira edição do “Rock in Rio” ocorreu em 

1985 em um momento conturbado do nosso país. O Brasil 

acabara de eleger o primeiro presidente civil após a 

ditadura e a sociedade estava ansiosa e cheia de 

expectativas idealizando um futuro melhor rumo à 

democracia. No meio dessa conjuntura, o empresário 

Roberto Medina idealizou um evento diferente de tudo 

que já havia acontecido por aqui. Até então, shows com as 

grandes estrelas da música mundial não eram tão 

frequentes, e a novidade atraiu público de todos os 

lugares.
 O que a maioria das pessoas desconhece é que o 

“Rock in Rio” nunca foi um festival exclusivamente de 

rock. Desde o primeiro, até os atuais, há uma diversidade 

de gêneros musicais que, de maneira positiva, 

enriquecem ainda mais o evento. Já passaram pelos seus 

palcos cantores de MPB, grupos de Axé, bandas de rock 

nacional, rappers e representantes do pop; entretanto, os 

grandes artistas internacionais são os que atraem a maior 

parte do público. Isso já causou muitos transtornos aos 

organizadores, pois o excesso de privilégios e os altos 

cachês pagos às bandas estrangeiras fizeram com que 

músicos brasileiros boicotassem uma das edições por se 

sentirem desvalorizados e tratados com indiferença 

perante os gringos.
 Desde a sua estreia, já foram realizadas 20 edições 

do “Rock in Rio”, porém, somente oito aconteceram no 

Brasil. O festival cresceu tanto que se expandiu para 

Lisboa, Madrid e também uma comemoração especial de 

30 anos que ocorreu em Las Vegas em 2015. O próximo 

evento terá um teor especial, pois será o primeiro após a 

pandemia e depois de dois anos de adiamento.
 Os preparativos para a realização do Rock in Rio 

são muito importantes para a economia da cidade, pois 

geram empregos diretos e indiretos, além de atrair 

pessoas de várias partes do país e até de fora. Durante o 

festival, são promovidas atividades com grupos culturais 

representantes de várias áreas que se apresentam em 

pequenos palcos espalhados pelo imenso espaço 

reservado para as programações. Isso é muito bom, 

porque é uma excelente oportunidade para artistas 

anônimos ou que estão em início de carreira mostrarem 

os seus trabalhos para um grande público. Contudo, é 

triste perceber que não é um evento para os moradores da 

cidade e tampouco para boa parte dos cidadãos que não 

podem gastar, aproximadamente, a metade de um salário 

mínimo para a aquisição de um ingresso. O acesso à 

cultura é um direito de todos, mas somente se “todos” 

puderem pagar por ela. O mesmo trabalhador que 

montou toda a estrutura do palco principal, dificilmente 

terá a oportunidade de assistir à apresentação da sua 

banda favorita que tocará sobre ele.
 Assim, é tudo muito simples. Resta-nos juntar a 

família, preparar a nossa pipoca, acomodarmos no sofá 

da nossa humilde residência para assistir, pela televisão, 

ao “Rock in Rio” deste ano.  Opa! Só mais uma coisa! O 

festival será transmitido somente por um canal de TV a 

cabo, e isso também não é acessível a todo mundo. 

Que pena!
Prof. Nei Xavier

(jovem.com.br/entretenimento/musica)

“Hoje é dia de rock, bebê”, será? 

Agosto 2022 
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 Um dos melhores escritores do Brasil, o gaúcho 
Luís Fernando Veríssimo, continua na ativa escrevendo 
como colunista em jornais e revistas do país mesmo 
chegando aos 86 anos no próximo dia 26 de setembro. Por 
ser filho de outro ícone da na literatura, Érico Veríssimo, sua 
história literária começou muito cedo; desde a 
adolescência, apreciava histórias em quadrinhos e livros de 
aventura. Sua carreira iniciou-se de fato na década de 50, 
quando começou a trabalhar na Editora Globo.

