Resultado da parceria entre o Ministério da Educação (MEC) e a Fundação
Itaú Social (FIS), sob a coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas
em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), a Olimpíada de Língua
Portuguesa Escrevendo o Futuro foi fundamentada na metodologia, nas estratégias
de atuação e na experiência das três edições do Programa Escrevendo o Futuro.
Com objetivo de colaborar para a melhoria do ensino da leitura e da escrita,
o Programa Escrevendo o Futuro desenvolveu, de 2002 a 2007, ações de formação
continuada para professores de quartas e quintas séries da rede pública, a fim de
orientar a produção de textos dos alunos.
Em 2008, em sua primeira edição, a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo
o Futuro amplia a atuação do Programa Escrevendo o Futuro, passando a
trabalhar também com professores e alunos das sétimas e oitavas séries do
Ensino Fundamental (ou séries equivalentes do ciclo de nove anos) e com os
segundos e terceiros anos do Ensino Médio.

A Olimpíada acredita ser possível fazer da escrita na escola algo forte e interessante,
algo tão intenso que possibilite que alunos e professores pensem mundos
transformados pela força da palavra escrita. A Olimpíada busca resgatar o prazer do
texto com sentido, com alma e emoção.
Valorizando a interação das crianças e jovens com a realidade em que vivem,
a Olimpíada adota o tema “O lugar onde vivo”. Assim, para escrever os textos, o aluno
resgata histórias, estreita vínculos com a comunidade e aprofunda o conhecimento
sobre o seu lugar. E isso contribui para o desenvolvimento de sua cidadania.
A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro vai além de um concurso:
oferece propostas de formação dos educadores, seja nas orientações pedagógicas
dos materiais oferecidos, seja na participação em encontros para reflexão
sobre as práticas educativas, com objetivo de aprimorar o processo de escrita
dos alunos. Desse modo, pretende contribuir para uma prática pedagógica de
melhor qualidade.

Memorias

Ao participar da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, professores
e alunos marcaram um encontro com a delicadeza. Conversaram com pessoas mais
velhas da comunidade e ajudaram-nas a recordar cenas e experiências esquecidas
em algum lugar da memória. Visitaram o passado por meio de palavras, gestos
e sentimento, e conheceram sons, cheiros e cores que marcam a história do lugar
onde vivem.
Ao partilhar essa experiência com outras gerações, os estudantes fortaleceram
sentimentos de pertença e assumiram o compromisso de tornar públicas essas
histórias e seus personagens.
É com alegria que apresentamos as memórias de brasileiros dos quatro cantos do país.
Parabéns a todos que valorizam o passado e se engajam no compromisso de escrever
o futuro!
Anna Helena Altenfelder
Regina Andrade Clara
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Quem viu o Mateus que balance, que dance, que encante
Aluna: Evellyn de Almeida Santos

“O reisado é uma coisa muito bonita de ver... E de dançar! A gente tem o maior
prazer de brincar, a gente esquece o mundo, as amarguras da vida. Quando ouço o
Mateus, figura do reisado, gritar, o meu coração explode... Sinto uma descarga e o
corpo começa a balançar.
A cabeça também balança. Se é para contar, falar um pouco do meu lugar, deixe
eu me sentar.”
Direta, franca, engraçada, com um jeito solto, especial, uma risadinha aqui, uma
gargalhada acolá, que a brincante do reisado de São José da Caatinga, dona Marilene
Moura, 68 anos, mergulha nas suas memórias.
“Antigamente tudo isso aqui era só caatinga, areia alvinha... Casas de palha e
taipa. Poucas eram de tijolos. Não tinha energia, nem água encanada. A gente ia
pegar água no poço, onde hoje é a Fonte da Juventude. Agora, não! Hoje é só abrir a
torneira que a água cai como cachoeira.
As ruas eram de barro. Muito mato e muita areia. Mato misturado com areia,
misturado com as casas. Mato, areia, casas eram um quadro só, um quadro com as
cores da pobreza. Comer carne, arroz! Só dia de domingo, e olhe lá! A gente comia
era candunda (espécie de peixe pequeno), barbudo (camarão pequeno) e os peixes
que a mamãe pescava – era isso com farinha. As panelas eram de barro, frigideiras
também. Eu lavava os pratos numa agdá – tipo de bacia de barro – com água que
pegava do poço.
Sabonete, xampu, creme dental, essas coisas eram caras na época. Lá em casa não
tinha, o banho era com água e sabão de lavar roupa. No cabelo se passava vaselina,
brilhantina. Sabe o que é isso? É um tipo de pasta, uma banha, como se fosse cera de
polir carro. Ela deixava os cabelos umedecidos, como um tapete bom de alisar.
Coisa era pra dormir. Dormiam duas ou três pessoas na mesma cama. E eram bem
rústicas, eram de cordas trançadas, chamávamos de cama de vento, de vara, com
esteira por cima, que servia de colchão. Dormia com meu irmão numa cama só.
Nossas roupas eram de chita (um tipo de tecido), usávamos também umas anáguas,
o calçado era tamanco, feito de madeira com tira de napa. Agora nossa vida é outra.
Tudo mudou, e a chita, só quando vamos brincar reisado.
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O Natal era festejado nas ruas, tinha leilões, rodas-gigantes, carrossel, barcos.
Tinha feirinhas e as frutas da caatinga: ‘cambucá’, ‘quaresma’, ‘canela de véio’.
Havia também os doces mágicos de dona Zilina: amendoim torrado, dentro de
barquinhos, casinhas confeitadas de crepom e laminado.
E após a missa lá vinha o mestre Juarez com seu reisado... O Mateus era o mestre
e o mestre se foi. E é a gente que balança esse estandarte verde e escarlate.”

Professor: Luciano Acciole Gomes Escola: E. M. Vereador João Prado
Cidade: São José da Caatinga – Japaratuba – SE
10

Alenquere, minha divertida juventude
Aluna: Adriele Chagas Farias

“No meu tempo de criança, quando eu tinha tempo para brincar, me soltava no
meio dos grandões para jogar bola, empinar papagaio, brincar de peteca, com a
famosa bolinha de gude, e brincar de mãe pirenta. Sabe o que é isso? Mãe pirenta é o
famoso manja se esconde. Vocês devem lembrar que é aquela brincadeira que começa
com o par ou ímpar, a gente escolhe um brincante para contar enquanto os outros se
escondem, até o mais esperto bater onde o outro estava contando. Essa brincadeira é
muito conhecida nessa região, principalmente naquela época, quando não tínhamos
energia elétrica e só a luz da lua tornava a brincadeira ainda mais emocionante.
Nesse tempo eu morava em Curumum, que é uma localidade afastada aqui de
Alenquer, e naquele tempo só moravam lá algumas famílias criadoras de gado. Hoje o
Curumum chega a ser a vila mais escolhida para as famílias passarem o fim de semana,
pois lá existem vários sítios com igarapés, tem também um rio que as pessoas atravessam
de bajara, que é uma canoa com motor atrás – rabeta –, e a grande quantidade de animais
à beira dos lagos e fazendas fazem a paisagem ainda mais bonita.
Quando falo em arrumar tempo para brincar é porque eu trabalhava em dobro
na roça, tanto que eu me lembro do terçado e do machado que eram ferramentas
pesadas para o meu tamanho. Eu também gostava muito de andar a cavalo e
entendia muito de gado.
Aqui em Alenquer tudo era bem diferente, principalmente as festividades dos
santos, que eram as que eu mais freqüentava, já no tempo da minha juventude.
O arraial de Santo Antônio – o padroeiro da cidade – e o de São Sebastião
antigamente eram somente duas noites de festividade, a comida era de graça e os
fiéis enfeitavam as ruas de madrugada. Era tudo mais respeitado e mais animado.
Bons e velhos tempos!
Lembro-me também que nessas festas as pessoas sempre enfeitavam o
mastro – um tronco de madeira cheio de folhagens e muitas frutas para simbolizar
fartura e boa colheita. No topo desse mastro, enterrado no ponto mais alto da
praça da igreja, era colocada uma bandeira, e todos tinham que ficar de olho, pois,
se a bandeira caísse, a pessoa que a pegasse ficava responsável pelas festividades
do santo no ano seguinte.
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Agora é bem diferente. A cidade é bem movimentada, há muitas ruas
asfaltadas, atendimento médico, mais escolas, agências bancárias, mas parece
cidade sem lei, que por falta de transporte coletivo as motos mais parecem
ônibus e todos andam sem capacetes. É o que ouço falar, pois fiquei cego há
pouco tempo, mas, antes disso, as coisas já andavam assim. Hoje estou com 79
anos e, apesar da minha deficiência física e visual, não deixei de ser feliz. Sou
morador do bairro de São Francisco, na travessa E, número 1.780, da cidade de
Alenquer. Sou separado da minha esposa, mas mesmo assim agradeço a Deus
a minha juventude alegre e divertida.”

Professora: Edileuza Luzia da Luz Vieira
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Escola: E. M. E. I. F. Ver. Joaquim Valente Cidade: Alenquer – PA

Pirao de pedra

Aluna: Ana Rosa Pereira Teixeira

Nasci e me criei no sítio Queira Deus, onde a tranqüilidade reinava sempre. Desde
que nasci, há 85 anos, esse local passou por muitas mudanças. O lugar era pacato,
as casas, de taipas, localizadas bem distantes umas das outras, e não sabíamos nem
mesmo o que era energia.
Atualmente, percebo as mudanças: casas de alvenaria, energia, muita fartura,
transporte para as pessoas se deslocarem de um lugar para outro etc.
Na minha vida passei por muito sofrimento juntamente com meus pais. Nossa
casa, por ser muito humilde, não oferecia nenhum conforto, e, como todas as outras,
também era de taipa, coberta de vara e gravatá, e o piso era de terra batida. O local
onde colocávamos os objetos era uma prateleira feita com varas presas na parede;
a cama era uma esteira com que forrávamos o chão, as cobertas eram as saídas da
minha mãe, o fogão era três pedras no chão conhecido como o fogo de trempes.
Lembro-me com tristeza do meu irmão mais velho, que enfrentava uma jornada de
trabalho pesada e passava fome. Faleceu por cima da enxada, antes de completar 20 anos.
Éramos pobres, sem direito à escola e à infância saudável. Naquela época eu e meus
irmãos brincávamos com carros de sabugo e cavalo de pau. A brincadeira não durou
muito porque com 8 anos tive que trabalhar na roça com meus pais, naquele sol
quente, com o cheiro da vegetação, e ainda hoje meu lápis continua sendo a enxada.
Vi muitas vezes o meu irmão mais velho saindo cedo para roça, sem nenhuma
alimentação, chegava só à noite e muitas vezes comia o pirão de água com farinha,
e freqüentemente minha mãe colocava uma pedra na água em que fazia a comida e
dizia que era para dar sabor.
Hoje muita coisa mudou, vivo com minha esposa e meu filho. Da minha infância
só sinto saudades dos meus pais e alguns irmãos, hoje já falecidos, porque o restante
eu gostaria de apagar da memória.
(Essa é a história de vida do sr. Manoel Felinto da Silva, que nasceu e vive no sítio Queira Deus,
município de Alagoa Nova – PB.)
Professora: Ana de Fátima Vieira da Silva
Cidade: Matinhas – PB

Escola: E. E. E. F. M. Desembargador Artur Virginio de Moura
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Infância vivida em meio à guerra
Aluno: Gustavo França Maia

Se não me falha a memória, lá pelos idos de 1942, quando eu tinha quase 6
anos, vivia com meus pais e avós paternos numa cidade do interior chamada
Paulistânia. Era um lugarzinho pacato e aconchegante, daqueles onde todo
mundo conhece todo mundo, onde as manhãs têm cheiro de pão feito em casa
e a vizinhança papeia na varanda ou nas ruas ao entardecer enquanto as crianças
brincam de pega-pega, esconde-esconde, amarelinha.
Nossa casa era de tábua, bastante humilde, antiga, mas muito bem organizada,
com um jardim onde mamãe plantava tudo: rosas de todos os tons, dálias
gigantes, beijinhos, cravos... Lembro-me de mamãe trocando sementes de flores
com as vizinhas e, em especial, de beijinhos, de todas as cores, que invadiam as
frentes das casas do quarteirão, espalhando vida e perfume que se misturavam
ao cheiro de verde que vinha da mata, onde às vezes os homens da vizinhança
iam para caçar algum animal para fazer um delicioso e animado churrasco; as
mães “juntavam as panelas” e as crianças, a fome com a vontade de comer.
Mas essa paz viveu um período angustiante, a Segunda Guerra Mundial,
espalhando medo e terror, destruindo famílias... Não me esqueço de quando o
exército chegava para recrutar homens. Vinham naqueles caminhões movidos
a gasogênio, e quando os moradores ouviam era um alvoroço. Os homens se
escondiam em casa ou corriam a cavalo para a mata. Ninguém queria deixar a
família por uma guerra que estava tão distante da realidade deles.
Depois que os caminhões iam embora, nossos pais se trancavam no quarto
e choravam seus medos às escondidas para que não sofrêssemos a mesma
angústia que eles.
Graças a Deus, novos horizontes se abriram para nossa família, papai tomou a
decisão de se mudar. Lembro-me de que saíamos de casa com umas trouxinhas
e algumas malas de papelão levando nossas esperanças nas costas. Fomos à
estação ferroviária e embarcamos numa maria-fumaça que nos levou até Pereira
Barreto, onde pegamos um trem que nos levaria ao nosso destino final. Eu olhava
meu pai, sempre muito sério, sentia que os pensamentos dele iam rápido como a
paisagem, sem saber ao certo para onde.
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Enfim, chegamos a uma região pouco povoada. Ali papai arranjou emprego de
tratorista e mamãe, de cozinheira, numa das fazendas da região, onde hoje é Nova
Andradina.
Logo fiquei mocinho e cresci junto com a cidade. Vi as muitas serrarias surgirem, os
armazéns de secos e molhados, a primeira escola – que hoje chamam de morcegão.
Trabalhei também nessa construção; deixei parte de meu suor em cada pedacinho
das primeiras ruas repletas de casas quase iguais.
Hoje olho as ruas asfaltadas, os prédios e as construções, o progresso se espalhando,
e penso que só tenho a agradecer por ter vindo crescer aqui. Neste Estado, hoje
Mato Grosso do Sul, tão rico em belezas e grandezas.
Naquele tempo em que viemos para cá, eu não percebi, mas hoje acredito que
“aquele lugar” que ficou em minha memória foi um dos poucos lugares do mundo
que teve paz durante a Segunda Guerra Mundial. Esse período marcou muito a
minha infância, mas graças a Deus meus sonhos de menino puderam florescer nesse
lugar que considero meu chão, meu lar – Nova Andradina.

