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MULHERES NA 

SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA 

 
A importância da mulher na sociedade faz-se 

cada vez mais intensa na ocupação de cargos 

públicos e privados. No entanto, há ainda muitos 

avanços a serem conquistados. 

A figura da mulher passou a ser algo 

extremamente importante na sociedade atual, pois  

ela vem exercendo cada vez mais um papel de 

protagonista. Com o tempo, graças às lutas 

promovidas, a mulher vem conseguindo aumentar o 

seu espaço nas estruturas sociais, abandonando a 

figura de mera dona de casa e assumindo postos de 

trabalho, cargos importantes em empresas e 

estruturas hierárquicas menos submissas. 

Apesar de uma maior presença no mercado 

de trabalho, ainda há uma desigualdade no que se 

refere aos diferentes gêneros. A mulher, em muitos 

perfis familiares, acumula tanto as funções 

trabalhistas quanto as domésticas e até as maternas, 

ficando, muitas vezes, sobrecarregada. Além disso, o 

número de mulheres ocupando cargos de nível 

superior nas empresas ainda é menor, embora elas 

constituam a maioria apta a pertencer ao mercado de 

trabalho. E por falar em trabalho, o salário da mulher 

ainda é proporcionalmente menor do que o dos 

homens na sociedade atual. 

 Com a evolução da sociedade vieram novas 

regras e essas possibilitaram que elas pudessem ter 

mais  direitos.  

Apesar da mulher ter conquistado vários 

espaços sociais, elas ainda sofrem repressões por 

parte da sociedade machista. Percebe-se portanto,  

que esta luta surge não de uma classe em si, ela surge 

para combater o conservadorismo presente na 

estrutura sociocultural brasileira. 

Portanto fica claro que este problema surge 

das estruturas socioculturais tradicionais do nosso 

país, onde mesmo existindo mecanismos legais de 

garantia da igualdade de gênero para as mulheres, 

ainda existe uma diferença nas condições sociais, 

econômicas e culturais entre sexo masculino e 

feminino. 

Por todos esses motivos, embora o papel da 

mulher na sociedade venha se tornando cada vez 

maior e melhor, ainda existem muitos desafios a 

serem enfrentados.  

GIULIA, ANA CLARA, STEPHANIE 

CORRÊA  E TOBIAS  PERASSI. 

 

NOVAS FORMAS DE 

REPRESENTAÇÃO FAMILIAR 

  

         A família contemporânea 

brasileira adquiriu, com o passar 

do tempo, diferentes modos de 

formação e, consequentemente, 

novas formas de representação na 

sociedade. Essa diversidade na 

base da estrutura social é 

extremamente benéfica para as 

novas gerações, visto que o antigo 

modelo construído acerca da 

composição familiar considerada 

tradicional passou por 

modificações com o passar dos 

anos, mas continua sendo 

reconhecida como o elemento 

primordial na formação do caráter 

de um indivíduo.   

Dito isso fica clara a grande  

responsabilidade que a mesma tem 

sendo a estrutura das relações 

sociais e da boa convivência em 

comunidades. 

 

 

A criação de um cidadão não 

depende do modo de composição de seus 

pais, mas sim da educação por eles 

oferecida. Ainda são frequentes os atos 

preconceituosos contra alguns novos tipos 

de constituição familiar, como por 

exemplo, aquela que se inicia com a 

união homoafetiva. Diante dessa 

transformação nos modelos sociais, 

espera-se que as diversas maneiras de 

constituição familiar ganhem mais espaço 

e  representação no corpo social atual. 

Dessa forma, será possível obter 

uma sociedade mais homogênea e menos 

preconceituosa com relação a 

representação da família contemporânea 

brasileira. 
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DANIEL G.    E  VALENTINA A. 

 



        UNIVERSER! 
 

PÁGINA 2 

 

VIOLÊNCIA E USO DE 

DROGAS NA 

ADOLESCÊNCIA 

 
São várias as hipóteses para 

explicar os porquês  dos adolescentes 

fazerem uso das drogas.  Não há um 

motivo isolado, determinante. Alguns 

estudos apontam que esse período em 

que o jovem começa a definir as 

amizades acaba tornando-se mais 

facilmente manipulável pela mídia ou 

pelos grupos dos quais faz parte, que 

costumam pressionar o jovem a 

aceitar e iniciar o consumo no intuito 

de que “seja um dos seus”. Muitos 

acreditam que seu uso oferecerá 

algum tipo de status no meio em 

que  convivem. O acesso fácil 

unido à curiosidade são também  

explicações para o fato do 

adolescente fazer uso das drogas.   