 Na sua infância, chegou a morar nos Estados 
Unidos com a sua família, o que lhe despertou outra grande 
paixão, o Jazz. Esse gosto pela música despertou em 
Veríssimo outro grande dom, tornou-se um excelente 
saxofonista tendo participado de várias bandas e trios ao 
longo de sua vida.

 Nos anos 60, o escritor também trabalhou como 
revisor no jornal “Zero Hora” na capital gaúcha e logo foi 
promovido com uma coluna diária que se dedicava a 
crônicas esportivas do time do Internacional, o qual 
Veríssimo é um entusiasmado torcedor.

 Luís Fernando lançou vários livros e criou 
personagens icônicos como o “Ed Mort” que, até hoje, 
ilustra tirinhas em várias publicações espalhadas pelo país. 
Participou da coleção de muito sucesso “Plenos pecados” 
em que sua obra, Clube do Anjos,  que tem seu enredo em 
torno do pecado da gula, vira uma mistura de suspense e 
tragicomédia que narra a história de dez amigos que se 
encontram mensalmente em um jantar para uma 
celebração, porém um a um acabam virando vítimas desse 
acontecimento.

 Outro sucesso do autor é “Comédias para se ler na 
escola”. Voltada para o público infanto-juvenil, a coleção é 
formada por crônicas muito bem humoradas que são 
usadas como material paradidático em muitas escolas. 
Com textos leves e de fácil compreensão, o livro contribui 
para o incentivo à leitura e também como base de atividades 
de produção textual em sala de aula.

 Saudações, felicidades e muita saúde para o Mestre 
Luís Fernando Veríssimo!

Prof. Nei Xavier

 
Palavra o autorCom a

Agosto 2022

Depois de todo um processo seletivo, análise dos textos 
e de muita expectativa, finamente conheceremos os 
vencedores do nosso XXXV concurso de literatura “Maria 
Helena Xavier Fernandes”. A cerimônia de premiação 
ocorrerá no próximo dia 23 de setembro às 16:00h no 
auditório da ECO. Os textos serão copilados em um livro 
para uma tarde autógrafos e alguns deles estarão na 
próxima edição do nosso jornal. 

 No dia 22, somente para o fundamental I, as turmas 
farão o trabalho de campo “Uma aventura no Planetário”. 
Os alunos vão conhecer a cúpula Galileu Galilei, os 
quiosques do sistema solar, a Nave-Escola e outros espaços 
voltados à cosmologia. Certamente, será um passeio 
inesquecível.

No mês de setembro, o colégio promoverá alguns 
eventos importantes para os nossos alunos. A partir do dia 
13, ocorrerão as Olimpíadas da ECO para o fundamental I. 
As competições esportivas serão conduzidas pelos 
professores de educação física durante as aulas. Vamos 
torcer juntos!
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 Visando sempre ao incentivo da escrita dos 
nossos alunos, são trabalhados vários gêneros textuais 
ao longo do ano para que, na prática, os estudantes 
conheçam as principais características e estruturas de 
cada um deles. É muito gratificante o momento de 
selecionar alguns deles para publicá-los e fechar mais 
uma etapa do trabalho.

Turmas 61 e 63

Ao longo deste 3º bimestre estudamos o gênero 
textual poema.   Observamos o quanto esse texto 
evoluiu ao longo dos anos, quebrando barreiras em 
relação àquilo que rege sua estrutura e seus temas. 
Hoje, sabemos que um poema pode abordar qualquer 
assunto – desde o amor até a críticas políticas, por 
exemplo.

Aqui se sabe
Aqui se escreve

Agosto 2022 

“O mendigo está na rua
Não tem onde morar
Sem nada para comer 
E tentando sobreviver.”