Professora: Sonia Regina Bazalia

Escola: E. E. Professora Nair Palácio de Souza Cidade: Nova Andradina – MS
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Lembrança de Sucuriuú
Aluno: Marcone Reis Pedroso

Naquele tempo, Francisco Badaró era apenas povoado e se chamava Sucuriú.
Dizem que ganhou esse nome porque, há muito tempo, quando foram procurar uma
madeira para colocar numa bandeira de festa junina, encontraram um grande pau,
grosso, já pintado. Ao observar, perceberam que era uma cobra sucuri. Outros dizem
que é por causa do rio Sucuriú que corta a cidade. Ele é sinuoso como uma cobra.
Lembro-me de que a feira era realizada aos domingos na Praça Monsenhor
Bernardino, ao lado da Casa Santa Luzia. A igreja da matriz já não é a mesma. Ela
era muito diferente, tinha duas torres, e nas missas os homens ficavam separados
das mulheres. As casas eram de adobe, barro amassado e comportado numa
forma quadrada. Elas eram feias e mal construídas. A cidade não possuía água
encanada, também não havia energia elétrica, mas com o tempo passou a ter luz
no motor até a eletrificação chegar. Comia-se o que plantava e plantava-se na
beira do rio. Colhiam-se arroz, feijão, milho, cana, algodão e hortaliças. Da cana
faziam-se a rapadura, a garapa e o melado, e do algodão, o cobertor.
Naquela época, buscava-se água no rio Sucuriú para cozinhar, beber e tomar
banho. Tudo num pote de barro. Limpava arroz no pilão – um pedaço de madeira
com um buraco no centro – com a mão-de-pilão – pau usado para socar.
Nas margens do rio Sucuriú as pessoas procuravam ouro, usando uma
bateia – instrumento no qual se lavava o cascalho.
A vida era muito tranqüila, andava-se a cavalo ou a pé, porque não existiam
estradas, nem carros e motos. Tão diferente de hoje! As ruas da cidade não eram
calçadas. Havia uma calçada larga das casas de um lado e do outro da rua e no
meio era terra.
Antigamente, tudo era festejado. Os casamentos, os terços, os bailes, os
noves – dança folclórica da região –, as brincadeiras de roda eram celebradas por
adultos e crianças. Não é como agora, hoje as pessoas têm vergonha de seguir
suas culturas.
O modo de se vestir era outro. As mulheres vestiam uma saia bem grande
de algodão e uma camisa de manga comprida. Os homens vestiam uma calça
comprida, um paletó e um chapéu na cabeça.
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Os namoros eram tímidos. O rapaz, quando ia à casa da namorada visitá-la, não
sentava perto dela e o pai não saía dali. Só quando o moço ia embora.
Quase não se ia à escola. Os filhos começavam a trabalhar cedo e nem podiam
estudar. Aqueles que freqüentavam a escola sofriam muito, pois iam a pé e às vezes
chegavam atrasados. A merenda não era boa. A professora castigava e batia com
vara naqueles que desobedeciam. O ensino não era de boa qualidade.
A minha vida hoje é mais fácil do que antigamente, já sou aposentado. Sucuriú
cresceu e hoje se chama Francisco Badaró, mas o rio não corre mais e as lavouras não
produzem. Por mais sofrida que tenha sido a vida de antigamente, nunca esquecerei.
Fico com saudade daquele tempo e às vezes me emociono. O que passou ficará na
minha memória para sempre.
Autor: Marcone Reis Pedroso
Nome do entrevistado: José Gonçalves Reis, nascido em 5/2/1932
Idade: 76 anos
Profissão: lavrador
Localidade: Cachoeira – Francisco Badaró/MG

Professora: Adna Figueiró Duarte

Escola: E. E. Cônego Figueiró Cidade: Francisco Badaró – MG
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La onde o vento faz a curvaú
Aluna: Caroline Souza de Freitas

Era uma manhã quente do mês de julho. Abri a janela do meu quarto, olhei as
crianças que brincavam em frente a minha casa. No mesmo instante foi como se
tivesse passado um filme na minha memória.
Lembrei-me de que no rio que cortava a cidade pessoas banhavam-se e
lavavam roupas. Os barcos pequenos atracavam onde hoje se encontra a praça de
táxi. Era tudo muito verde: os pastos, gramados e capoeiras. Tudo isso misturavase com a cidade. Em meio ao verde refrescante lojas e edifícios aumentavam o
calor deste lugar.
Naquele tempo as notícias eram a especialidade de Zezinho Caçote. Ele
passava as 24 horas do dia com o rádio a pilha sintonizado na BBC de Londres,
na Voz da América, e na Rádio Globo. E nada escapava aos ouvidos desse senhor
que perambulava pelas ruas da cidade com o rádio apoiado no ombro. Além
de dar as notícias do Brasil e do mundo, Zezinho se comprazia em encher o
interlocutor de perguntas intrigantes: “Sabe o que é guerra fria?”, “Os russos
ainda têm muitas ogivas nucleares?”. Mas, quando o negócio era a previsão do
tempo, os moradores recorriam ao Deodato, o carregador de água, que dizia:
“Amanhã vai chover”. E, se alguém no dia seguinte vinha cobrar a chuva que não
caíra, ele não se dava por derrotado, respondia dizendo que de fato não chovera,
mas com certeza o temporal havia atingido as cabeceiras dos rios.
Os meios de transporte mais utilizados eram o carro de boi, cavalos, canoas e
as chatas – tipo de barco que transportavam as borrachas dos seringais para os
centros de comercialização. Para se comprar carne no único mercado era uma
luta, as pessoas tinham que chegar de madrugada e deixar uma cesta amarrada
numa corda chamada “cobrinha” e torcer para ainda haver carne no momento
de ser atendido.
Toda noite nos reuníamos e os mais velhos contavam histórias de assombrações,
reis, rainhas e de fantasmas.
Antigamente, havia a brincadeira do bumba-meu-boi, ocasião em que as
pessoas se divertiam e as crianças morriam de medo dos caretas, que eram os
homens mascarados.
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Naquela época, as festas eram a especialidade do Ibianez. Foi ele o introdutor da
festa do boi-bumbá e da marejada em Cruzeiro do Sul. Negro, forte, atarracado, o
Ibianez alegrava as famílias batendo de porta em porta com seus versos ritmados de
marujo. Festa com ele só tinha hora pra começar.
Ah, como eu tenho saudade desse tempo! Esses acontecimentos eram propícios
para encontros de amigos e namorados. Ali ninguém tinha maldade no coração, só
queríamos nos divertir.
Antes da chegada da televisão, em meados da década de 1970, o dia-a-dia da
minha cidade era mais interessante. E se falo da televisão é porque até a chegada
desse aparelho os moradores compartilhavam nas janelas, praças e calçadas suas
angústias, alegrias e conhecimento com muito mais intensidade.
De repente, o telefone tocou e voltei aos dias atuais. Lembrei-me de que estou
no século XXI. Vejo ônibus, carros de luxo, internet, televisão colorida, previsão de
tempo na TV, queimadas, rios secando, árvores tombando, o ar sujo, o vento sem
frescor, a fome na periferia.
Também vejo um pouco de amor, solidariedade, homens que se respeitam e
se ajudam.
Estou hoje com 51 anos e sempre me lembrarei da minha cidadezinha, que ficou
“lá onde o vento faz a curva”, e contagia a todos, já que nem tudo está perdido.
(Texto escrito com base na entrevista realizada com dona Edileuza Soares, 57 anos,
moradora da cidade de Cruzeiro do Sul – Acre.)

Professora: Ana Lima Cordeiro Gomes

Escola: Escola São José Cidade: Cruzeiro do Sul – AC
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So lembranças...

Aluna: Silvânia Morais Cavalcante

Era um dia de sábado, estávamos eu e meu pai, José Carlos Alves Cavalcante,
sentados no sofá da sala. Daí caiu uma forte chuva e de repente faltou energia.
À luz de vela, meu pai começou a falar de sua infância, no antigo Grajaú, um
pequeno sítio do município de Junqueira, interior de Alagoas.
No meu tempo de moleque arteiro, falou emocionado, eu me divertia muito.
De manhã cedinho meu destino era a escola, se bem que dela nunca gostei
muito. Às vezes saía de lá com os joelhos machucados de ficar ajoelhado nos
grãos de milho. Chegando em casa, ia direto para a roça ajudar meus pais no
trabalho pesado.
Aprontava muitas traquinagens... Chupava escondido as melancias que meu
avô plantava para vender na feira, enterrava as galinhas de minha mãe no chão
até o pescoço e o melhor era quando chovia muito, pois se formavam poças de
lama nos buracos da estrada, e lá naquela água barrenta que mais parecia um rio
de chocolate é que eu gostava de brincar. As brincadeiras da época eram simples
e divertidas: os meninos (quando não estavam na roça) brincavam de pega-pega
e de esconde-esconde; as meninas, de casinha, passa-anel e de roda com belas e
doces cantigas. Nós brincávamos muito, até uma mãe interromper a brincadeira,
chamando seus filhos para tomar banho.
Quando chegava em casa, completamente sujo, corria para o banheiro
ameaçado por uma vassoura. Como não tinha energia elétrica, à noite quem
iluminava a casa era o bom e velho lampião; lá fora quem dava conta desse
serviço eram a lua e as estrelas. Os mais velhos contavam história de trancoso
e mistérios da vida. Ninguém se atrevia a sair de casa, quem ficava lá fora eram
apenas os grilos, os animais de casa e as corujas que protegiam nossas casas com
seus olhos estáticos como lente de filmadora.
Eu sempre dormia com a cabeça cheia de sonhos; em alguns eu podia viajar
até o espaço, em outros eu podia conquistar um futuro melhor com a roça e em
outros era apenas um menino que precisava de um pouco de descanso.
Ah, lugar pequeno! As emoções floravam, tinha poucas casas, então cada um
vivia vigiando a vida do outro, mas era bom, muito bom...
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Sinto muita saudade daquele lugar, daquele tempo, dos buracos da estrada em
que eu podia brincar, das pessoas, da vida calma no interior... mas sei que posso
voltar lá quando quiser, pois tudo isso sempre estará vivo em minhas lembranças!
E naquela noite chuvosa apagamos as velas. Meu pai me deu um beijo de boanoite e fomos dormir. Antes de adormecer, fiquei a refletir sobre as lembranças de
meu pai e o sentimento puro que há sempre quando se fala de seu passado.
(Texto escrito por Silvânia Morais Cavalcante de 13 anos,
com base na entrevista realizada com seu pai, José Carlos Alves Cavalcante, de 44 anos.)

Professora: Lílian Cristina da Silva

Escola: E. E. Padre Aurélio Góes Cidade: Junqueiro – AL
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Lembranças

Aluna: Ana Carolina Araújo Lima

Eu a vejo novamente sentada em um banco da praça São Sebastião. Ela está
sozinha, como sempre, e falando novamente consigo mesma. Faz tempo que
a observo sentada naquele mesmo banco, falando com um eu imaginário e
interior. Depois de passados alguns dias de observação, finalmente decidi tomar
coragem para lhe falar, porém muito mais tarde do que deveria. Mas já estou
indo ao seu encontro.
Faz muito tempo que a dona Olinda nasceu. Foi na época dos bondes e
carruagens. No tempo em que as mulheres de Manaus usavam vestido rodado e
o casamento era para sempre.
Ainda não sei por quê. Foi uma espécie de impulso, acho. Tive que falar com
ela: conversar, olhar bem fundo nos seus olhos e descobrir um tempo que já não
existe mais. Uma história sem agá maiúsculo, a história de uma vida.
Dona Olinda tinha o ar desligado de quem viveu demais. Usava um broche
(algo do século passado) com o nome de Antônio Fagundes Neves gravado.
Era menina de subir em árvores (elas existiam em abundância antigamente)
para “comer fruta do pé”. Não era comportada, vivia de joelhos no milho e com
marcas de palmatória nas mãos. Diferentes tempos aqueles...
Começamos a conversar como se fôssemos velhas comadres.
O tempo fluía como correnteza e de vez em quando seus olhos cinzaperolados paravam e ficavam nublados. Não se lembrava das coisas com a
facilidade de outrora. Fazia tempo. Muito tempo. Os rios e igarapés de Manaus
daquela época ainda eram limpos. Dava gosto de ver, nadar, se perder lá no
fundo e não voltar mais à superfície. Era tudo muito quieto lá embaixo. O
rio Negro não era tão poluído, mas já existiam copos descartáveis “pegando
uma onda”.
Na escola, as mulheres aprendiam o que, na época, era de suma importância:
cantar, cozinhar, falar francês ou outra língua européia. E costurar. Mas a agulha
nunca gostou dos dedos da menina-moça Olinda, que também detestava o
silêncio da sala de costura. As agulhas furando o pano era o único barulho que
se fazia ouvir. E ai de quem quebrasse aquele pesaroso silêncio.
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O colégio em que ela estudou, Nossa Senhora Auxiliadora, lhe trazia boas
lembranças. Foi lá perto que conheceu o seu primeiro namorado, que mais tarde
viria a ser seu marido. O mesmo nome que estou contemplando fixamente no seu
broche. Ela percebeu minha tímida curiosidade. As pessoas de antigamente tinham
sensibilidade.
A história de amor de dona Olinda e seu Fagundes pode-se resumir assim: uma
queda, um cavalheiro, amor à primeira vista (sim, existe!), encontros escondidos, um
“não” familiar, juras de amor eterno, uma fuga e, após alguns anos, uma morte. A
saúde de seu Fagundes nunca foi das mais fortes.
Dona Olinda suspira. Comenta como os tempos estão mudados: asfalto no lugar
de paralelepípedos, carros barulhentos e fumacentos, em contraste com o antigo
som das ferraduras dos cavalos contra o solo. Intensa poluição.
Novos estilos de arquitetura. Onde estão os prédios com os mesmos traços
arquitetônicos do Teatro Amazonas e do prédio da Alfândega? Um passado
ultrapassado pela modernidade e pelo falecimento de pessoas como dona Olinda.
Ela sorri para mim como alguém que acaba de contar um segredo. Um sorriso que
ficou marcado na memória: lembranças...
No dia seguinte, voltei para conversar um pouco mais com dona Olinda. Ela,
porém, não apareceu nesse dia.
Nem nos outros.

