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  A Situação dos Índios no 

Brasil Contemporâneo                                                                                          

Apesar do passado complicado a população 

indígena está voltando a crescer, alguns índios saem 

para estudar e existem aqueles que saem rumo às 

cidades,  para vender produtos artesanais e, outros 

ainda para viver.  

Os termos índios e indígenas são 

denominações e, apesar de ter uma língua diferente 

assim como os costumes, eles têm que adquirir os 

conhecimentos e culturas externos, isso se torna 

necessário para que essa minoria  possa estabelecer 

os seus direitos e suas reivindicações na região que 

habita. 

Hoje, de acordo com a Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI), a atual população indígena do 

Brasil é de aproximadamente 818.000 indivíduos, 

representando 0,4% da população brasileira. 

Vivendo em aldeias somam 503.000 indígenas. Há 

estimativas de que existam 315 mil vivendo fora das 

terras indígenas, inclusive em áreas urbanas. Cerca 

de 60% dos índios do Brasil vivem na região 

chamada de Amazônia Legal, mas registra-se a 

presença de grupos indígenas em praticamente todos 

os estados do Brasil. Somente nos estados do Rio 

Grande do Norte, Piauí e no Distrito Federal não é 

registrada a presença de grupos indígenas. 

A população indígena no país vem 

aumentando e esse número tende a crescer devido a 

continuidade dos esforços de proteção aos índios 

brasileiros, também devido a queda dos índices de 

mortalidade, em razão da melhora na prestação de 

serviços de saúde e de taxas de natalidade.  

Segundo a FUNAI, apenas recentemente a 

sociedade começa a se conscientizar que os índios 

são parte integrante da vida nacional. Assim, os 

índios brasileiros passaram a participar da política do 

país elegendo candidatos, ajudando na elaboração de 

leis e compartilhando problemas relacionados ao 

meio ambiente, política, economia, saúde e 

educação. A conquista desse espaço supõe o 

aumento da participação das comunidades indígenas 

nas decisões que tenham impacto sobre o seu modo 

de vida. 
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A Consequência da pirataria para a 

Sociedade 

     Entende-se por pirataria a 

reprodução, venda e distribuição 

de produtos sem a devida 

autorização e o pagamento 

dos direitos autorais. 

É uma prática muito utilizada 

atualmente e que provoca grandes 

prejuízos à economia do país.  A 

pirataria é crime e muitos são os 

produtos pirateados. Entram nessa 

classificação sapatos, roupas, 

óculos, brinquedos, perfumes, 

relógios, livros, peças 

automobilísticas, instrumentos 

cirúrgicos, além dos clássicos 

produtos pirateados, como 

cigarros, bebidas, CDs e DVDs. 

O Código Penal classifica 

como crime qualquer reprodução 

total ou parcial do objeto com o 

objetivo de obter lucro sem 

autorização do autor ou de seu 

representante. Mas antes de 

julgarmos todos os que de alguma 

forma buscam na pirataria uma 

forma de suprir seus desejos de 

consumo, devemos analisar as 

várias faces desse problema. 

    Como possuem procedência 

duvidosa, tais mercadorias 

podem ser produzidas de 

maneira a apresentar riscos à 

saúde. Há inúmeros exemplos 

de mercadorias nas quais foram 

encontradas substâncias 

cancerígenas em sua 

composição. 

Há também pessoas que 

justificam a comercialização de 

produtos pirateados recorrendo 

a questões como o desemprego, 

que na verdade poderia ser 

resolvido de outra forma. 

 Os danos são também 

econômicos para o país, já que 

esses produtos não acarretam 

recolhimento de impostos. 
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https://www.infoescola.com/direito/autoral/


      UNIVERSER! 
 

PÁGINA 2 

 

AVANÇOS NA ÁREA 

CIENTÍFICA 

 

 

  DOENÇAS EPIDÊMICAS 
 

De acordo com o evoluir da história da 

humanidade, várias epidemias foram registradas. Doenças 

como a varíola, a malária, a tuberculose, o tifo, a 

poliomielite, febre amarela, AIDS, arruinaram a população 

mundial em diferentes épocas. 