(Aluno: Gabriel Mielke – 61)

“Estamos juntos
Juntamente solitários
Estamos a isso destinados”

(Aluno: Lucas Moutinho – 61)

Além disso, tivemos contato com um gênero do 

poema conhecido como haicai, trabalhamos suas 

principais características, discutimos acerca de suas 

temáticas e elaboramos alguns haicais em sala. O 

haicai chegou ao Brasil no século XX, por influência 

francesa, sendo também trazido pelos imigrantes 

japoneses. Observamos que, apesar de ser um texto 

curto, esse gênero carrega muito significado, pois 

aborda diferentes temáticas, dentre as principais estão: 

a natureza e o cotidiano. Os mais modernos trabalham 

assuntos como: problemas sociais, política, amor e 

sentimentos. Como é possível perceber, assim como os 

poemas tradicionais, os haicais também podem 

abordar qualquer assunto. Haikai é um vocábulo 

composto por duas palavras da língua japonesa: “hai” = 

brincadeira, gracejo; e “kai” = harmonia, realização.
No Brasil, dentre os grandes nomes desse gênero 

poético, podemos destacar Paulo Leminski, Millôr 

Fernandes, Guilherme de Almeida etc.
Professor Fabiano Abrantes

“Natureza 
Encanta a todos
Com suas cores vivas
Minha vida se ilumina”.
(Aluna: Isabela Falcão – 61)

“Uma linda floresta 
Com um mundo de cores
Um lago ideal
E um caminho de flores”. 
(Aluno: Lucas Rodrigues – 63)

 Paixão
O sol se põe 
Como se fosse a paixão
A cor da rosa 
É do nosso coração.

(Aluna: Lara Masuda – 63)
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Turma 71
A cada edição do A Papeleta, recebemos com carinho 

diversos comentários que elogiam não só as práticas de 

nossa escola, como revelam a identificação dos leitores 

com nosso dia a dia na construção de um amanhã melhor 

através da educação. Tais lembretes, somados ao orgulho 

dos trabalhos desenvolvidos por nossa equipe e 

elaborados por nossos alunos, são o nosso maior 

combustível! 
Os recados recebidos muitas vezes versam sobre o 

saudosismo da época escolar. Afinal, quem não sente 

saudade de uma querida professora? Quem não guarda na 

lembrança histórias engraçadas vividas dentro de uma 

sala de aula? Quem nunca tremeu ao esquecer da data de 

entrega daquele trabalho tão importante? Tais memórias 

realmente fazem nosso coração gargalhar.
Mas e você, leitor(a), já deixou algum trabalho para 

cima da hora e acabou se enrolando? Pensando nisso, os 

alunos do sétimo ano resolveram se unir ao escritor Leo 

Cunha e promover gargalhadas para todos aqueles que, 

em sua época escolar, valeram-se de narrativas 

surpreendentes para escapar dos prazos estipulados 

pelos professores. 
Venha conosco, através do poema de nossa aluna 

Julia Feydit Probstner, recordar de que uma aluna ou um 

aluno sempre precisa desenvolver suas habilidades para 

inventar histórias. Já nós, professores, precisamos 

sempre desenvolver nosso humor para recebê-las!

Professora Kami

Turma 81
 Neste terceiro bimestre, os alunos do 8º ano 

conheceram os gêneros textuais relato pessoal e resenha. 

Eles perceberam que esses tipos de texto contribuem 

para que tenhamos uma orientação e que possamos fazer 

as nossas escolhas em relação a um evento cultural, um 

livro, uma viagem, etc. 

 Em sala, debatemos sobre vários temas 

propostos no material didático , lemos um trecho do 

“Diário de Anne Frank”, assistimos ao filme “O menino 

do pijama listrado” e estamos nos preparando para a 

atividade do livro 'A coragem de mudar”, que trata da 

questão do alcoolismo na adolescência e relata o 

sofrimento de um jovem esportista que se prejudica na 

carreira devido à dependência.

 Como uma prévia, os alunos fizeram um relato 

pessoal de uma viagem inesquecível que eles fizeram ou 

que gostariam de fazer. Nota-se que, às vezes, são nas 

coisas mais simples que se encontram as verdadeiras 

emoções e um sentido melhor para a vida.

Prof. Nei Xavier

Thiagão: o melhor  chutador de portas da nação

Acordei com uma sensação de esquecimento, 

mas fui para a escola sem perder tempo

saí correndo desesperado,

tanto que eu nem “tava” arrumado.