Professora: Vânia Maria da Silva Araújo

Escola: Colégio Militar de Manaus Cidade: Manaus – AM
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O terror da guerra
Aluna: Talita Cristina de Oliveira

Passei a infância e a adolescência na roça, trabalhando no sol quente, a pele
ardendo, o suor escorrendo. A vida era serena, não tínhamos receio de nada.
Naqueles tempos as brincadeiras eram divertidíssimas. Eu e meus irmãos nos
deitávamos na grama macia e verdinha e nas potreiras – lugar descampado
onde o gado pasta –, ficávamos um tempão contemplando o céu, imaginando
em qual das nuvens estariam nossos anjos. Mais emocionante era quando
descíamos rolando ladeira abaixo, comendo capim e metendo a cara nos
estercos secos dos animais.
Sentia o ar puro entrando pelo nariz e batendo nas paredes dos pulmões,
aquele ar com cheirinho de mato verdinho, flor do campo, misturado com a
simplicidade dos caboclos.
Que saudades dessa vida! Hoje os pequeninos estão iludidos pela tecnologia,
as brincadeiras são poucas e as preocupações dos pais aumentaram em dobro,
devido às más companhias e à violência.
Em 1912 começou a Guerra do Contestado, com ela acabou a serenidade
dos campos verdes. Nossa região se transformou em um campo de batalha.
Recordo com aperto no coração a gritaria, pessoas morrendo, outras orando a
Deus para que as livrassem das atrocidades cometidas. Num piscar de olhos, as
crianças estavam sem suas famílias, todos mortos pelos jagunços – era assim
que os caboclos chamavam os soldados do exército brasileiro –, eles sentiamse superiores a nós. Não tinham dó nem piedade. Lançavam as crianças para
o alto, e com o braço firme seguravam a baioneta – espécie de espada – e elas
caíam sobre a ponta afiada que lhes atravessava o corpo em frações de segundo.
Via-se apenas sangue puro jorrando para todos os lados, e as mães chorando
desesperadas. As mulheres e moças eram violentadas sexualmente e depois
de terem aliviado seus prazeres doentios, num ato de tirania os jagunços as
matavam cruelmente.
Por isso meu pai fez um buraco aos pés de uma árvore chamada imbuia e o
camuflou com folhas e galhos. Lá eu fiquei com a mamãe e meus irmãos, durante
um tempo absurdo, tive que dividir aquela cova com formigas e minhocas, comia
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brotos recém-nascidos da terra, tentava dormir ouvindo o barulho da lâmina afiada
e berros... Segurava o rosário forte em meu peito, pedindo a Deus que protegesse
meu pai e que todo aquele horror acabasse rapidamente. Queria ver a luz do sol,
poder relaxar, brincar... Mas devia ficar no calabouço escuro em cujas paredes está
desenhado o mistério da vida. Vejam só: uma terra tão simples porém monstruosa
e cheia de enigmas incompreensivos. Mas uma dúvida me atormentava, só em
pensar ficava com as mãos suadas: será que papai está vivo para nos contar das suas
aventuras e com um gesto dizer que tudo está bem?
O tempo passou, já era 1916 e eu estava viva! Pulei de emoção e com gritos de
alegria fui em busca de papai. Mas logo percebi que ele estava muito longe de mim.
Chorei e chorei. Agora eu podia correr, sorrir, ver a luz do sol. Embora tenha realizado
meu sonho - sair do calabouço -, nada mais tinha importância! Sem papai a vida
nunca mais foi a mesma...
Foi difícil reconstruir minha vida novamente. Por onde eu andava as lembranças
me acompanhavam. Quando ia à roça me lembrava das gargalhadas de papai, de
seus gritos enfurecidos, a paciência que tinha comigo. Ao dormir, me lembrava de
suas histórias, contadas à luz do luar. Foi ele quem me mostrou o brilho das estrelas
e me dizia que eram nossos parentes já mortos... Hoje fico aqui, ao redor do fogão a
lenha, recordando o passado. A crueldade me ensinou a lutar contra a tristeza, com
esperança e fé em Deus. Assim como eu, os descendentes de caboclos continuam
pobres e simples, aliás, a humildade está no nosso sangue. Atualmente sobrevivem
na periferia das cidades, são peões das fazendas ou simplesmente sem-terra.
A Guerra do Contestado foi uma batalha sangrenta que mudou para sempre a
paisagem e o destino das pessoas do lugar onde vivo.
(História baseada na vida de dona Maria Dorvalina Nunes França, minha bisavó,
nascida em Campos Novos – SC, em 1899, hoje com 109 anos. Atualmente mora em Caçador,
sobrevivente da Guerra do Contestado.)
Professora: Clarice Hauffe

Escola: E. M. E. B. Pierina Santim Perret Cidade: Caçador – SC
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Outros tempos

Aluna: Cristiane Peinhopf

Enquanto dona Giuseppina me contava sua história, imagens se formaram,
conciliavam-se com os tempos de hoje. Um filme passava em minha mente e
era como se eu estivesse lá.
“... Éramos doze irmãos. Os mais velhos ajudavam papai na lavoura, os mais
novos ajudavam em casa.
Eu e minhas irmãs brincávamos com bonecas de palha e de pano
confeccionadas por nós mesmas. Montávamos caminhas de palha para elas,
a cozinha, os móveis... Às vezes também brincávamos de fazer fogo e cozinhar
batatas e banha de porco que o mamãe nos dava. Meus irmãos faziam seus
carrinhos com sabugo de milho e mandioca.
O tempo passou depressa, fiquei uma mocinha. Comecei a ir à
escola, que era muito diferente de hoje. Eu tinha que caminhar dois
quilômetros. Havia, geralmente, dois professores por escola e eles
davam todas as aulas. Eles eram tratados com muito respeito, iam com
uma vara caso algum aluno desobedecesse. Ainda hoje, só de lembrar,
sinto o mesmo frio na barriga que sentia quando a professora se
aproximava. Freqüentei até o quarto livro (como chamavam na época,
que equivale à quarta série). Estudei pouco, mas graças a Deus tive a
oportunidade, pois para nós era difícil, tínhamos que cuidar dos irmãos
ou trabalhar.
Do que mais me recordo são os padres que falavam que era pecado
perder os cultos e, por isso, todo mundo ia. Mas a igreja ficava longe,
pois todos moravam na colônia. Às vezes papai levava todo mundo de
carroça, mas quando isso não acontecia tínhamos que ir caminhando sete
quilômetros. Nessas datas e domingos, usávamos as melhores roupas,
feitas pela mamãe. Lembro-me como se fosse hoje eu e minhas amigas
saindo com nossos vestidos compridos até o joelho ou mais abaixo,
geralmente de manga longa e nem um pouco decotado. E também os
rapazes que usavam sempre o mesmo terno. Acho que as roupas foram
o que mais mudou.
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Eu tenho saudade de quando esta cidade era menor que o bairro. Naquela
época havia pouquíssimas casas, o hospital era uma pequena casa de madeira e
tinha somente um médico. Ele fazia tudo, qualquer doença ele tratava, qualquer
cirurgia ele fazia. Bem diferente de agora. Apesar de ser um pouco mais sofrido,
tenho saudade da felicidade e dos sonhos compartilhados naquele tempo.
Poucos tinham água encanada. Eu, por exemplo, ainda não tinha. Sempre que
precisava, ia buscar água no poço que ficava a aproximadamente 350 metros da
minha casa.
Com o tempo começaram a construir mais casas, abrir lojinhas, serraria e até olaria
para a construção das mesmas. Foi um progresso para os moradores da época, e a
partir daí a cidade começou a crescer.
Moro aqui há 64 anos e vi esta cidade crescer. Olho e me lembro de tudo! Mas não
parece que é o mesmo lugar.
Onde só havia algumas casas de madeira, pequenas estradinhas, lavouras de
milho, soja, mandioca e pés de frutas, hoje existem edifícios, asfalto e várias lojas. As
ruas que uma vez eram pequenas e desertas hoje praticamente congestionam. Eu
nunca imaginei que esta cidade cresceria tão rápido. Parece um sonho.
Realmente gosto muito deste lugar, me orgulho dele. Já tenho 86 anos, mas espero
aqui estar por muito mais tempo e poder contar histórias para muito mais pessoas...”
Dona Giuseppina me contou tudo com lágrimas nos olhos, lembrando cada
detalhe, alguns até que não se encontram aqui, mas me fez refletir sobre várias
coisas, me fez viajar no tempo e perceber como tudo muda depressa.
Foi maravilhoso saber mais sobre o lugar onde moro, ainda mais contado por uma
pessoa tão doce e que, principalmente, viveu tudo isso.
(Texto baseado no depoimento de dona Giuseppina Situlim Sette, 86 anos.)

Professora: Orteníla Alessi Lino

Escola: E. E. B. Vidal Ramos Júnior Cidade: Concórdia – SC
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Ipua tem memoria
Aluna: Gabriela Ricardo Vaz

Estavam ali duas gerações completamente distintas: senhor Romualdo Fratim,
88 anos, e eu, uma estudante da 7ª série. Ele retornou ao seu passado, revivendo os
guardados de suas memórias, e assim começou a contar-me histórias de seu tempo
de infância e mocidade. Não demorou muito e eu viajei naquelas palavras...
“Era uma vasta planície onde a vista não alcançava o verde no horizonte, e
suas terras de águas puras e cristalinas em abundância, juntamente com a fé
católica de seu povo, denominaram aquele arraial Santana dos Olhos d’Água,
que posteriormente passou a chamar-se Ipuã – nome de origem tupi-guarani
que significa ‘águas que vertem’.
Nesse chão fértil, o café era a sua maior fonte de renda. Isso me faz recordar
dos meus tempos de menino e do sonho dos moradores de que a estrada de
ferro passasse por aqui. Afinal, aqui havia milhares de pés de café que eram
transportado pelo trem.
Meu pai, com a necessidade de mover a sua beneficiadora de arroz, ajudou a
trazer a energia elétrica para cá. A partir daí, nossas vidas passaram a mudar, a
nossa até então pequena e simples cidadezinha dá início ao seu crescimento.
Com a vinda da energia elétrica veio também o primeiro telefone público. O
serviço telefônico magnético automático era diferente, mas muito interessante,
e ficava localizado na escola. Era incrível aquele aparelho permitir uma pessoa
falar com outra, mesmo que muito distante.
Nas ruas de terra, de calças curtas e pés descalços, eu me sentia completamente
livre e feliz. Descia pela rua tocando meu pneu de automóvel – que era uma
raridade naqueles tempos, todo menino desejava ter um. Ali eu também avistava
meninas numa brincadeira de roda: ‘A menina mais bonita, favor entrar na roda,
diga um verso bem bonito, diga adeus e vá se embora’.
Eu fui crescendo e chegou o tempo de ir ao cinema. Lá pelos idos de 1930, aos
domingos, tinha a sessão matinê. O cinema era mudo e uma pequena orquestra
tocava durante a exibição do filme, mas nem por isso deixava de ser encantador.
No intervalo das sessões, era preciso molhar a tela, que era de pano, para que ela
não pegasse fogo.
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Não sou mais aquele rapaz que sempre ia ao cinema, mesmo porque, hoje, ele
não existe mais aqui em nossa Ipuã. Mas nem por isso eu me esqueço dos filmes que
marcaram minha vida, como: Tempos Modernos, com Charles Chaplin. Também me
divertia muito com Tarzan, o Gordo e o Magro e entre outros também estão os meus
favoritos, que são os filmes de faroeste.
Se bem me lembro, ao lado do cinema havia um alto-falante, onde meu amigo
José Zanini era o locutor. Esse alto-falante era a grande sensação do momento. E
naqueles tempos tão recatados e comportados, ao som de canções como as de
Carlos Galhardo, Vicente Celestino e Carmem Miranda, jovens faziam o footing –
passeio onde as moças e rapazes subiam e desciam a avenida, trocando olhares e
flertes. Ainda podiam-se ouvir as ‘Crônicas da Cidade’ que eram escritas por jovens
daquela época.
Havia na praça Dom Pedro II um coreto. E quando essas lembranças surgem em
meu pensamento os meus olhos começam a marejar. Eu era apenas um dos músicos
da banda...
Atualmente Ipuã está mudada, mesmo assim continua para mim e para o seu povo
querida, sossegada e tão pequena, que cabe toda em um só abraço.”
Eu não sabia, mas Ipuã tem memórias. E, quando leio o que escrevi, não sei se
essas histórias são cenas vividas pelo senhor Romualdo Fratim ou por mim, pois
parecem que as suas memórias agora também são minhas.
(Escrito com base na entrevista com o senhor Romualdo Fratim.)