O termo epidemia não se refere apenas a doenças 

infectocontagiosas, mas a qualquer doença que apresente 

muitos casos em uma população em um curto espaço de 

tempo. É denominada epidemia toda doença que afeta uma 

grande quantidade de pessoas dentro de uma população ou 

região. Exemplos de doenças epidêmicas no Brasil são 

a sífilis e o sarampo.                           

 

Essa doença pode acontecer de várias formas. É 

considerada uma epidemia municipal quando vários bairros 

têm casos da doença; uma epidemia estadual quando várias 

cidades daquele estado possuem notificações de novos 

casos, e por fim, uma epidemia nacional quando várias 

regiões do país têm notificação de casos da doença. 

 

Já a endemia é uma doença infecciosa que ocorre 

em dado território, e que permanece provocando novos 

casos frequentemente.  

Doenças novas ou o que há muito tempo não 

apresentam casos quando aparecem ou reaparecem já podem 

ser consideradas  surtos epidêmicos, mesmo sem a 

contaminação em massa. 

As atuais condições sanitárias de muitas partes do 

mundo evitam os surtos epidêmicos, e a avançada tecnologia 

permite controlar rápida e satisfatoriamente quando ocorre 

algum surto. No entanto, há muitas localidades que ainda 

sofrem com fatores já erradicados em outras partes do 

mundo. O recomendável sempre é a prevenção. 

                 Exemplos de endemia no Brasil são as áreas 

afetadas por febre amarela na Amazônia e áreas afetadas 

pela dengue, como o sul da Bahia e a região sudeste. Estas 

regiões são denominadas faixas endêmicas, pois estas 

doenças possuem um alto grau de continuidade, na mesma 

região. Quando se viaja para uma área endêmica, é 

recomendável prevenir-se, se houver  vacinas ou 

medicamentos para a doença. 

A história da humanidade foi marcada por 

algumas doenças epidêmicas.  

O sarampo e a poliomielite (paralisia infantil) são 

doenças que estavam controladas no país, mas que hoje 

constituem surtos, principalmente pela negligência na 

vacinação das crianças. 
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Desde a revolução industrial, 

com a  implementação das 

máquinas e também da tecnologia, 

a nossa vida vem se tornando cada 

vez mais dependente delas assim 

nos tornando escravos das 

mesmas. 

            Alguns anos atrás havia um 

pequeno ambiente virtual para os 

estudantes, mas já tornava mais 

fácil a tarefa de estudar. Hoje em 

dia, com os avanços alcançados na 

área tecnológica, grandes 

universidades como Stanford e 

Harvard oferecem cursos e 

graduações virtuais, com 

conferências via streaming, 

materiais escritos e áudio visuais, 

além de tutoriais personalizados 

segundo o idioma, a capacidade  

de aprendizado e a cultura de cada 

indivíduo.  

 

Com o passar dos anos os 

avanços tecnológicos ficaram cada 

vez maiores, desse  modo houve a 

criação de mais programas e de 

computadores ou de aplicativos 

que buscam facilitar e agilizar  as 

nossas vidas. Empresas 

especializadas nessa área buscam 

que esses programas cheguem o 

mais perto possível  da  mente   

humana, porém até hoje esses 

cientistas não conseguiram isso,  

 
 

 

 

 

contudo eles já evoluíram muito 

desde então visto que a criação de 

robôs pode ser considerada como 

um dos avanços mais importantes 

da tecnologia científica nos 

últimos tempos. 

 

É possível ver que os 

avanços tecnológicos têm ajudado 

muito em nossas vidas nas 

últimas décadas. Na área da saúde 

temos hoje  os dispositivos 

cerebrais sem fio  que permitem 

as pessoas com problema de 

mobilidade muscular controlar 

sua cadeira de rodas ou andador 

com  o pensamento, novidades 

também foram apresentadas 

recentemente no combate ao 

câncer e outras graves doenças. 

Em relação aos celulares 

apresentam-se hoje com bateria 

mais ecológicas e estas já estão  

sendo comercializadas. Outra 

novidade são as telas de celular 

de safira, esse material é muito 

mais barato que o cristal usado 

nas telas de celular de hoje em 

dia, é menos sensível e não 

arranha. 