Mas o ponto mais importante seria 

a ausência da estrutura familiar. Se 

a criança cresce num ambiente 

emocionalmente estruturado, 

mesmo que ocorram os conflitos 

característicos da fase de transição, 

as amizades não oferecerão tantos 

riscos. Mas se  a falta de interesse 

por parte dos pais é explicitamente 

sentida pelo jovem, esse 

adolescente fragilizado corre 

grande risco de se envolver com 

drogas para diminuir  o sentimento 

de inferioridade, de desamor, de 

descuido. 
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      É fato que as drogas estão  há 

muito tempo  presentes na 

sociedade, fazendo vítimas num 

número quase que incontável, 

preocupando e assustando as 

autoridades e pais  pelo fato de que 

os usuários entram neste mundo 

cada vez mais cedo.    

A séria relação entre o 

consumo de drogas e agressividade 

tornou-se foco de vários estudos e 

pesquisas e, embora o tema seja 

vasto, ainda não se alcançou uma 

conclusão sobre o assunto. A 

adolescência para ser melhor 

compreendida precisa ser analisada 

sobre três aspectos  sendo eles  

biológico, social e psicológico. É 

um período de intensas 

transformações  

  

 
 

 
 

 

experimentadas pelo ser humano num 

processo de desenvolvimento, de 

amadurecimento e cada indivíduo 

vive esta fase de uma forma que lhe é 

própria, embora algumas mudanças 

sejam universais.  

Como se não bastassem as 

mudanças inevitáveis no campo 

fisiológico, mudanças igualmente 

sérias ocorrem em outros setores de 

sua vida e a forma como vivência 

cada experiência, define determinados 

comportamentos que vão do que se é 

esperado dentro do padrão de 

normalidade, até os inadequados que 

revelam transtornos de conduta, 

provocando desconforto geral no trato 

familiar e ao relacionar-se com a 

sociedade. 

.  
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DESASTRES AMBIENTAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Um desastre ambiental ou desastre ecológico é 

um evento catastrófico em relação ao meio ambiente 

devido a atividade humana e isso o distingue do 

conceito de um desastre natural.  

Não há como negar que nos últimos anos a 

degradação do meio ambiente está se elevando e, por 

isso, discutir esse assunto tem sido algo realmente 

muito importante. 

De maneira geral, impacto ambiental consiste em 

todo e qualquer tipo de alteração que seja significativa 

para o meio ambiente em si. 

As dimensões provocadas pelos desastres são 

constantes e dificilmente deixaremos de ver na história 

do Brasil seus efeitos, mesmo em casos de desastres 

ambientais de anos atrás. 

Não somente pode-se afirmar que o resultado 

desses casos proporciona uma grande quantidade de 

prejuízos ambientais, como também gera um impacto 

negativo para a nossa sociedade, para a economia e até 

mesmo para a cultura. 

          Alguns dos principais prejuízos que podem ser 

ocasionados por conta dos desastres ambientais, são que 

eles  podem acabar afetando a economia local da região, 

além disso locais que sejam considerados turísticos 

acabam tendo sua economia local totalmente afetada, o 

que gera desemprego e diminuição do poder de renda 

para os mais necessitados.  

O Brasil não é o único país a vivenciar casos 

de desastres ambientais, o mundo todo está exposto a 

fenômenos climáticos e outras situações que geram 

grandes impactos. 

O grande ponto é que a maior parte dos desastres 

não somente no país, mas também como no restante do 

mundo são, na maioria das vezes, provocados por 

motivos que poderiam ser evitados, pois trazem muitos 

efeitos nocivos para o solo,  água  e o ar e  isso afeta 

diretamente a todos nós. 

Diante disso, os desastres ambientais são 

preocupações dos tempos atuais, principalmente porque 

os efeitos são arrastados por anos e reverter essa 

situação dependerá da forma como encaramos a nossa 

existência. 

O grande ponto é que a maior parte dos desastres 

não somente no país, mas também como no restante do 

mundo são, na maioria das vezes, provocados por 

motivos que poderiam ser evitados, pois trazem muitos 

efeitos nocivos para o solo,  água  e o ar e  isso afeta 

diretamente a todos nós. 