Cheguei e vi todo mundo com cartolina na mão 

e ouvi o professor com atenção 

“Podem me entregar os trabalhos sobre o rei!”

Ih, agora que eu me lembrei.

“Thiago, falta só o seu!”

E foi aí, que comecei a pensar 

será que eu falo que o meu cachorro comeu?

Ô professor, eu vou te contar.

Eu e meu irmão César fomos num bar

de uma amiga muito amada

mas para o nosso azar, 

a porta “tava” trancada.

Nós pensamos, e acabamos chutando com tudo a porta

e a minha perna ficou torta

No fim, eu fui direto para o hospital

e olha que quase foi fatal.

“Faltava só você dizer que explodiu uma caverna!

Melhoras para você e para sua perna, Thiagão.”

A turma riu igual uma hiena, 

e eu acabei na coordenação.
Júlia Feydit Probstner – Turma 71

Uma viagem inesquecível

Há um tempo, fiz uma viagem a qual me marcou muito. 

Fui a Olímpia com meus pais, e foi um dos melhores lugares 

que já visitei. Nunca me diverti tanto em toda a minha vida.
Ficamos em um hotel chamado “Resort Celebration” 

que tinham duas piscinas imensas, quatro hidromassagens, 

SPA, uma sala de cinema enorme, parquinhos e brincadeiras 

para as crianças. À noite, havia “karaokê” e bingo, além de 

uma excelente comida, tanto na janta quanto no café da 

manhã.
Aproveitamos e fomos em dois parques aquáticos, o 

“Hot Beach”, que tinha brinquedos mais tranquilos para 

relaxar, um visual paradisíaco com areia e espreguiçadeira 

em frente aos brinquedos incríveis e radicais. Só eu fui no 

mesmo brinquedo dez vezes, o “responsável” que ficava lá já 

até me conhecia. Só dava um tempo quando ficava tonta, 

mas não demorava muito e estava lá novamente. Fomos os 

últimos a sair de lá, e como se percebe, curtimos bastante, 

cada minuto na fila valia a pena.
Enquanto escrevo, lembro-me dos detalhes, dos 

cheiros e das sensações. Pretendo voltar, pois para mim foi 

algo mágico que lembrarei com todo carinho do meu 

coração.
Catherina M. Carneiro – Turma 81
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Meu melhor aniversário

Uma das minhas viagens mais memoráveis foi a São 

Paulo, onde fui com a minha mãe. Foi com objetivo de 

comemorar meu aniversário no início de 2020.
Nunca antes tinha me acontecido de fazer uma 

viagem só com minha mãe, então não sei qual expectativa 

teria. Minha prima mora em São Paulo, então fomos 

jantar com ela, o namorado e a filha dela em um lugar 

maravilhoso. Eles não vão ao Rio de Janeiro com muita 

frequência, então foi bom vê-los.
Passamos pelo Bairro da Liberdade que, sem 

dúvidas, foi meu lugar preferido, e fomos ao mercado 

municipal e vimos o quão cheio são os lugares. 

Compramos coisas na 25 de março, que era absurdamente 

cheia. Depois de um tempo, perdia paciência de estar lá, 

dito que havia até pessoas vendendo e demonstrando 

como um choque elétrico funcionava. Apesar de que ali, 

talvez fosse realmente útil ter um.
 Foi um aniversário bem comemorado, sabendo-

se que a primeira vez que fui a São Paulo, eu era muito nova 

para me lembrar. Considerando que quase não converso 

com a minha mãe, tive mais atenção que o esperado e me 

diverti, fazendo com que fosse uma das minhas melhores 

viagens. 
Lis Strino – Turma 81

A cidade da dança

 No dia 17 de julho de 2022, eu fui a Joinville com 

meu grupo de dança. Nós fomos de ônibus, em uma 

viagem com 16 horas de duração. Durante esse tempo, 

brincamos de jogos com cidade dorme, mímica, sistema e 

outros. Também conversamos, cantamos e dançamos.
 Lá em Joinville, eu fiz curso de Hip-hop com 