 

 

Guilherme Abbott de Figueiredo                                                                       

Clara Américo R. T. Okuyama                                                                  

Lara M. Franco 

 

https://www.infoescola.com/doencas/febre-amarela/
https://www.infoescola.com/doencas/dengue/
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Com o passar do tempo, o conceito de sustentabilidade acabou sendo associado pelo 

público a “ações ecológicas” ou “menos poluentes”. O consumo sustentável é o conjunto de 

práticas relacionadas a aquisição de produtos e serviços que visam diminuir ou eliminar os 

impactos ao meio ambiente, são atitudes positivas que preservam os recursos naturais no 

nosso planeta.  

O desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da geração 

atual, sem colocar em risco a capacidade de atender as gerações futuras. Entretanto, pode 

ser difícil compreender quais ações estão sendo feitas na prática que possam garantir esta 

continuidade.  

Uma prática sustentável tem grande importância no dia a dia e pode ser altamente 

lucrativa, aumentando a competitividade das empresas e contribuindo com a saúde da 

humanidade. Desenvolver-se de forma sustentável, seja no contexto de uma empresa, por 

exemplo, ou no contexto de um país, pressupõe possibilitar às pessoas, agora e futuramente, 

atingir um nível satisfatório de desenvolvimento socioeconômico e cultural, fazendo uso 

razoável dos recursos naturais de forma a não esgotá-los para as próximas gerações. 

Para conquistar tais resultados é necessário planejamento, bem como o entendimento 

de que os recursos são finitos. Por isso, não podemos confundir desenvolvimento 

sustentável com crescimento econômico, uma vez que este último costuma depender do 

consumo crescente de energia e recursos naturais.  
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GLOBALIZAÇÃO 
 

A globalização é o processo de aproximação 

entre as diversas sociedades e nações existentes pelo 

mundo todo, seja pelo âmbito social, cultural ou 

político, mas o principal destaque da Globalização está 

na integração de mercado existente entre os países. 

 A globalização fez com que os países 

compartilhassem características pela conexão entre 

pontos do planeta, e disso nasceu a ideia de Aldeia 

Global além disso  costumes, tradições, comidas e 

produtos típicos de uma determinada localidade passam 

para outra. 

 Entre as vantagens da globalização, a primeira  

de todas  a serem citadas é a diminuição das distâncias 

e do tempo. Isso ocorreu graças aos avanços 

tecnológicos no campo da comunicação e dos meios de 

transporte, cada vez mais rápidos e eficientes, fruto 

principalmente da Revolução Técnico, Científica e 

Informacional. 

 Entre as desvantagens da globalização, está a 

forma desigual com que ela se expande, beneficiando, 

quase sempre, as localidades economicamente mais 

desenvolvidas e chegando “atrasada” ou de forma 

“incompleta” a outras regiões, tornando-as dependentes 

economicamente. 
 

Vitor B. de Campos 

Rafael Ayres de O. França 

Caio T. dos Santos 
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Privacidade na internet e uso de dados de 

usuários 
 

Quando você acessa plataformas de 

jogos online, interage em redes sociais ou  

usa aplicativos entre outros, alguma empresa 

pode ter acesso a um dado seu e isso é grave. 

A maioria dos  websites possuem  

pequenos arquivos que armazenam nossa 

informação cada vez que acessamos um site 

pela primeira vez – descarregados em nosso 

aparelho incluem rastreadores que servem 

para configurar um perfil nosso em função 

das buscas que fazemos. 

A privacidade na internet envolve a 

capacidade de controlar como e quais 

informações produzidas pelo usuário podem 

ser acessadas,  gravadas e compartilhadas. 

A privacidade pode ser sobre 

informação pessoalmente identificável ou 

não como registro de comportamento em 

sites.  Então todos temos que ter muito 

cuidado para não sermos hackeados. 

Já as redes sociais e aplicativos 

possuem opções de cadastro com a rede 

social, que possui dados pessoais 

armazenados. O mundo digital criou novas 

formas de comunicação e interação, por isso 

é necessário que se tenha cuidado com os 

dados pessoais e devem ler lidas  as políticas 

de privacidade das páginas e aplicativos que 

se utiliza.    Os dados pessoais são as 

informações que permitem identificar um 

indivíduo. Pode ser o nome, o apelido, 

informações sobre renda, consumo, hábitos 

de navegação, preferências, cidade e 

endereço residencial, dados de localização 

ou um e-mail. 