Professora: Daniela Fornel Teles

Escola: E. M. E. F. Antônio Francisco D’avila Cidade: Ipuã – SP
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Como as nuvens de algodao, as lembranças vêm e vao
Aluna: Kárita Misaeli Sousa Felipe

O presente e o passado se fundem em um só desenho, num velho papel pretoe-branco o colorido ia surgindo como se eu estivesse dentro de um filme antigo,
e o mesmo ia aos poucos formando mosaicos. Minhas memórias foram criando
aspectos reais.
Comecei a recordar meu tempo de criança e história de vida. Parecia viajar
entre enormes nuvens em forma de algodão, e nelas sucessivas cenas me
emocionavam.
Morávamos na Fazenda São Gonçalo, interior de Goiás, região sul do vale do
São Patrício. Aquele lugar me fascinava! Juntávamos a criançada e íamos brincar
no rio. Era diversão garantida! Meus primos cortavam os cipós e, dependurados,
segurávamos com firmeza para não cair. Começávamos a balançar vagarosamente
e quando pegávamos impulso nos jogávamos contra a correnteza. Era uma
sensação muito boa, e perigosa também. A água, tão límpida, refletia nossa face
no fundo do rio. A magia daquele lugar aguçava nossa imaginação.
Ah, bom mesmo era quando voltávamos para casa! Seguíamos enfileirados
nos trieiros, sempre cantarolando... Ao longe, avistávamos o paiol e a fumaça
do forno caipira de mamãe, construído de barro. Ela gostava de fazer mane
pelado – bolo feito com base de mandioca –, tão macio, que desmanchava
na boca, e o cheiro irresistível de erva-doce vinha acompanhado de um café
quentinho torrado na hora. Hum! Quem rejeitaria?
Antes de chegar em casa, atravessávamos a pinguela até chegar ao pomar. Era
de pé de goiaba, bacuparé, ingá, manga, jabuticaba, jatobá... Não resistíamos e
devorávamos, ali mesmo, o fruto da época. Nos pés, sempre descalços, dava para
sentir o frescor da terra umedecida pela sombra e frutos maduros que caíam.
Voltávamos para casa à tardinha. Nosso rancho era construído de tabatinga e
sapé. Na frente, uma velha cancela e um “mijolo” (era assim que se pronunciava a
palavra monjolo). Antes de escurecer, mamãe colocava o arroz para socar.
Mal o dia nascia já estávamos todos em pé. Papai saía cedo para o
aprisco – local onde ficava o gado –, às vezes eu ia com ele. Leite tirado na hora.
Que delícia!
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Meus trajes eram feitos pela mamãe: vestidos de algodão tecidos no “tiali” (era
assim que se pronunciava tear) e passadinho com ferro a brasa.
Quando chovia, mamãe nos colocava para dentro e servia como janta uma
deliciosa sopa de verduras, colhidas de uma viçosa horta nos fundos da casa, tudo
feito no fogão a lenha.
Cresci, aproveitei minha juventude, namorei muito, e casei-me. Hoje, me sinto
uma pessoa realizada.
Mergulhei nas recordações como quem entra em uma sala de cinema e é
engolido por aquela gigantesca tela e transportada do presente para o passado,
viajando por anos.
Dentro de um baú perdi-me na imaginação e me redescobri após uma longa
viagem no tempo. As lembranças esquecidas e por um triz apagadas de minha
memória vieram através de imagens envelhecidas.
Essa é uma bela parte de minha história, pois as muitas lembranças não caberiam
nestas poucas folhas de papel...

Professora: Patrícia Nara da Fonseca Carvalho

Escola: Colégio Estadual Jales Machado Cidade: Goianésia – GO
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Historias nas noites de luar
Aluna: Josane Lima Rodrigues

Nasci e cresci na zona rural de Jiquiriçá, região chamada até hoje de Macuca,
em um tempo que o desenvolvimento e as informações pareciam não chegar
até nós. Lugar remoto, poucas casas no meio do mato. As fazendas do município
eram todas isoladas, rodeadas por matas; vizinhos eram raros. Ainda a falta de
estradas e transportes tornavam difíceis a circulação de pessoas e a comunicação,
o que não acontece atualmente.
Eu morava em uma casa grande, antiga, com varanda, mas sem muito
conforto: não tinha luz elétrica, como hoje, o piso era de tijolos, dormíamos em
colchões de capim. Nada de moderno, mas esse era o lugar em que me sentia
completamente feliz.
Papai trabalhava no campo, plantando feijão, milho, mandioca e verduras.
Comíamos alimentos fresquinhos da natureza e não precisávamos, como hoje,
nos abalar até a cidade, com freqüência, para comprar alimentos, que já vêm
contaminados com agrotóxicos.
Gosto da vida no campo, fui ensinado a conviver com a natureza, guardo
maravilhosas recordações daquela época em que brincava com meus três irmãos
e duas irmãs, subíamos em árvores, comíamos frutas no pé, tomávamos banho
no rio, e à noitinha o papai nos ensinava o alfabeto e os números e a mamãe nos
contava histórias para dormirmos em paz.
O que mais gostávamos de fazer, quando a saudade batia, era visitar
nossa vovó Antonieta, que morava distante, em outra localidade, na zona
rural. Começávamos os preparativos na noite anterior. Mamãe arrumava
nossas sacolas, preparava frango assado, feijão-tropeiro, biscoitinhos de
nata e suco de graviola para comermos durante a viagem longa e fatigada
pelos abalos dos animais e estradas ruins, no meio do mato. Lembro-me de
que quase não dormíamos naquela noite em meio à agitação e ansiedade.
Acordávamos antes de o sol nascer e logo estávamos com o pé na
estrada. Eu, meus irmãos menores e a mamãe íamos na carroça, já o papai
e meu irmão mais velho iam a cavalo. Era aquela sensação maravilhosa,
apesar de um dia de viagem e em meio às dificuldades, cada metro
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trilhado imaginávamos encontrar vovó Antonieta preparando seus quitutes e
doces deliciosos.
E não dava outra. Quando chegávamos, lá estava a vovó na cozinha fazendo meu
doce de leite preferido e tantas outras gostosuras. Depois de nos empanturrarmos
com aquelas iguarias era o momento de ouvirmos suas histórias.
Recordo-me que vovó me colocava no colo e iniciava suas histórias numa bela
noite de luar.
Como não tinha luz elétrica, ela abria os janelões da varanda e a luz da lua irradiava
a casa. Isso nos enchia de emoções. E assim as histórias de lobisomem, bruxas e outras
eram contadas, recontadas, e meus irmãos esperneavam de medo e terror, enquanto
eu me divertia e emocionava com as histórias aterrorizantes que ela contava com
tanto encanto.
Nas horas claras do dia, aproveitávamos para jogar uma pelada em um campo
de terra, explorávamos cavernas com os garotos da redondeza, porque o lugar
onde vovó morava não era tão isolado quanto o nosso. E quando a noite chegava
novamente lá estávamos pedindo bis das histórias para a vovó.
A hora do regresso para casa era uma choradeira sem fim. Porém, sabíamos que
era preciso retornar e continuar com nossas atividades de rotina.
Muito tempo se passou, hoje já estou velho e fico saudoso dos meus tempos de
infância, minha cidadezinha, região que, mesmo no atraso, me fazia feliz e sentir em
paz. As recordações ficaram guardadas dentro de mim e conservo o mesmo amor
pelo campo, saudades das histórias da vovó, que hoje já não existe mais. Não tenho o
mesmo prazer de participar desses momentos com meus netos, porque a tecnologia
invadiu nossos espaços e tem atrapalhado nossos encontros e afetos.
Que saudade do meu lugar, do meu povo! Até hoje ainda sinto emoção e o sabor
adocicado dos feitos da vovó. Ah, como é gostoso voltar no tempo!

Professora: Maria Lúcia Jesus de Oliveira dos Santos

Escola: Escolas Reunidas Castro Alves Cidade: Jiquiriçá –BA
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Praça do engraxate

Aluna: Marianna de Souza Oliveira Ottoni

Quando o sol dava as caras, nas rotineiras alvoradas, lá estava eu, aceso como
uma faísca, pronto para iniciar mais uma jornada naquele árduo ofício.
Eu, loiro e um tanto magricela, era engraxate na época, e já com meus 8 anos
me conheciam como “Olympio dos sapatos”, ou, para os mais íntimos, somente
“Olympio”. O apelido – que, aliás, eu detestava –, com o qual tive que me
acostumar, não se encaixava muito bem com o meu nome, Joaquim, mas era
tudo de que meus implicantes amigos gostavam.
A Praça Saens Peña era o meu local de trabalho. Naquele tempo, ela era mais
tranqüila, com menos movimento. Porém, mesmo assim, todas as pessoas que
por lá passavam, diariamente, deixavam a sua história. Aquelas moças graciosas,
tão inocentes, com seus imponentes vestidos rodados, tais quais rainhas, eram
acompanhadas por requintados rapazes, sempre usando ternos e inseparáveis
chapéus: uma verdadeira passarela dos anos de 1937. A praça era um ponto de
encontros não somente profissionais, mas também amorosos. Os jovens casais
se reuniam para ouvir românticas canções, como Chão de Estrelas e Serenata
(ambas do esplêndido Sílvio Caldas), tocadas por habilidosos violonistas. As
melodias seguiam como serenos rios à luz do crepúsculo, banhando as mais
ingênuas paixões.
Outra diversão daquele tempo era o cinema, a grande novidade, e a minha
praça possuía vários deles. A tela dava asas à imaginação e fascinava a todos por
nos transportar ao longínquo, ao inesperado.
Nas horas de lazer que me restavam, geralmente aos domingos e depois
das aulas, ou aparecia nos teatrinhos de fantoches – os quais eu adorava – ou
brincava na rua onde morava, misturado a uma dezena de amigos. Quando
havia somente meninos, o futebol ou as bolinhas de gude prevaleciam. Mas,
no momento em que as meninas também se juntavam a nós, começávamos
rapidamente a nossa brincadeira preferida, que chamávamos de “boca de forno”,
na qual havia um mestre que ordenava aos outros participantes para pegar
certos objetos, dando-lhes um tempo para que estes fossem encontrados. O
vencedor era aquele que trouxesse o maior número dos materiais exigidos.
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A ordem do mestre era um feitiço para todos nós e, por isso, com afinco, sempre lhe
obedecíamos. Modéstia à parte, eu sempre ganhava.
Como pertencia a uma família humilde, continuei trabalhando como engraxate
por muitos anos, e fui acompanhando as mudanças do lugar onde vivo. Os cinemas
deram lugar às farmácias, óticas, igrejas, e as lojas de elite, devido à falta de segurança,
abandonaram a praça, sendo substituídas pelos estabelecimentos populares e pelos
camelôs. Para abrigar essas melhores lojas e cinemas, construíram-se os shoppings,
como o conhecido Shopping 45, no local de um antigo prédio comercial, próximo ao
Cine América. Isso porque a violência aumentara de forma considerável, chegando,
inevitavelmente, à outrora tão serena Praça Saens Peña.
Agora, já idoso, passo todas as tardes na minha transformada pracinha, jogando
cartas e revivendo na minha memória cenas de um passado distante, mas ainda tão
presente dentro de mim. Tempo em que, como eu, a Praça Saens Peña ainda era uma
criança, estando ao meu lado até nas horas em que eu me sujava de graxa...
(Texto elaborado com base na entrevista realizada com Heloísa Ottoni, de 84 anos,
e Joaquim Olympio, de 70 anos.)

Professor: Luiz Cláudio Machado de Santana
Cidade: Rio de Janeiro – RJ

Escola: Colégio Brigadeiro Newton Braga
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Paraiso transformado

Aluna: Maria Angélica Bomfim Oliveira

A cidade onde nasci, apesar de pequena, tem muitas histórias maravilhosas como a que
vou contar. São lembranças de um tempo distante, mas guardadas na minha memória.
As brincadeiras eram inesquecíveis, eu e os meus irmãos brincávamos juntos. Naquele
tempo o trabalho era muito pesado, mas, mesmo assim, a diversão era garantida. De manhã
levantávamos na maior farra. Lembro-me do papai dizendo para a gente se apressar que o
sol já estava nascendo. Na época, ver o sol nascer era algo muito gratificante, o céu ficava um
lado azul e outro amareladinho. No período de chuva, as árvores ficavam verdes e algumas
floridas, dando um certo encantamento à paisagem. Hoje o sol nem tem alegria de nascer,
porque as pessoas com suas vidas agitadas já nem param mais para observá-lo.
Ao chegar à roça, papai dava a cada um de nós um embornal (espécie de bolsa feita
de pano) para colocar o feijão que íamos colhendo. Esse trabalho dava uma tremenda
dor nas costas, mas, mesmo assim, a gente brincava dizendo ser os gigantes roubando os
filhotinhos do pé de feijão.
A hora do almoço era uma farra, pois comíamos juntos na mesma vasilha, só o meu pai é
que comia separado. A água que a gente bebia ficava em uma antiga moringa que a mamãe
tinha desde seu casamento. Ao voltarmos o sol ardia as nossas orelhas, mesmo assim
brincávamos de ser o Tarzan pulando de galho em galho das árvores. Hoje aquela estrada se
tornou uma rua calçada e no lugar das árvores, são casas e alguns sobrados.
Ao chegar em casa íamos para o tanque buscar água na cabeça para tomar banho e
lavar as louças do jantar.
Fazíamos três viagens para encher três barris grandes de água. Essas viagens eram bem
divertidas, porque um comandava a tropa. Um dos meus irmãos era bastante esperto e
sempre era o condutor, colocava a gente para levar o balde dele. Por isso era considerado
o maior soldado da nossa patrulha.
Após essa tarefa, íamos brincar no curral a tarde inteira, até o pôr-do-sol. Na hora de
dormir, conversávamos muito sobre as nossas próximas reinações. Enfim, o meu paraíso está
guardado embaixo de lojas, comércios, casas e paralelepípedos, mas as minhas lembranças
guardo carinhosamente na minha memória.
Professora: Elza Neves Batista Marques
Cidade: Botuporã –BA
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Escola: Colégio Estadual Luís Eduardo Magalhães