outras meninas. Assim que saímos do curso, tínhamos 

uma apresentação chamada palco aberto, corríamos para 

fazer maquiagem, cabelo, figurino e cenário.
 O dia da competição foi o mais corrido e o mais 

legal. À tarde, juntamos o grupo todo para nos arrumar e 

montar as coisas para o cenário. Faltando muito pouco 

para entrar no palco, fizemos uma rodinha e falamos 

coisas positivas para o grupo. Tiramos fotos, fizemos 

piadas, ensaiamos partes específicas da coreografia. Tudo 

para nos acalmar.
 Quando saímos do palco, o grupo começou a 

chorar de felicidade. Tínhamos acabado de sair do maior 

festival da América Latina, eu estava muito feliz.
 Apesar de toda pressão, a volta foi bem legal. 

Todos dormiram a viagem toda devido a intensa semana. 

E no fim, chegamos em casa com as amigas e o terceiro lugar.
Mila Bueno – Turma 81

Turma 91 
Neste bimestre, a turma do nono ano se debruçou sobre 

uma leitura que gerou um debate muito pertinente: as 
diferentes violências sociais. É alarmante o índice de crimes 
em nossa cidade, assim como a crescente desigualdade social 
que nos assola, todavia, por sorte, aqueles que buscam 
soluções e exercem boas práticas são muito mais numerosos 
e suas vozes e imagens não se ofuscam diante dos desafios. É 
ao exemplo destes que buscamos formar nossos alunos, 
queremos que sejam cidadãos conscientes de seu papel para 
o avanço da humanidade. 

Incentivados pela obra de Giselda Laporta Nicolelis, 
"Saindo da Plateia", os alunos utilizaram seu pensamento 
crítico para denunciar e combater diversas violências - desde as 
vistas nos noticiários, até aquelas que passam despercebidas 
no correr da vida cotidiana - e chegaram à conclusão de que a 
educação é a melhor forma de melhorar o cenário atual. 

Seguindo o estímulo do título, nossa aluna Nicole 
Monteiro Mello oferece uma leitura reflexiva e demonstra o 
bom exercício da cidadania: denunciar problemas e promover 
soluções.

Agir para a promoção do bem comum é fundamental, 
assim, além da boa leitura, nossos alunos deixam um convite: 
SAIA DA PLATEIA!

Professora Kami

Violência discreta

A violência habita na sociedade desde sempre, tanto 

que acaba virando algo comum, natural e muitas vezes 

imperceptível. Temos tendência a pensar em violência como 

física, porém existe a violência verbal que pode ser clara, ou 

sutil, que a meu ver é uma das piores.
Violência sutil costuma vir de pessoas que conhecemos, 

com comentários como “Tá linda, só precisava engordar um 

pouquinho”, e seguidos por “Só digo isso porque me importo 

com você”. São atitudes e falas que machucam, mas que não 

percebemos a gravidade, justamente por serem ditos de 

forma sutil.
E essa delicadeza e sentimento de cuidado que faz a 

vítima, muitas vezes, pensar que ela está errada. Ela acaba 

ficando extremamente insegura e muda seu comportamento 

que, na maioria dos casos, para um comportamento 

prejudicial. Pode ser ruim não só para quem sofre com esse 

tipo de violência, mas também para as pessoas ao seu redor, 

pois muitos entendem isso como forma de cuidado e 

praticam sem perceber que não há cuidado algum, ao 

contrário, está ferindo pessoas com as quais se importa. 
Uma forma de evitar que isto aconteça é comunicar à 

pessoa que feriu sobre como você se sentiu em relação ao 

comentário, assim pode fazer com que ela perceba a quão 

negativo aquilo é, evitar que faça mais vítimas com tais 

comentários. Em casos de ignorância, o melhor a ser feito é 

não dar importância e ter consciência de que isso diz mais 

sobre a pessoa que fala do que sobre quem a palavra é dirigida. 

