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A mulher atual e a mulher do passado (José Alves Dionísio)

Nota-se claramente que existe uma diferença bastante acentuada entre a mulher atual e a do passado, principalmente se

ela for observada pela sua atuação na sociedade, no trabalho e na maneira de vestir.

A mulher moderna conquistou seu espaço num mundo dominado pelos homens, foi às ruas e reivindicou seus direitos de

cidadã, isto é, emancipou-se, provou aos homens que ela tem potencial suficiente para lutar ao lado dele por um mundo

melhor para todos, enquanto a mulher antiga nasceu para servir, obedecer e calar. Esta vivia na dependência econômica e

moral do homem, não tinha poder de decisão, limitava-se quase que exclusivamente ao lar.

Hoje, a mulher mostra que pode desempenhar qualquer atividade profissional. Quase não existe mais função que ela não

tenha desempenhado. Ocupou com segurança vários lugares diferentes: sentou-se na cadeira do ministro, do deputado, do

vereador, do prefeito, do juiz, do advogado, do dentista; também não deixou de sentar na cadeira do trocador de ônibus, do

caixa do banco e do bilheteiro. Tomou a navalha do barbeiro, segurou a régua do arquiteto, deu golpes de caratê e judô, sacou

o revolver policial, jogou futebol e mandou muitos homens para a cozinha, enquanto ontem a mulher se deliciava em cozinhar,

lavar, passar, costurar e bordar, enfim desenvolvia atividades puramente domésticas. Quanto mais uma correu para abraçar o

mundo, mais a outra abraçou o seu lar.

A mulher atual, em termos de moda, está despreocupada com os princípios morais, vestindo-se tão à vontade, que se

torna difícil fazer um tipo. Do biquíni adesivo ou do fio dental ao traje mais composto, ela se apresenta. De acordo com a

ocasião ou o ambiente, ela sabe se exibir de forma elegante e atraente, fazendo com que muitos se deliciem ao vê-la passar.

Opõe-se a tudo isso, a mulher do passado. Exibir-se, mostrar o corpo, fazer os homens delirarem através dessas atitudes não

era cabível a essa mulher. Os valores morais e religiosos sobrepunham-se a qualquer ato. O atentado ao pudor não existia.

Assim, pode-se perceber que à proporção que uma mulher explodiu no mundo dos homens, a outra sucumbiu na casa

deles.
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melhor para todos, enquanto a mulher antiga nasceu para servir, obedecer e calar. Esta vivia na dependência econômica e

moral do homem, não tinha poder de decisão, limitava-se quase que exclusivamente ao lar.

Hoje, a mulher mostra que pode desempenhar qualquer atividade profissional. Quase não existe mais função que ela não

tenha desempenhado. Ocupou com segurança vários lugares diferentes: sentou-se na cadeira do ministro, do deputado, do

vereador, do prefeito, do juiz, do advogado, do dentista; também não deixou de sentar na cadeira do trocador de ônibus, do

caixa do banco e do bilheteiro. Tomou a navalha do barbeiro, segurou a régua do arquiteto, deu golpes de caratê e judô, sacou

o revolver policial, jogou futebol e mandou muitos homens para a cozinha, enquanto ontem a mulher se deliciava em cozinhar,

lavar, passar, costurar e bordar, enfim desenvolvia atividades puramente domésticas. Quanto mais uma correu para abraçar o

mundo, mais a outra abraçou o seu lar.

A mulher atual, em termos de moda, está despreocupada com os princípios morais, vestindo-se tão à vontade, que se

torna difícil fazer um tipo. Do biquíni adesivo ou do fio dental ao traje mais composto, ela se apresenta. De acordo com a

ocasião ou o ambiente, ela sabe se exibir de forma elegante e atraente, fazendo com que muitos se deliciem ao vê-la passar.

Opõe-se a tudo isso, a mulher do passado. Exibir-se, mostrar o corpo, fazer os homens delirarem através dessas atitudes não

era cabível a essa mulher. Os valores morais e religiosos sobrepunham-se a qualquer ato. O atentado ao pudor não existia.

Assim, pode-se perceber que à proporção que uma mulher explodiu no mundo dos homens, a outra sucumbiu na casa

deles.
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No século passado, padres jesuítas empenharam-se em difundir o ensino através de escolas

paroquiais em São Leopoldo. Em 1869, era fundado o célebre Ginásio Nossa Senhora da

Conceição que, durante decênios, desenvolveu alto nível de estudos. Foi instalada, em

novembro de 1953, no Colégio Máximo Cristo Rei, a Faculdade de Filosofia, Ciências e

Letras do Cristo Rei. Naquele mesmo ano, foi autorizado o primeiro curso superior em São

Leopoldo: Filosofia – que, a partir de 1954, começou a funcionar para estudantes jesuítas.

Em 1958, agora nos prédios do antigo Colégio Nossa Senhora da Conceição, o curso abriu

suas portas para alunos leigos, sendo reconhecido naquele mesmo ano. Foi o passo inicial

para o surgimento de outros cursos que vieram a constituir a Universidade do Vale do Rio

dos Sinos – UNISINOS, criada em 31 de julho de 1969. Portanto, já são mais de um século de

ensino jesuítico, em São Leopoldo, e mais de quatro lustros de UNISINOS.
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TEMPO

AGORA

JÁ

ANTES

DEPOIS

EM SEGUIDA

FINALMENTE

LOGO QUE

ENQUANTO

ULTIMAMENTE

NO SÉCULO TAL

MUITOS ANOS

HÁ

NAQUELE TEMPO

QUANDO



ENUMERAÇÃO /ORDENAÇÃO

PRIMEIRO

SEGUNDO

EM PRIMEIRO LUGAR

EM SEGUNDO LUGAR

INICIALMENTE

A SEGUIR 

ALÉM



COMPARAÇÃO (SEMELHANÇA/CONTRASTE)

SEMELHANÇAS

Assim como ... também

Além de ... também

Não só ... como também

Em ambos os casos

Ambos

CONTRASTES

Por um lado ... por outro

Para uns .... para outros

Este .... aquele

Ao contrário

Em oposição

Mas, porém



CAUSA-CONSEQUÊNCIA

CAUSA

PORQUE

JÁ QUE

VISTO QUE

DEVIDO A

EM VIRTUDE DE

CONSEQUÊNCIA

TANTO QUE

DE FORMA QUE

POR ISSO,

DE MODELO QUE
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