Da casa de chao da vovo à modernidade
Aluna: Luana Vaccari

Naqueles tempos de criança, a vovó Catarina tinha uma casa muito grande, de
chão batido. Nós adorávamos fazer um círculo no chão e ouvir as histórias antigas
que ela contava. Se bem me lembro, a comida era feita no chão, onde a panela e a
chaleira eram penduradas em uma vara, porque naquela época não existia fogão.
Recordo-me que nossas brincadeiras eram diferentes. Não existia futebol. Nós
brincávamos de pular corda, esconde-esconde e peteca. Nossos pais nos acompanhavam
em todas as nossas atividades, como ir à missa e à catequese. Antigamente não tínhamos
muito que fazer. Hoje em dia isso não acontece mais, os pais são muito ocupados e por
isso não sobra tempo para acompanhar os filhos em suas atividades.
Naquela época as roupas eram feitas em casa. Com uma mesma peça de tecido
se fazia roupa para a família inteira. E nas fotos só se podiam identificar os filhos pelo
tamanho, pois todo mundo usava xadrez.
Os alimentos que não eram produzidos nas lavouras eram trazidos de Guarapuava
através de carroças, nas quais levávamos porcos para trocar por mantimentos.
Nas lavouras não existiam máquinas como tratores, colhedeiras, plantadeiras, etc.
Lavrávamos a terra com arado de boi, plantávamos arroz e feijão.
Lembro-me que as primeiras pessoas que conheci foram dona Gertrudes, dona
Candinha e dona Dolores, “Das Dores”, como nós a chamávamos.
O tempo foi passando, chegou o namoro, que naquela época era diferente de hoje:
só víamos a namorada a cada quinze dias, dependendo do lugar que ela morava.
Casei-me muito novo, aos 18 anos, e minha esposa, aos 16. Nós tivemos oito filhos,
todos já são casados.
Os pais naquele tempo não se importavam com a data de nascimento dos seus
filhos. Eu, por exemplo, nasci no dia 29 de janeiro e meus pais me registraram no dia
25 de dezembro.
Com o passar dos anos foram muitas as mudanças da cidade. Recordo-me que
aqui só existia mato, as casas eram mais simples, feitas de madeira comum; hoje, por
exemplo, a maioria das casas são bem mais sofisticadas, luxuosas.
Antigamente eu trabalhava na roça, hoje sou aposentado e tenho 61 anos. Sou
Manuel Elias de Oliveira e moro aqui nesta adorável cidade, que é Porto Barreiro.
Professora: Gizeli Fiori

Escola: Colégio Estadual Gabriela Mistral Cidade: Porto Barreiro –PR
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Ontem, hoje e sempre
Aluna: Danilo Veras de Carvalho

Cheguei a Piripiri ainda menino, onde permaneço até hoje, com meus 70 anos.
Durante todo esse tempo a cidade cresceu e sofreu muitas transformações, que
ainda acontecem.
Na minha visão de criança, eu mal sabia o quanto a cidade iria crescer.
Piripiri tem esse nome devido a um tipo de capim da fazenda do fundador,
padre Freitas. Ela era muito pequena, com poucos comércios e pequenas casas
de adobe – tijolo de argila cozido ao sol e de pouca qualidade.
As ruas, além de serem mal iluminadas com luz de lampião, ainda eram
esburacadas, e na época das chuvas formava-se um lamaçal horrível. Mas mesmo
nessas condições as ruas eram calmas e tranqüilas, pois ali só se ouvia o som das
pessoas que iam e vinham e dos jumentos e carroças.
Nesta cidade, estudar era um privilégio de poucos. Eu mesmo nunca freqüentei
os bancos escolares, pois tinha que trabalhar para ajudar minha tia Cecília no
sustento da casa. Eu vendia água pelas ruas, tocando um jumento com duas
ancoretas – pequeno barril usado para conduzir água.
O melhor era que sempre sobrava tempo para brincar com meus amigos:
jogava peteca, futebol no campinho, brincava de cantigas de roda. Eram bons
tempos aqueles!
Já o domingo era o melhor dia da semana. Torcia para que ele chegasse, pois
sentia no ar o clima de festa. Ainda garoto, eu observava aquela multidão
que se reunia, durante a noite, em suas casas, comércios, igrejas, leilões e
são-gonçalos – celebração religiosa. Tudo isso sob a luz suave do lampião, para
descansar e festejar, após uma semana de labuta.
Não era apenas diversão de amigos. Eram memoráveis dias!
O tempo foi passando, e quando rememoramos as construções antigas da
cidade relembramos pessoas consideradas lendárias pelo seu jeito simples ou
estranho de viver. Quem aqui não ouviu falar do Araripe, muito alegre e cheio
de pose; do negro Chico Helena, que chamava todas as mulheres de madrinha;
e do Zé Cocota, alto e meio corcunda? São pessoas que fazem parte do nosso
passado e permanecem vivas em nossa memória.
38

Lembro-me, como se fosse hoje, do apito do trem cortando a cidade, da Usina
Velha, da casa e da fazenda do fundador, padre Freitas – todos esses lugares
estão apenas na memória dos habitantes.
Atualmente a cidade está muito maior, mais desenvolvida. A tranqüilidade da
cidade deu lugar ao barulho dos automóveis. O que me assusta é a violência, que
cresce junto com o progresso.
Ah, minha hospitaleira Piripiri, terra dos quatro “is”, continua crescendo e
muitos outros verão mudanças e, então, as lembranças irão durar para sempre!
(Texto baseado na entrevista feita com Francisco Peres de Souza, o popular “Chico do Romance”,
radialista e autor de mais de duzentos cordéis.)

Professora: Antônia Ivalda da Silva Oliveira
Cidade: Piripiri – PI

Escola: Unidade Escolar Professora Nenem Cavalcante
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A mais bela infância...
Aluna: Bianca Souza Soares

Lembro-me com saudades do meu tempo de criança, quando brincar, rir e ser
feliz eram minhas únicas ocupações.
Minha condição financeira naquela época não era muito boa, mas só o fato de ter
uma família unida e uma bela fazenda para desfrutar já me satisfazia. Pode parecer
pequenas coisas, mas aos olhos de uma criança era o bastante para ser feliz.
Ah, que saudades das horas que eu passava em cima do pé de manga com a
minha irmã, naquele vasto campo verde, de jogar futebol com os meninos, dos
gritos de mamãe avisando a hora do almoço! Ao atravessar a porteira éramos
guiadas pelo cheirinho de arroz com pequi feito no fogão a lenha. Saudades
também de andar a cavalo, mesmo tendo caído duas vezes e desmaiado.
No meu lindo mundo da imaginação tudo era possível, até mesmo pequenos
formigueiros que havia nas estradas da fazenda serem rastros de saci-pererê.
Naqueles tempos era uma das coisas de que eu mais tinha medo.
A pureza do campo ainda invadia nosso coração de alegria e de amizade. Na
escola, multisseriada até a 4ª série, formávamos um grande círculo para brincar de
roda: passa-anel, escravos de Jó, fui à Espanha, e ainda barra-manteiga e queimada.
Quando completei 11 anos vim para a cidade, podendo assim continuar os
estudos. Notei várias diferenças, principalmente na escola: as salas eram maiores,
e o número de alunos também. No início me senti um tanto perdida, pois parecia
viver em um outro mundo, onde os costumes e brincadeiras eram outros. O
meu alívio era quando batia o sinal para o recreio, pois ali podia contar com a
inigualável presença da minha irmã.
Na cidade as ruas eram de terra e quando chovia o cheirinho de terra molhada
visitava-nos em casa. Naquela época havia apenas uma escola de colegial, poucas
casas e outros casarões da época da fundação. Por volta de 1980 as águas termais
de Caldas Novas, em Goiás, foram sendo conhecidas tanto por brasileiros quanto
por estrangeiros. A cidade cresceu aceleradamente. Eu parei de crescer, mas ela
continua, as pequenas casas deram lugar a outras, mais modernas, e os terrenos
vazios, a grandiosos parques aquáticos. Essas e outras mudanças fizeram da
pequena cidade de Caldas Novas “a maior estância hidrotermal do mundo”.
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E, hoje, a cidade é conhecida internacionalmente por suas águas quentes,
as casas foram substituídas por grandes prédios que acolhem os visitantes e
o sossego das ruas foi invadido por uma grande movimentação de turistas
nacionais e internacionais.
Quando fecho os olhos e viajo em busca de lembranças agradáveis, sempre o
que vem à minha mente são cenas da minha infância. Naquele tempo o sorriso
vivia estampado em meu rosto, pois as dificuldades pelas quais passávamos não
eram nada, se comparadas à felicidade encontrada nas pequenas coisas que
quando somadas me faziam a criança mais feliz do mundo.
Se pudesse voltar no tempo? Sim, voltaria, mas não mudaria nada, pois tudo
o que eu vivi foi lindo. Lógico que passei por momentos ruins, mas foi com eles
que aprendi a ser forte e hoje sou o que sou. Uma professora de geografia com
pós-graduação.

Professora: Ana Amélia da Silva Vieira

Escola: C. E. J. A. Filostro Machado Carneiro Cidade: Caldas Novas – GO
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O El Dourado roraimense
Aluno: Rodrigo Mateus Silva

Em 1976, sussurrava nas emissoras de rádio da Amazônia uma notícia sobre a
descoberta de ouro no território federal de Roraima.
Luís e eu ouvimos essa notícia em Cuiabá (MT) e nos empolgamos, arrumamos as
malas e seguimos rumo à Região Norte, agora o horizonte dos sonhos.
Depois de uma longa viagem de navio e ônibus, chegamos a Boa Vista, capital de
Roraima.
Boa Vista era uma cidade simples. Nos poucos bairros existentes a maioria
das casas eram de madeira e raramente víamos ruas asfaltadas, mas tinha algo
envolvente e encantador: os imensos lavrados verdejantes que escondiam mistérios
a serem revelados. Também me surpreendi com a moeda que predominava no
comércio: ouro... ouro mesmo. Hoje a moeda forte de Roraima mudou de cor, e não
está escondida entre matas e serras, está ao alcance da mão: é o delicioso arroz que
saboreamos todos os dias.
Naquela noite não consegui dormir, sonhava acordado com o El Dourado. No dia
seguinte, fomos para a beira do rio pegar a canoa para a área indígena Ianomâmi,
onde estavam localizados vários pontos de garimpo. Ficamos apreensivos, mas
também muito ansiosos.
Chegamos ao tão almejado destino, e agora tínhamos de procurar um local para
trabalhar. Foram vários dias de viagem a pé. Nesse percurso nós acampávamos fazendo
pequenas clareiras na mata fechada. Quando a comida acabava, chamávamos através
da fonia – espécie de rádio local – um amigo na capital para fretar um avião e deixar
algumas sacolas de rancho – cesta básica – e assim a viagem prosseguia.
Depois de alguns dias de caminhada encontramos um local chamado Santa
Rosa e pedimos permissão para ficar e depois do descanso ouro fomos procurar.
Foram horas, dias, um mês de procura e nada... nada acontecia. O El Dourado parecia
que estava fugindo de nossos sonhos. Foi quando, como num passe de mágica,
encontramos ouro avantajado. O mistério revelado. Foi uma grande emoção para
nós, o coração batia forte, parecia que ia saltar do peito. Ver todo aquele brilhante e
fascinante é algo que nunca esquecerei, pois transformou a minha vida.
Trago vivas nas lembranças as grandes emoções e aventuras que vivi nesta terra
cheia de riquezas e mistérios. Terra que sempre será o meu grande tesouro.
Professora: Marcélia Nicácio Brandão
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Escola: E. E. Professor Camilo Dias Cidade: Boa Vista – RR

Memorias de quem nao esteve la
Aluna: Thaís de Sá Fravoline

Laje do Muriaé. Este é o nome da minha cidade, uma pequena e pacata cidade
do interior, comum, com pessoas comuns e histórias bem bizarras, eu diria.
Laje... Ponto de encontro nos finais de semana seja onde for: no Obelisco, na
ponte, brincar de pique-esconde, sem ter que se preocupar.
Laje... Que guarda segredos dos casais apaixonados, segredos do escurinho do
cinema, segredos que nem mesmo as fofoqueiras seriam capazes de revelar.
Horários rígidos para chegar em casa, obediência e devoção, essa era uma
relação que hoje em dia não existe não.
E quando se uniam para contar aquelas histórias? Quem não sabe do Velho
Diabo, Bastos Seco? Foi jogado no rio, o velho boiou; tocaram fogo, o velho
ressuscitou... O jeito foi enterrá-lo na igreja, nem o diabo pôde com tanta
esperteza.
A cachoeira, se falasse, diria: “Que saudade de quando os lajenses vinham
pra cá!”. Eram dias gostosos, menos o domingo, que era dia de na casa da vovó
almoçar.
Ainda sinto pena do escravo que foi arrastado pelo seu senhor, a quem ousou
desonrar. “Morro do Arrastado, uma cruz nesse lugar hoje está. Velho coitado,
sua rebeldia teve que pagar...”
Falando em rebeldia, chegamos a uma conclusão: não se fazem mais jovens
como antigamente, não. Eles eram o que ouviam, tinham um não, sem antes
perguntar o porquê, sem antes ter explicação.
As visitas à Torre não podiam faltar. Lá eles brincavam, mas hoje em dia é
propriedade particular.
Carnavais de belas fantasias, becos e bastante folia vinham o povo animar. Já a
Ciranda Esperança, com belas canções na madrugada, vinha o povo acordar.
Políticos menos espertos, menos corruptos talvez, mas o mensalão naquela
época, pelo menos, não tinha vez.
E a cervejaria da cidade? Não me lembro, não sei, só que pelas histórias que
me contam a rebeldia lá teve sua vez. Com a “noite da garrafada” quebraram
todo o lugar, mais um ato de quem queria por seus direitos lutar.
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Lugar de bêbados e mendigos amigos, bem-vindos eu sei, a velha Colombina
se embelezava sempre mais uma vez. Humildade até para pedir esmolas: “Me dá
uma pratinha pra linha comprar? Tenho muitas roupas pra costurar”.
Enchentes... Até que era divertido, as pessoas aproveitavam a piscina natural
para se banhar, os churrascos nessa ocasião não podiam faltar.
Independentemente de classe ou cor, os jovens tinham uma cultura a honrar,
pois a escola de música, eles iam freqüentar, não por obrigação, mas por uma
vontade que vinha do coração.
O prefeito “pé-de-chinelo” mostrou que na prefeitura tinha o seu lugar, mostrou
ao povo sua humildade, humildade de quem soube governar.
Fica até bem difícil com os dias de hoje comparar, as coisas se perdem quando
os anos nas costas vêm pesar.
A nostalgia minha mãe sente quando as histórias vem me contar, de coisas tão
maravilhosas que viveu nesse lugar.