Em casos onde as ofensas são constantes, venham de pessoas 

de confiança ou que tenha uma certa dificuldade de não 

absorver aquilo, uma boa opção é buscar terapia. 

O importante é estar bem e fazer bem ao próximo. 
Nicolle Monteiro Mello – Turma 91
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O Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB 
apresenta um acervo do Mestre Cândido Portinari em que 
o artista sai de sua zona de conforto e se aventura em obras 
originais que se mantiveram longe dos olhos do grande 
público. Os temas serão o abstrato, o teatro, a flora, a 
fauna e as crianças. Em outro espaço, numa instalação 
nomeada “Carrousel Raisonnée”, serão apresentadas 
simultaneamente, através de uma projeção, cerca de 
cinco mil obras do pintor.

Outro detalhe importante, a entrada é franca.
 Vale a pena conferir!

Exposição – PORTINARI RAROS -CCBB 
29 de junho a   12 de setembro de 2022

Ao longo do segundo semestre deste ano, o Museu 

do Amanhã expõe a mostra do fotógrafo mineiro 

Sebast ião Salgado “Amazônia”.  Reconhecido 

internacionalmente, o artista foi agraciado com vários 

prêmios ao longo de sua carreira pela grandeza do seu 

trabalho. São mais de 200 painéis fotográficos que 

mostram a beleza da imagem da curva de um rio, assim 

como detalhes peculiares dos povos indígenas 

pertencentes à região. Será uma grande oportunidade 

para apreciar obras que já fizeram sucesso em vários 

países da Europa.

O que rola na

A importância da leitura para 
a formação de uma sociedade

 “Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê.”
(Monteiro Lobato)

Na sociedade, muitas pessoas dominam a leitura e a 
escrita, contudo não possuem o hábito de ler. Diante disso, 
sentem dificuldades de escrever, até mesmo, um simples 
recado. A maior parte delas tiveram dificuldade na 
aprendizagem e, consequentemente, poderão se tornar 
indivíduos desinformados. 
A leitura é o caminho para entender o mundo, sem deixar de 
respeitar as diferenças sociais, culturais e políticas do 
indivíduo. A leitura não pode estar restrita a livros de 
literatura, mas também a textos cotidianos. As instituições 
de ensino devem ter maior responsabilidade com o ensino e a 
aprendizagem da leitura e da escrita. Visto que, quanto mais 
cedo as crianças tiverem acesso à leitura, desenvolverão o seu 
intelectual cultural e social mais cedo, rompendo as 
dificuldades no ato de ler e escrever e até mesmo emitir uma 
opinião.
        É claro que existe também a realidade do aluno. Esses 
devem ser trabalhados psicologicamente, apontando meios 
para que os problemas não sejam barreiras para 
alfabetização, leitura e escrita.
         A realidade brasileira é que uma grande parte da 
população não tem interesse na leitura. Outras não têm 
acesso por inúmeros motivos. Quantas bibliotecas não se 
veem mais? Quantas lojas de livros fechadas? Editoras 
falidas. Às vezes, a pergunta que faço é: qual foi ou qual é o 

do professorA VOZ
grande motivador desse afastamento da leitura? Seria a 
condição brasileira? Seria a era tecnológica como a grande 
motivadora? São questões que precisam ser visitadas e 
descobrir uma forma de se ter prazer na leitura. 
        Vemos hoje a tecnologia cada vez mais avançada. 
Aplicativos que fazem tudo, resolvem tudo. Para tudo hoje 
tem um aplicativo, inclusive para a leitura, mas mesmo 
assim, não tem sido suficiente. De repente, há algo maior e 
mais forte que afasta o leitor. As pessoas estão preocupadas 
em aparecer, em serem “famosas” através de determinadas 
redes sociais. Não estão sabendo equilibrar o uso exagerado 
dessas redes e buscar mais conhecimento. Essas pessoas 
precisam de curtidas e comentadas. São essas mesmas 
pessoas que, possivelmente, trazem uma “fake News”, por 
exemplo.
O pior de tudo é que ainda temos famosos “youtubers” que 
incentivam a retirada dos clássicos de nossa escola. São esses 
“famosos”, são esses “coaches” de nossa era falida que muitos 
batem palmas. Não só isso, mas o que poderemos chamar de 
cultura daqui a alguns anos? Como serão nossas músicas, 
nossas poesias e futuros livros e romances? Qual a referência 
que nossos filhos terão? 
        Temos que saber que vivemos uma nova realidade. Esse é 
o início para reestruturação de acesso e incentivo à leitura. É 
necessário e de extrema urgência que educadores e 
professores apoiem essa causa de a leitura ser uma prática. 
Isso fará que o indivíduo seja um cidadão e respeite os 
direitos, cumpra deveres, reivindique melhorias, preserve e 
transmita cultura, construa história e formação social. 
        Confesso que tenho muito receio de ver a sociedade 
daqui a 20 anos, caso não haja tal incentivo.