Diante disso, os desastres ambientais são 

preocupações dos tempos atuais, principalmente porque 

os efeitos são arrastados por anos e reverter essa 

situação dependerá da forma como encaramos a nossa 

existência. 
 

MURILO F., HENRIQUE, FELLIPE M.,  

PIETRA H. DA S. VITALI 
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CAUSAS E 

CONSEQUÊNCIAS DA 

VIOLÊNCIA NO ESPORTE 

BRASILEIRO 
MATHEUS VIEIRA, ENZO M., SOFIA TABARINO 

E  ISADORA  MAHUAD 

O esporte significa saúde, emoção, satisfação, 

desafio, comunidade, apoio, talento, trajetória, vitória, 

alegria, irmandade, cidadania, respeito. Mas, quando há 

violência no esporte, há a negação e anulação de todos 

esses conceitos. 

     A violência no esporte vai muito além dos 

estádios, ginásios ou arenas esportivas, elas começam 

antes, nas ruas, nos bares, no trânsito, na internet. A 

violência no esporte existe em todas as formas, seja 

violência verbal ou física. 

      Um levantamento anual realizado pela 

pesquisa de mestrado da Universo, coordenada por 

Mauricio Murad, professor e doutor em sociologia do 

esporte, que estuda o comportamento de torcidas, traz 

dados relacionados a violência como pisoteamento, 

arrastão, empurra-empurra, agressões, vandalismo, e até 

mesmo furto a um torcedor que estava caído no asfalto 

após ter sido atropelado nas imediações dos estádios.   

       Não há duvidas de que a violência no esporte 

advém de uma face da sociedade que engloba a violência 

no cotidiano. O esporte que, teoricamente, deveria 

sublimar a violência, passou a ser a própria forma de 

manifestação desse fenômeno. 

        Outra prática violenta é o advento da internet, 

na qual manifestar-se contra ou a favor de um 

determinado  time é jogar-se aos leões. 

 

INTERNET 

BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS DE APRENDER PELA INTERNET 

A internet é a invenção tecnológica mais avançada e que mais benefícios  traz 

a nossa sociedade atual.  É o veículo de comunicação mais rápido e que transforma o 

mundo em uma aldeia global. É também na internet que o mundo atual dispõe de mais 

tempo gasto, quer  no plano de trabalho quer nas atividades de lazer. 

É na internet que localizamos qualquer parte do globo à distância de um 

‘’click’’  ou uma foto, uma música, um filme ou também qualquer coisa que a nossa 

imaginação possa criar ou pensar. Com a ajuda da internet conseguimos também saber 

o que se passa no mundo em tempo real  bem como se comunicar num curto espaço  de 

tempo. 

Na internet  há muita  informação de todas as partes do mundo, disponível a 

partir de casa ou de um local público, onde possamos acessá-la. Ela pode ser comparada  

a um centro cultural,  no qual há espaço  para todo tipo de coisas: lazer,  cultura, 

trabalho, educação, informação etc. Também  ajuda na criação, edição e distribuição 

dos mais variados temas e conteúdos que ficam disponibilizados em inúmeros sites sem 

precisarmos sair de casa para  encontrarmos algo do nosso interesse. 

A internet é uma rede enorme, sem fronteiras geográficas  que permite saber o 

que se passa no mundo. Dá-nos a possibilidade de trocar informações de todo o tipo 

com pessoas de todas as partes do planeta e tudo isso por um custo aceitável. 

                Mas como não podia deixar de ser, este ‘‘monstro tecnológico’’, não só traz 

benefícios, é  também um veículo de uma série  de malefícios, que  pode nos causar 

transtorno nas mais diversas maneiras 

Como é do nosso conhecimento, são os  jovens os principais usuários da 

internet. Estes  são os grandes responsáveis pela ampla globalização e utilização desse 

meio de comunicação na sociedade. É preciso que saibamos utilizá-la, na hora exata e 

de maneira correta, pois podemos acabar por ficar dependentes desta. O problema é 

grave. É preciso que tenhamos também consciência dos males que a internet nos causa, 

em todos os sentidos possíveis, para que assim possamos utilizá-la como algo essencial, 

mas nunca indispensável para a nossa vida. Crimes, vícios, alienação.... a internet é 

traiçoeira em nossas vidas. 

                 Nela existem conteúdos que podemos classificar de bons, mas também 

existem os de pior classificação, há gente que usa  as informações disponíveis para 

ações boas, enquanto outros a utilizam para  fins maldosos, que nos possam ofender 

entre tantos outros males que existem 
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