Professora: Maria de Lourdes Pereira Costa Alberoni
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Escola: C. E. Ary Parreiras Cidade: Laje do Muriaé – RJ

Simples, mas minha!
Aluna: Malena Alves da Silva

João Florindo, carinhosamente chamado de Nino, é uma daquelas pessoas
que conhecem como ninguém as velhas histórias da nossa cidade. Vive
sempre rodeado de gente a contar seus “causos”, e foi assim que me falou de
sua infância numa época em que a cidade de Aliança era bem diferente do
que é hoje.
“Eu acredito que não houve criança mais feliz do que eu. Sempre tive o
que sonhei: liberdade! As ladeiras do Engenho Mata Limpa eram o palco das
brincadeiras mais doces da minha infância. Quantos tombos a bordo dos
carrinhos de rolimã, que eu mesmo fabricava com a ajuda de velhos amigos.
Na escola não foi diferente! O Grupo Escolar Professora Joaquina Lira, no
pátio rodeado de poucas casas, algo muito diferente do que os meus olhos
alcançam hoje. Como eram maravilhosas as manhãs chuvosas e nós a jogar
bola naquele recreio que durava meia hora. Logo depois, os banhos no açude,
descendo as ladeiras e dando cangapés – espécie de saltos ornamentais –, e a
água a nos envolver, numa temperatura que mais parecia o ventre materno.
Bons tempos aqueles em que podíamos dormir sossegadamente e deixar as
portas abertas e a certeza de que nada de mal aconteceria! A violência ainda
não havia chegado por aqui e até mesmo os carnavais eram pacíficos e acho
que eram o maior evento da nossa cidade. Era uma alegria só! O famoso melamela, muito comum naquela época, envolvendo a multidão num verdadeiro
banho de talco, farinha, água limpa e muita alegria. A noite era coisa para
gente grande: os bailes no Mercado Público, que se transformava em palco
de festa. Que saudade do Boi da Milonga, que arrastava os foliões pelas ruas
de barro batido!
Tudo era tão diferente! Nos domingos à tarde, as pessoas mais velhas
costumavam sentar-se em frente da Igreja do Rosário – primeira de nossa
cidade. Ficavam a prosear – uma grande festa! Todas as noites, lá íamos nós à
velha igrejinha. Dessas longas caminhadas, tenho gravada em minha memória
uma bela imagem: o céu iluminado e a lua a brilhar por trás de um coqueiro.
Acho que nunca vou me esquecer de tamanha beleza.
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Lembro-me também com carinho da velha casa onde nasci, em frente à
Prefeitura Municipal, numa rua em que não havia calçamento e a poeira subia
quando passava a sopa – espécie de ônibus da época que levava as pessoas à
capital. Eram horas de viagem até Recife! Quantas viagens! Nas férias costumava
ir para a casa da minha tia. A antiga estação era um movimento que só vendo! O
trem, meio de transporte mais freqüente naquela época, era puxado pela mariafumaça. A janela do trem era como um televisor de hoje. Não tínhamos televisão
e era espetacular ver a paisagem correndo ao nosso encontro e o vento a soprar
um sonho de liberdade.”
(Texto escrito com base na entrevista realizada com João Florindo de Queiroz,
professor, 59 anos, morador desde sempre da cidade.)

Professora: Joana D’arc Gonçalves Silva
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Escola: Escola Dom Bosco Cidade: Aliança – PE

É bom recordar...
Aluno: Gian Carlos Poleto

Lembro-me de que tínhamos uma vida sofrida, com muito trabalho pesado.
Levantávamos cedo para cultivar a terra, lavrando com boi ou cavalo de arado.
Capinávamos com enxada as nossas roças novas e plantávamos de tudo,
principalmente milho.
Cozinhávamos feijão, arroz de pilão, canjica de trigo socada no pilão – quanto
trabalho! Fritávamos a carne de porco para guardar em latas de banha – hoje não se
faz mais isso, existem os eletrodomésticos para facilitar. Cozinhávamos tudo no fogão
de chapa. O que comprávamos em armazéns era apenas sal, açúcar e querosene; o
restante tínhamos em casa – tudo natural.
Naquela época as primeiras moradias eram casas de tábua com piso de chão
batido, colocadas sobre cepos e cobertas de tabuinha. Não tinha ruas, muito menos
praças. Os homens faziam mutirão e arrumavam as estradas. Nós não destruíamos
a natureza – não como se faz hoje –, apenas derrubávamos matos para fazer roças e
para usar a madeira como lenha.
Na escola tínhamos que decorar um livro. Estudávamos todos na mesma sala
com um só professor. Tínhamos medo dos castigos, como a palmatória e o joelho
no milho; por isso respeitávamos muito os professores. Escrevíamos em uma pedra
com um giz e para apagar usávamos um pano. Não tinha cadeira, sentávamos
todos em um banco. Nossas brincadeiras favoritas eram o passa-passará, jogos
como bola, barra-manteiga, esconde-esconde... As brincadeiras eram mais sadias,
diferentes das de hoje.
As mulheres faziam as roupas para toda a família. Elas usavam um vestido
comprido. Calça? Nem pensar! Os homens usavam bombachas ou quilote e nos pés
calçavam um tamanco de madeira e couro.
O namoro daquela época era bem diferente do de hoje, pois os pais nunca
deixavam os namorados sozinhos. O rapaz vinha à casa da namorada e não tinha
beijo. Os mais ousados “roubavam” suas amadas. Em relação aos pais, havia uma
obediência total – só o olhar deles bastava para entendermos. Tínhamos que ter
muito respeito com papai e mamãe.
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Comemorávamos as festas de São João com pipoca, amendoim, fogueiras, e
todos se confraternizavam. Batíamos surpresas – vizinhos combinavam e iam
visitar um amigo desprevenido –, havia muita festa e comilança, e festejávamos
o Natal e as festas tradicionais das igrejas. Uma comemoração importante foi
quando fizeram a escola e a Igreja no Barro Preto.
Nossa vila, o Barro Preto, começou com a Igreja Católica – de madeira –, com
uma casa de comércio, uma igreja evangélica, uma serraria, uma olaria e um
salão de bailes. Os primeiros habitantes eram imigrantes alemães e italianos,
eram as famílias Shivinki, Gacho, Räder, Govari...
Lembro-me que no dia 20 de agosto de 1965 caiu neve, muita neve – achei
que a casa ia cair! Matou muita criação e derrubou muita árvore. A neve somente
derreteu quando começou a chover. Além da neve, outro fato que trago vivo
na lembrança é de um ônibus que tombou sobre o rio Faxinal, resultando em
dezenove mortes. Foi horrível...
O tempo passou depressa, muitas coisas mudaram, hoje tudo está tão
diferente! Tanta modernidade, tecnologia que quase não consigo acompanhar.
Apesar de tudo, vivo feliz com as lembranças da minha juventude.
(Texto baseado na entrevista realizada com dona Gilda Rodrigues Bueno, hoje com 66 anos.)

Professora: Araci Dalsasso
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Escola: E. E. E. M. Dr. Roberto Low Cidade: Nova Romada – RS

Antes que tudo se apague...
Aluna: Sheron Ribeiro

Lembro-me bem dos meus tempos de criança, da minha cidade, das emoções
vividas, da minha cidade querida... Vejo o filme de minha vida passando diante de
meus olhos, as risadas, as lágrimas, os sorrisos, os olhares brilhantes, os amores, os
encantos... Ainda me lembro de quando olhava para o céu azul... Campo Largo. Ah,
Campo Largo! Lugarejo calmo e pacato, mas que marcará sempre, com sua simpatia
e beleza, o coração dos campo-larguenses!
Tempos bons, em que alegria era poder brincar, que encanto era olhar os pássaros,
que divertimento era contar estrelas... Ai como era bom, com nossos pequenos
olhinhos, fixados e ansiosos, aguardando que nossos irmãos maiores terminassem
nossos brinquedos novos! Feitos de retalhos, meias velhas, sabugo de milho... Mas
não importava, éramos gente simples, apenas com Deus nos acompanhando,
abrindo nossos caminhos, amparando-nos quando necessário.
E é por isso que eu e toda a minha família íamos todos os domingos à missa.
Sempre muito religiosos, meus pais nos aprontavam com nossas melhores roupas,
com a cheirosa água-de-colônia, lacinhos no cabelo, gravatinha nos meninos e com
sapatos engraxados cuidadosamente por meu irmão mais novo.
Bom mesmo era namorar! Como era gostoso, aquele friozinho que subia pelo
corpo todo quando pegávamos um na mão do outro! A pior parte era quando
chegava o momento de encarar o “sogrão”. As pernas tremiam, as mãos suavam, o
rosto vermelho de vergonha... Mas estava ali! O pai nos colocava mil restrições, e a
que mais nos incomodava era o irmão dela, que nos vigiava todo o tempo. Ele nos
colocava preços: um beijinho – 3 balas; pegar na mão – 4 balicas; abraçar – 5 chicletes;
olhares prolongados – 1 carrinho de coleção, mas não passava disso! Se fizéssemos
mais que isso, o preço era outro: um sermão enorme e uma ex-namorada.
Ainda bem que isso não aconteceu! Nós íamos ao Cine Jóia, depois ao coreto, onde
tocavam as bandinhas, comprávamos um jornal, na Banca do Zeca, e sentávamos no
banco da praça da Igreja. Era assim, pouco contato, mas muito... muito amor!
Trabalhei muito, dia após dia, com o suor escorrendo pelo rosto para juntar
um bom dinheiro, comprar minha casa e me casar com minha querida Luíza.
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Finalmente consegui! A alegria estampada em meu rosto mostrava a todos o
amor que por ela sentia.
Casei-me, dia especial, totalmente sem palavras, momento sem explicação!
Que nervosismo ficar em frente ao altar esperando minha “anja protetora”
chegar! Então – depois de minutos de atraso – entra minha noiva, minha esposa,
minha mulher! Linda, véu sobre o rosto, cauda longa, vestido bordado à mão...
imagem inesquecível.
Casal perfeito, nos amamos muito. Assim vieram os frutos... lindos frutos! Dez
filhos maravilhosos, prestativos. Eu, em meu tempo de estudo, ou seja, no tempo
certo para se estudar, não tive condições... não tinha mesmo! Por isso dei tudo o
que não tive aos meus filhos.
Hoje tenho uma grande, não, não... ENORME família! Orgulho-me de ser
descendente de italianos, mas me orgulho mais ainda de ser campo-larquense...
povo bom e honesto! Agora, em meu lar, tenho rapazes formados, direitos,
legítimos campo-larguenses!
Ah, antes que tudo se apague, agradeço ao Nosso Senhor, que me permitiu
ter pessoas tão lindas em minha vida, ter vivido instantes inesquecíveis e claro...
registrar aqui minha caminhada, antes que o futuro os apague.
Aí vai uma dica: antes que o belo se apague, viva a vida como ela é!
Abraços... de um alguém.

Professora: Sueli Terezinha Ferreira
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Escola: Colégio Estadual Sagrada Família Cidade: Campo Largo – PR

Sabor de algodao-doce
Aluna: Camila Maria Romanichen

Os dias vão se passando, ontem criança, depois jovem, hoje mãe e daqui algum
tempo vovó... E no passar dessas fases da vida ao nosso redor nossa cidade foi se
transformando, a chegada do asfalto, a viagem, a vinda de tios e primos. Ah, que
saudade! Como era bom esperar por eles. Agora tudo tornou-se mais fácil, já tem
asfalto, a preocupação com a viagem diminuiu.
Naquela época as férias eram ainda mais esperadas, brincávamos muito. As tardes
pareciam encantadas, “bets no ombro”, “queimado”, “pega-pega”, e quando chovia
escorregávamos na lama, o subir e descer das pitangueiras era sagrado, pois o cheiro
irresistível da fruta nos envolvia e logo estávamos todos nas copas lambuzados.
Não ficávamos como agora, paralisados em frente a máquinas, deixando o tempo
escorrer vazio pelas mãos.
Nos domingos a compra de algodão-doce era sagrada, a rua, às vezes
embarrada pela chuva, era o caminho mais encantado que passava. Hoje quando
passo por lá, observando as calçadas, as lojas, as pessoas apressadas, parece que
ainda avisto na esquina o seu Ambor com seu carrinho cercado pela criançada,
que para mim adoçava ainda mais as tardes no parquinho que ficava na praça
principal da pequena cidade. Ali, sim, realizávamos nas balanças, no roda-roda,
gangorra, vai-e-vem, escorregador, até tínhamos uma pequena, mas para nós
uma roda-gigante. Tinha a roda-estrela, que beleza! Voávamos e não pensávamos
em nada. Havia crianças de todas as idades, eram gritos, gargalhadas. Nossos
pais sentados nos bancos, embaixo dos enormes eucaliptos, conversavam com
os conhecidos, nos vigiavam e bastava um olhar para que parássemos com as
traquinagens e voltássemos a nos comportar.
O momento mais triste era o anoitecer, hora de ir para casa, chega de brincadeiras.
Agora era só o outro domingo chegar. Eu, com certeza, estaria logo cedo subindo
nos vãos do cantinho da cerca do quintal de nossa casa para sondar se a criançada
já estava lá, se o algodão-doce estava garantido, o coração batia forte. Ufa! Tudo
perfeito, agora era só aguardar os amigos.
Eu cresci, não teve jeito, não deu para segurar o tempo, assim como não deu
para evitar o progresso... o parquinho desapareceu. Agora, ali temos a Câmara de
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Vereadores e no espaço da roda-estrela foi construído o Centro Cultural, locais
onde muitos que brincavam no parquinho hoje lá trabalham, e, porque não dizer
que ainda sonham!
Assim os dias foram passando, minha Pitanga, cidade pequena, cidade média,
um dia talvez cidade grande. Cresci e agora posso dizer que a amo do jeito que
é, empoeirada, barrenta, o lugar onde vivo e sou feliz, onde com meu primo
brinquei no parquinho até o entardecer...
(Texto escrito com base no depoimento da sra. Cirléia M. A. Romanichen, de 44 anos.)