Todos os dias, milhões de pessoas se 

informam, se relacionam e compram na 

internet. Hoje dados pessoais são tratados 

como uma verdadeira mercadoria.  

Os serviços fornecidos de modo 

aparentemente gratuito, na verdade são 

pagos com a troca por um bem altamente 

valorizado: dados sobre o consumidor. Por 

exemplo, empresas como Facebook, Google 

e Youtube  recolhem informações sobre o 

usuário e rastreiam sua navegação para 

personalizar anúncios e conteúdos de suas 

plataformas. 

 

 

 

  

 Esses dados pessoais permitem a elaboração de 

perfis dos usuários a partir de algoritmos, que podem 

aprender padrões de comportamento e influenciar as 

escolhas  dos usuários. Os dados que um usuário gera 

podem ser úteis para poder direcionar melhor as 

campanhas publicitárias, realizar estudos estatísticos, 

monitorar hábitos de consumo, desenhar melhores 

produtos e ajustar campanhas políticas. 

Um ataque a privacidade é um ataque a 

liberdade e, portanto, é um ataque a democracia. A 

parcela da informação que pertence ao indivíduo 

pode ser chamada de privacidade e é necessária para a 

própria liberdade.  
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Leonardo Cobalchini  

Matheus Binotto 



      UNIVERSER! 
 

PÁGINA 5 

 

 
 

 

Bullying 
 

 

 
 

 

 

O bullying é uma situação que se caracteriza por 

agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira 

repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais 

colegas. Não acontece somente em escolas. Ele é 

caracterizado pela prática de atos violentos, intencionais e 

repetidos, contra uma pessoa indefesa, que podem 

causar danos físicos e psicológicos às vítimas.  

 

 O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que 

significa tirano, brigão ou valentão, na tradução para o 

português. No Brasil, o  bullying  é traduzido como o ato 

de bulir, tocar, bater, socar, zombar, tripudiar, ridicularizar, 

colocar apelidos humilhantes. Essas são as práticas mais 

comuns do ato de praticar bullying. A violência é praticada 

por um ou mais indivíduos, com o objetivo de intimidar 

humilhar ou agredir fisicamente a vítima. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Além de afetar o contexto educacional, o 

bullying pode prejudicar o desempenho dos 

alunos e causar danos psicológicos e físicos. As 

agressões verbais, por exemplo, estão cada vez 

mais presentes nesse contexto. Na prática as 

ações dos meninos são mais expansivas e 

agressivas, portanto, mais fáceis de identificar. 

Eles chutam, gritam, empurram, batem. Já no 

universo feminino o problema se apresenta de 

forma mais velada. As manifestações entre elas 

podem ser fofocas, boatos, olhares, sussurros, 

exclusão. As meninas agem dessa maneira 

porque a expectativa da sociedade é de que sejam 

boazinhas, dóceis  e sempre passivas. Para 

demonstrar qualquer sentimento contrário, elas 

utilizam meios mais discretos, mas não menos 

prejudiciais. Pequenas ações podem mudar o 

contexto escolar e evitar as principais 

consequências do bullying. 

               

Mas o bullying não é praticado somente em 

escolas, ele pode ser praticado em qualquer 

ambiente, como na rua, na escola, na igreja, em 

clubes, no trabalho  etc. Muitas vezes é praticado 

por pessoas dentro da própria casa da vítima, ou 

seja, pelos seus próprios familiares. 

 

A popularidade do fenômeno cresceu com 

as influências dos meios eletrônicos, como a 

internet e as reportagens na televisão, pois os 

apelidos pejorativos e as brincadeiras ofensivas 

foram tomando proporções maiores. 

Algumas formas para se combater o 

bullying são incentivar a solidariedade, a 

generosidade e o respeito às diferenças por meio 

de conversas, campanhas de incentivo à paz e à 

tolerância, além de trabalhos didáticos  nos 

colégios, que envolvam atividades de 

cooperação.  
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