                         Professor Alysson Franco Abrantes

AMAZÔNIA - Sebastião Salgado
Museu do Amanhã
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No próximo mês de outubro, ocorrerá mais uma 
eleição no nosso país, serão eleitos os deputados, 
senadores, governadores e o presidente que terão a 
difícil missão de governar nos próximos quatro anos. 
Muito mais importante do que o simples gesto de votar é 
a liberdade de escolha que temos em um regime 
almejado por toda sociedade de bem, a democracia.

Nem sempre foi assim. Durante muito tempo, a 
escolha dos governantes era feita somente por uma 
pequena parcela da população mais afortunada e 
influente nos meios políticos. As eleições nos moldes 
aproximados do que são hoje surgiram depois da 
declaração da independência, vale lembrar que já 
passamos por uma monarquia, tivemos a proclamação 
da república, governos centralizadores, sem falar da 
ditadura que durou mais de vinte anos. 

A primeira eleição direta ocorreu em 1894 e elegeu 
Prudente de Moraes como presidente da república. A 
votação era realizada por uma parcela muito pequena da 
sociedade, formada somente por homens, as mulheres 
só conquistaram esse direito depois da década de 30.

A partir de 1964, durante os vinte e um anos 
seguintes, o Brasil foi governado por militares e a 
redemocratização, mesmo de que forma indireta, 
ocorreu somente com a eleição de Tancredo Neves em 
1985. Infelizmente, o primeiro presidente civil eleito 
depois de tanto tempo não chegou a tomar posse, pois 
devido ao agravamento de uma doença faleceu no dia 21 
de abril daquele ano. O empossado foi o seu vice, José 
Sarney, que governou o país até 1989.

O que acontece pelo

Agosto 2022 

A conquista do voto

Brasil

Com a constituição de 1988 e a aclamação pública da 

sociedade pelo voto direto, tivemos as eleições diretas em 

1989, sendo eleito Fernando Collor de Melo como 

presidente da nação. Entretanto, dois anos depois, 

acusado de irregularidades no seu governo, sofreu um 

processo de impeachment e foi obrigado a renunciar em 

dezembro de 1992. Novamente, o vice Itamar Franco 

assumiu a presidência do Brasil. Uma grande conquista 

da juventude dessa época foi o direto ao voto aos 16 anos, 

mesmo que de maneira facultativa.
Desde então, todos os presidentes brasileiros foram 

eleitos pelo voto direto. Uma curiosidade também 

relevante é que todos foram reeleitos para um segundo 

mandato, porém a presidente Dilma Rousseff não 

concluiu o seu governo, porque também sofreu um 

processo de impeachment, como de costume, seu vice 

Michel Temer assumiu o seu lugar.
Devemos encarar as eleições como uma oportunidade 

de escolher os nossos representantes que vão administrar 

e conduzir o município, o estado e o país para serem 

lugares dignos e que ofereçam condições melhores para 

toda a sociedade. Não importa se você prefere o 

candidato A ou B, o fundamental é que fazemos parte de 

um processo democrático de escolha e, sem dúvidas, essa 

liberdade não tem preço.
Professor Nei Xavier

Agência Brasil

(oliberal.com/politica/eleições)
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