Professora: Mery Terezinha Arruda dos Santos
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Escola: Colégio Estadual Dom Pedro I Cidade: Pitanga – PR

Minhas lembranças... Minha vida
Aluna: Renata Gaspar da Silva

Quando olho meu álbum de fotografias, recordo-me de quando saí de Souto
Soares (BA) com a esperança de uma vida melhor. Assim que cheguei a um vilarejo
chamado Lageado percebi que era um lugar calmo, aconchegante e que poderia
construir minha vida nesse lugar.
Lembro-me de quando não tinha quase nenhuma casa em Guiratinga, que, alias,
se chamava Lageado, principalmente onde hoje é o bairro Tancredo Neves.
Havia muitos terrenos em que predominava o cerrado. A energia elétrica, que era
produzida por um gerador, não chegava a todas as casas, somente aonde hoje é o
centro da cidade, que era todo iluminado.
Minhas irmãs e eu costumávamos brincar de boneca de pano, de louça e de sabugo
de milho. Brincávamos pouco, porque tínhamos que trabalhar para sobreviver.
Eram épocas difíceis. Ir para a escola era proibido porque os pais tinham medo de
que as filhas escrevessem cartas para os rapazes. Namorar tinha que ser escondido;
então, o jeito era usar a criatividade. Fazíamos um buraco na parede do nosso quarto
e ficávamos olhando os filhos da vizinha brincar no quintal. Quando nossos pais
entravam no quarto, escondíamos esse buraco com sacolas, panos... qualquer coisa.
Abraços e beijos... isso era impossível – só depois do casamento.
Com tanta rigidez, o único momento de alegria eram as festas que se chamavam
“bailes”. As roupas que vestíamos eram feitas com seis varas e meia – seis metros e
meio de pano.
Nessa época conheci muitas pessoas, inclusive meu amigo Diocleciano Dias da
Silva, popularmente conhecido por Barbado.
Barbado era um soldado da Coluna Prestes que lutou na Bolívia e no Brasil para
defender Mato Grosso dos revoltosos, e também defendia seus amigos. Muito
valente, não tinha medo de nada. Por sua honestidade, valentia e coragem, ele era
muito respeitado pelas pessoas.
Das várias aventuras de Barbado, contarei somente uma, que também é muito
interessante.
Um dos revoltosos raptou uma mulher branca pelo fato de ser casada com um
homem negro; ele colocou-a no seu cavalo e quando ia atravessar o rio com a
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mulher começaram a gritar pelo Barbado, que se encontrava nas proximidades.
Escutando o pedido de socorro, ele saiu em disparada.
Quando viu aquela cena, ele pegou a sua arma e atirou na cabeça do revoltoso,
e então a mulher pôde voltar para o seu marido. Esses revoltosos eram pessoas
que roubavam e matavam só por prazer.
Infelizmente Diocleciano morreu em janeiro de 1982, deixando muita saudade
para a sua família e um grande exemplo de bravura para nós.
O tempo passou e hoje estou aqui: tenho netos, bisnetos e tataranetos, e
espero viver muito tempo para contar e recontar as histórias que vivi.
(Texto escrito com base na entrevista com Ana Rosa de Novaes, 93 anos – Guiratinga – MT.)

Professora: Luciana Ferreira Carbonato
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Escola: E. E. E. F. Luiz Orione Cidade: Guiratinga – MT

Quanta poeira

Aluna: Érika Lays Cardoso Fernandes

“Olê, caatinga olê, lê...
Deixa o rei passar,
Deixa o rei passar,
Arreda, minha gente,
Deixa o nosso rei passar.”
Sou cantor e catopé, canto a vida do meu povo. Os versos da minha melodia são
carregados de histórias e os batuques do meu tamborim lembram o barulho dos
negros, da minha gente, construindo: casas, muros, cidades, igrejas. Igrejas de pedra,
forradas de ouro, impregnadas de humilhação e sofrimento.
Eu vi a fé da minha gente, eu acreditei que as pessoas seriam iguais e vivi para ver
uma vida melhor.
Sou filho de um casal de escravos, nasci numa ribanceira das terras de Grão Magal,
éramos oito irmãos: cinco “fio homi” e três “menina muié”. A casa era feita de pedras,
resultado do trabalho de Dindin, meu avô, e de papai. Algumas paredes eram de
enchimento, barreadas a mão.
Minha mãe adorava seu fogão a lenha, a moringa e sua coleção de panelas de
barro, que eram arrumadas em sua prateleira. Quando chegavam as visitas, elas já
esperavam por seu café, famoso por seu ótimo sabor, servido em bonitas canecas,
acompanhado de apetitosas broas de fubá.
Eu cresci ouvindo “causos” de negros, de viajantes, lendas de bolas de fogo, de
almas penadas... Cresci ouvindo as melodias do meu pai, acompanhadas da caixa e
do pandeiro.
Negro naquela época não tinha vez; não podíamos estudar. Tínhamos a obrigação
de ajudar nossos pais. Com apenas 10 anos, os meninos iam para as lavouras e as
meninas lavavam bacias e mais bacias de roupas.
Na minha juventude, vim para Francisco Sá, em busca de melhores condições
de vida. Trabalhei como cargueiro, se bem me lembro, por dois mil contos de réis.
Lembro-me do ar puro, do rio São Domingos limpo, das mulheres lavando roupas e
das crianças peladas com seus barrigões.
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Naquele tempo, o movimento da cidade começava no primeiro raio de
sol, a cidade era um vilarejo conhecido como Brejo das Almas. Era cheio de
viajantes vindos do Catuni, das “Cana Brava”, de São Geraldo. Dia de feira era uma
verdadeira festa.
O tempo foi passando e com ele vieram as transformações. O ser humano
transformou não só a sua condição de vida, mas também seu jeito de pensar.
O mundo para mim, hoje, cabe na palma da minha mão, o mundo ficou
pequeno na minha cabeça de velho. Tudo ficou perto e fácil.
Nas noites das festas de setembro, saio com meu capacete enfeitado e minha
viola. Eu, Enrique Poeira, 107 anos, oito filhos, vinte netos, 10 bisnetos. Minha
poeira de catopé, parece ciscos de mágica, nesta cidade que não coube no mapa,
mas transborda em meu coração.

Professora: Verônica Cristina Azevedo Rodrigues
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Escola: E. E. Tiburtino Pena Cidade: Francisco Sá – MG

Praça: um ninho de alegria
Aluno: Evandro Rocha Almeida

Já se passaram tantos anos e eu não consigo esquecer a praça que deu e ainda dá
alegria para toda a população cacerense.
Naquele tempo, quando eu era criança, eu gostava de ir a um lugar muito especial,
com meus amigos, para brincar: era uma praça que tinha apenas um campo de futebol
e uma igreja em construção.
Eu me lembro de que nessa praça também se realizavam muitas festas. Uma delas era
a festa da cavalhada – representação entre mouros e cristãos. Essa ninguém perdia!
Se bem me lembro, tinha também teatros ao ar livre, roubo da princesa, corridas de
limão, guerra dos cristãos, entre outras.
As brincadeiras, comparadas com as de hoje, eram muito diferentes, algumas não são
mais praticadas, como a brincadeira do chicote queimado – escondíamos o chicote do
nosso colega; se ele o encontrasse, saía dando chicotada em todos nós; parecia que a
pele da gente pegava fogo de tanto que doía!
Nas festas folclóricas tinha danças como o siriri – dança em pares – e o cururu – dança
em que os homens cantam e tocam a viola-de-cacho (instrumento musical); as comidas
eram paçoca de pilão, canjica, farofa e outras delícias que me enchem a boca de água
só de lembrar.
Na praça também faziam festas de santo: eram nove dias e só no último dia de novena
que todo mundo saía carregando o Santo Antônio – era uma grande tradição que me
arrepiava os cabelos, pois os mais velhos diziam que quem não visse seu próprio reflexo
na água não alcançaria o próximo ano.
Lá pelos idos de 1948 fundei uma escola, o Colégio Onze de Março, para ajudar a
população a ler e a escrever. Fui o diretor e o primeiro professor. Para homenagear minha
infância feliz, fundei uma praça denominada Cavalhada.
Hoje, com os meus 84 anos de idade, vejo que a praça de alegria daquela época se tornou
a linda Praça Barão do Rio Branco, situada no centro da cidade de Cáceres, em Mato Grosso,
que atrai muitos turistas por causa das festas como o Festival Internacional de Pesca e por
causa de sua enorme beleza, pois esse “ninho” fica no Pantanal Mato-grossense.
(Texto escrito com base na entrevista com o professor Natalino Ferreira Mendes,
aposentado, 84 anos, e é cacerence.)
Professora: Jane Josefa da Silva Camilo

Escola: E. E. Dr. Leopoldo A. Filho Cidade: Cáceres – MT
57

Reencontro com Boa Esperança e o mundo à sua volta
Aluna: Jamin Cúgola do Espírito Santo

Há muito tempo, mais precisamente em 1950, nasci eu, João Cúgola da Silva,
o quinto filho da união de Armando e Delcina. Foi me dado o nome de João
porque nasci no dia de São João Batista. Naqueles tempos tinha-se o costume de
nomear os filhos em homenagem ao santo comemorado no dia.
A cidade de Bicas era tranqüila, pacata, com no máximo quatrocentas casas e
levada por seu ritmo rural.
Como de costume, a meninada adorava jogar bola nos campinhos espalhados
pela roça. Era uma das nossas maiores distrações.
Naquele tempo, tudo era comandado por coronéis. Estávamos ainda na época
do café, apesar da queda. No sítio, conhecido pelo grande cafezal, vivíamos
eu, minha mãe, meu pai e quatro irmãos, que viriam a se tornar onze quando
passamos a morar no Sítio Boa Esperança. O sítio localizava-se no bairro José
Alfredo Garcia e ficava longe do centro da cidade.
As estradas eram de chão como as ruas mais afastadas. Não havia energia
elétrica, só fracas luzes de lampiões e lamparinas. Não havia geladeira, televisão,
rádio ou qualquer outro aparelho eletrônico. A vida era simples: leite tirado na
hora, verduras colhidas na horta, água da talha ou moringa e carne na gordura
para conservar.
As casas eram de assoalho de madeira ou de chão batido e tijolos de barro.
Nos telhados eram colocadas telhas canoa. Havia casas chamadas de sobrado,
onde moravam as famílias abastadas. A cozinha de nossa casa era grande, com
enormes bancos de madeira e fogão a lenha. Era o lugar onde se ficava entre o
“mode quê” e o “ esquenta fogo”. A minha casa era humilde, de chão batido, telha
canoa, quartos pequenos, com colchão de palha. Na cozinha mamãe recebia as
“cumadres” de roça com toda a cordialidade e apreço.
O comércio era composto principalmente por armazém, açougues, farmácias,
padarias e poucos bares. Lembro-me do nome de alguns donos, como: sr.
Armando, Aquiles, Vilela, Zé de Brito, Brás Agreli, sô Júlio, Zé Rosinha e dona
Sinhá. Havia o costume de ir toda semana buscar as compras que papai fazia
no Armazém do Turquinho. Aliás, antigamente, as compras eram semanais, e
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muitas vezes levadas em sacos de mauá ou em carroças. Muitos tratavam de fazer as
compras em um mesmo dia para que fossem entregues em carroças – tudo anotado
na caderneta, que era pago no final do mês, e recebia-se um brinde do comerciante
pelo pagamento pontual.
Eu era um molecote sossegado, brincava com meus irmãos de coisas que
inventávamos. Eram carrinhos de carretel, zorra e bolas de meia. Não se compravam
brinquedos. Andava-se através das trilhas que serpenteavam as montanhas. Criavamse porcos, galinhas nos quintais. Fui para a Escola Coronel Souza com sete anos.
Estudei até a quarta série com as professoras Ione, Amélia, Edna, Ednéia e Eloísa.
Comecei a trabalhar muito cedo, com quinze anos, na Fábrica de Sapatos
Almirante.
Naqueles idos, as roupas eram feitas em casa. Comprava-se apenas o pano e
levava-se para a costureira fazê-las. As mulheres só usavam vestidos ou saias e os
homens, calça e camisa. Havia alfaiates, engraxates, lavadeiras e também catadores
de café, mas a profissão que empregava mais gente era a de ferroviário na Estrada de
Ferro Leopoldina, onde a maioria dos biquenses trabalhavam.
Nós nos reuníamos no Natal. Havia muita fartura, simplicidade e alegria.
Nos finais de semana, as famílias se reuniam nas portas das casas para conversar. As
épocas mais festejadas eram as festas juninas e o carnaval. Fogueiras se espalhavam pela
cidade e as maiores e mais importantes eram as das famílias Varanda e do sr. Cecáreo.
As pessoas acreditavam em almas penadas, lobisomem e mula-sem-cabeça. Ouvia
várias histórias do meu pai e da minha mãe. Morria de medo!
Enfim, o tempo passou e hoje vejo o progresso que tomou conta do mundo e da
minha pequena cidadezinha. Sou feliz assim, com minha família e a vida que levo.
(História baseada no depoimento de meu avô, João Cúgola da Silva, de 58 anos,
na cidade de Bicas, MG.)

Professora: Vera Lúcia Martins Rossi

Escola: E. M. Coronel Joaquim José de Sousa Cidade: Bicas – MG
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Dos sabugos de milho às bonecas de plastico
Aluno: Wellington Pereira Moura

Lembro-me da chuva que caía no chão escuro, aquele cheiro forte nos atraía e
corríamos para nos banhar nos grotões – buracos cheios de água e barro. Quando
a chuva passava acabava a alegria. O chão rapidamente secava, o vento soprava
tranqüilamente (ah, que tempo bom!), tempo de casas de palha com porta de
esteira, amarrada com cordão, diferente de hoje. Naquele, casa de barro só era para
gente rica.
Não esqueci as vezes em que meu pai me levava com meus irmãos para a roça,
eu e minhas irmãs éramos umas diabinhas, arrancávamos os milhos verdes, que
meu pai com muito suor plantou, só para fazer bonecas. O pior era que elas secavam
rápido e tínhamos que arrancar mais milhos verdes. Meu pai começava a suspeitar
do desaparecimento dos milhos.
Chegando ao bairro Laranjal, recebido o nome devido a vários pés de laranjas.
Perto de casa a velha estrada, coberta por mato e árvore. Ao sentar em casa, minha
mãe lá estava no fogão de três pedras, com lenha, e como sempre a única panela de
ferro. A esteira – tipo de artesanato feito de palha – lá estava no chão com nossos
pratos de esmaltes, com arroz com gosto de fumaça, o feijão de sempre e o velho
tira-gosto: carne de tatu (ah, que gostosas lembranças!).
Naquele tempo, não existia carro, moto ou bicicleta; o jeito de viajar era a pé ou
a cavalo.
Energia elétrica, nem em sonhos; usávamos naquele tempo um candeeiro – uma
lata com um fio de algodão e óleo de mamona.
Água para beber era só no poço perto de casa, no qual entrávamos descendo uma
escada de cipó.
O banheiro naquele tempo era “entrar nos matos” e pronto, Além de agüentar os
mosquitos, tinha que agüentar também a zombaria dos meus irmãos, que gritavam:
“Já vai pagar o ferreiro!” Eu não entendia o que significava, mas depois que descobri...
fiquei com uma raiva!
Hoje não posso mais me divertir como antes, o tempo passou e tudo aqui mudou:
novas tecnologias foram inventadas, as casas de palha foram substituídas pelas de
tijolos e telha, as bonecas de sabugo de milho, pelas de plástico. (Que tempo bom eu
vivi!) Lembranças que nem mesmo o tempo vai apagar de vez da minha memória.
Professora: Arlete de Souza Medeiros
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Escola: Centro de Ensino Antônia Correa Cidade: Esperantinópolis – MA

Os musicos do entardecer
Aluna: Lorrana de Oliveira Peres

Ao me ver rodeada de adolescentes ansiosos e curiosos em saber os valiosos
segredos de minha infância, observo a expressão facial de cada aluno, que mais
pareciam anjos, com perguntas cativantes, que me prendiam a eles, ou nas histórias
do bairro Ouro Preto, onde vivo desde os três anos.
Por baixo do pátio daquela empresa de ônibus, a Gontijo – empresa que faz
trajetos intermunicipais e interestaduais –, há muitas histórias. Existia ali um enorme
manguezal, que era o meu refúgio e de todas as crianças daquela época, um lugar
onde a magia era constante e eterna.
As mangueiras pareciam músicos e bastava subir nelas e esquecer as dificuldades
que vivia naquela época. Suas galhas balançavam ao ritmo do vento e com o silêncio
da tarde eu escutava uma linda melodia, que encantava minha alma e sossegava
meu coração. Quando a noite ameaçava, era preciso ir embora, pois naquela época
não havia luz no bairro Estádio, como era então chamado o bairro Ouro Preto.
Também não havia água, e todos os dias, com o olhar ainda de sono, eu me
levantava às cinco horas da manhã para buscar água na bica – pequeno canal
que trazia para a superfície a água dos lençóis subterrâneos –, bem longe da
minha casa.
Enfrentando um caminho de medo e desafios, eu e meus dois irmãos menores
seguíamos abrindo talhas no imenso matagal que então dominava todo o bairro.
Quando voltávamos, o cansaço estava estampado em nossos rostos e, sem tempo
para descansar, era a hora das tarefas domésticas: limpar, cozinha, lavar...
E então corríamos para o manguezal; lá, sim, era o lugar perfeito para nós, crianças,
que nos deliciávamos com a fruta que as mangueiras ofereciam, ou quando elas
erguiam seus longos braços acolhedores. E, quando os músicos ficam rodeados de
crianças, eles começavam a cantar em sintonia com o vento e com a luz do adormecer
do sol, pois os grandes manguezais faziam o dia adormecer e cantavam a chegada
da lua, que mais parecia uma pérola gigante.
Ali, naqueles manguezais, foi que conheci o pai dos meus filhos, era ali que nos
encontrávamos até nos casarmos.
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Os anos se passaram, e com o tempo chegou a grande empresa de ônibus,
acabando com o meu refúgio de magias e encantamento, mas trazendo muitos
empregos e progresso para o bairro.
Ainda hoje, quando passo perto da Gontijo ao entardecer, ouço a melodia
daquelas árvores gigantescas, que todos conhecem, mas que para mim são os
grandes músicos que encantaram a minha infância.
Quem sou eu?
Sou Laureci, uma sonhadora com alma de criança, com lindas histórias
escondidas sob o pátio de uma empresa de ônibus de viagem que fica no bairro
Ouro Preto, na região da encantada Pampulha, em Belo Horizonte, capital de
Minas Gerais, terra de montanhas e mistérios.
(Texto escrito com base na entrevista realizada com Laureci, 48 anos,
de Belo Horizonte, Minas Gerais.)

Professora: Marilene de Fátima Silva
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Escola: E. M. Carmelita Carvalho Garcia Cidade: Belo Horizonte – MG

No remanso da maré
Aluna: Tatyane da Silva Teodoro

Não foi tão fácil fazer seu Antônio, de 68 anos, relembrar suas memórias, pois
ele, entre lágrimas, recordava-se melancolicamente da maior tragédia de sua vida.
Mas aos poucos foi contando. Só o ouvia atentamente, juntando cada fato como se
fossem peças de um grande quebra-cabeça:
“Na época dos meus 13 anos, 1953, vivi em um bairro próximo ao Forte São José
de Macapá – quando ainda não era considerado Patrimônio Histórico –, lugar calmo
onde moravam comerciantes, ribeirinhos pescadores, vendedores ambulantes e
uma certa variedade de pessoas. Nossas ruas eram pontes de madeira – perigosas
aos olhos dos adultos, mas divertidas aos nossos olhos infantis –, abaixo delas,
quando a maré secava, no final da tarde, pulávamos de pés descalços naquela terra
molhada, que por sinal era muito fofa! Ali corríamos e brincávamos sem limites, até
ouvir a voz de nossos pais nos chamando... Época boa aquela...
Neste extinto bairro, Remanso – nome dado ao movimento de enchente e vazão
do rio (Amazonas) que banhava o bairro –, vivi com a minha família por muito tempo.
Lá eu tinha amigos, poucos, mas as melhores amizades que um jovem poderia ter.
Com eles passei por momentos bons e também ruins, como o falecimento do meu
pai, que foi minha primeira e maior perda. Até hoje me lembro daquele dia em que
eu me despedi dele, em plena madrugada. Ele embarcou num transporte fluvial
típico da região e não regressou porque sofreu um trágico acidente: não se pôde
salvar muitas vidas, pois era madrugada.
Quando a notícia chegou – Que sofrimento! Que dor! – eu e minha mãe ficamos
muito abalados. Choramos. Abraçamo-nos. Foi muito chocante para nós, não
esperávamos que tal situação pudesse acontecer!
A partir daí fui criado pela figura materna que soube me educar para que eu
tivesse um desenvolvimento saudável, sem ter que me drogar e me lançar na
marginalidade.
Consegui passar pela fase mais crítica do ser humano, a adolescência,
aproveitando o que a cidade oferecia naquele tempo. Meu lazer eram as
tertúlias – festas dançantes feitas ao ar livre –, o extinto Cine João XXIII – hoje o
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lugar é uma farmácia – e, em casa, ouvia sucessos dos cantores que, naqueles
idos, estavam no auge – Roberto Carlos e Altemar Dutra.
Aconteceram muitas mudanças no meu bairro no aspecto urbano.
No governo de Anníbal Barcellos – governador da época em que o Estado
ainda era território – os moradores do meu bairro foram remanejados para o
atual Nova Esperança. Quando cheguei a esse bairro me admirei com as casas,
pois eram todas de madeira e do mesmo modelo, bem diferentes daquelas onde
eu vivia.
O tempo passou... Meu antigo bairro foi aterrado. Hoje já não mais existem
pescadores, lá se encontram lojas famosas, muito visitadas, contrastando-se
com os camelôs e os vendedores ambulantes, que se misturam ao corre-corre
frenético do dia-a-dia das pessoas. Aquele lugar bonito deu espaço a um bairro
movimentado, hoje, o centro da cidade.”
Quando releio o que escrevi vejo o quanto aprendi com essa brincadeira de
memória, pois o presente e o passado se completam num vaivém como no
remanso da maré do majestoso rio Amazonas.
(Texto escrito com base na entrevista realizada com o sr. Antônio Gonçalves, de 68 anos,
morador do bairro Nova Esperança, em Macapá, Amapá.)

Professora: Gercilene Vale dos Santos
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Escola: E. E. Professora Jucileide A. Colares Cidade: Macapá – AP

Marcas de uma mudança
Aluna: Aléxia Duarte Torres

Era um lugar encantado, meu paraíso infantil. Aquelas extensas ruas de areia,
trazida pela força daquele lindo e imenso mar que cercava a cidade, foram a nossa
principal paisagem durante décadas. As dificuldades apareciam e deixavam meus
pais, por mim considerados heróis, incapazes de resolver alguns problemas. Apesar
de tudo, a felicidade prevalecia em nossa vida.
Durante toda a minha juventude, por volta de 1944, vivi preocupado com o
meu time de futebol, o Ipiranga Futebol Clube. Lembro-me de que naquela época,
modéstia à parte, era considerado um bom jogador. Minha vida se resumia ao
futebol, a soltar pipa com amigos e a brincar de bolas de gude. Recordo-me também
dos tempos de escola, onde era impossível esquecer a tão temida “palmatória”.
Marataízes, a Peróla Capixaba, cidade litorânea, pequena em tamanho e grande
em riquezas naturais e culturais, proporcionou-me um encontro com a bela Erecê, a
mulher da minha vida, que viria a ser minha esposa no futuro. Na época da paquera,
saíamos para tomar sorvete, flertar, dançar na Choupana, lugar onde havia muita
música e diversão, ao som dos famosos discos de vinil tocados pela vitrola, muito
freqüentado. No verão, íamos pescar, nadar nas lagoas e aproveitar a praia onde
havia um mundaréu de turistas passando férias.
Encantava-me cada vez mais por minha amada, já estávamos pensando em nos
casar. Minha mentalidade crescia, os problemas surgiam, e eu precisava sair da
dependência dos meus heróis de casa, para também me tornar um herói – herói da
minha própria casa.
Diante daquelas situações, trabalhei vinte e cinco anos na Estrada de Ferro; por
cujos trilhos passava a grande locomotiva, um meio muito utilizado pela pequena
população de meu município. Pobres e ricos utilizavam o trem para se locomoverem.
Também passei parte da minha vida projetando filmes numa pequena sala que
funcionava como cinema, o Cine São José, na Barra.
Lentamente fui estruturando minha vida e minha família, e assim conseguindo
o que eu queria. Tive filhos e, talvez pela preocupação de criá-los e não deixar
que nada lhes faltasse, vi-me perdido nas confusões da vida e fui dominado pela
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incapacidade de perceber as mudanças que estavam ocorrendo. Encontrei-me
em uma nova cidade, onde as casas feitas de estuque de barro foram substituídas
por tijolos e cimento; água captada do rio Itapemirim e levada diretamente para
minha casa passava agora por vários tratamentos; a energia, ausente na casa das
pessoas, já se fazia presente em todas; os dois “coréias” – nomes que se davam
aos dois ônibus que faziam todas as rotas do município – foram trocados por
vários ônibus, cada um deles com suas rotas definidas, o sistema de urnas de
papelão transformou-se no sistema de urnas eletrônicas; as ruas sem veículo
nenhum agora estavam ocupadas por eles; do trapiche, antes movimentado por
cafeicultores, madeireiros e enormes navios de transporte, só restaram ruínas à
espera de restaurações.
Se bem me lembro, a poeira pairava sobre o ar, a brisa apresentava-se em dias
de outono. Sentindo saudades dos meus velhos tempos, vivo de acordo com o
presente, num tempo onde a tecnologia e a confortabilidade prevalecem. Em
meio aos meus diversos aparelhos tecnológicos e modernos eletrodomésticos,
como computadores, televisões e celulares, vivo numa era onde a simplicidade e
a cumplicidade deixaram de existir e a individualidade tomou conta de todos.
Vou acostumando-me à nova maneira de viver, encarando novas realidades,
ganhando experiência a cada novo dia, quebrando barreiras e assim
construindo pontes para o futuro. Meu nome é Albério, tenho 74 anos e este é
o lugar onde vivo.

Professora: Angélica Estevão da Silva
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Escola: E. E. E. F. M. Domingos José Martins Cidade: Marataízes – ES

Metamorfose urbana
Aluna: Romana Alves Silva

Sempre vivi aqui em Mulungu e fui testemunha da verdadeira metamorfose que
essa cidade sofreu. Lembro bem como tudo era há oitenta anos. Vivíamos apenas
em um pequeno povoado, coberto por um grande lençol verde, onde tínhamos
frutas em abundância e se podia ouvir o canto dos pássaros a todo instante.
Eu era só uma criança sonhadora, que gostava de olhar a paisagem e brincar
com os amigos. Amigos esses que guardo até hoje na memória, ocupando um
vasto lugar em meu coração.
Cavalinho de pau, pião eram os brinquedos preferidos dos meninos, já as meninas
preferiam brincar com bonecas de pano e fazer guisados, como elas chamavam a
comidinha das bonecas. Mas o bom mesmo era o galamarte. Com ele eu sonhava
voar a cada subir e descer daquela gangorra improvisada. Sem falar de quando
brincávamos todos juntos de roda, cantando músicas alegres e divertidas. Aliás,
era o que mais fazíamos no caminho para a roça, quando saíamos para trabalhar.
Trabalho duro aquele, mas era o jeito. Apesar de sermos apenas crianças, tínhamos
que trabalhar para sobreviver. Lembro-me bem de quantas vezes deixei de ir à
escola porque estava trabalhando. Na verdade, nem existia escola, estudávamos
na casa do feitor, com as cartas do ABC e as cartilhas.
O pior de tudo eram as estradas que também não ajudavam, era tudo carroçal,
barro puro. Como não existia nenhum tipo de transporte aqui, íamos a pé mesmo.
Até quando as pessoas adoeciam eram levados em redes amarradas em bambus.
Os mais ricos eram levados em cadeiras carregadas por quatro homens, que tinham
que ir caminhando até a outra cidade. Tudo isso porque aqui não tinha hospital.
Porém, muito tempo passou, eu cresci e vi a cidade mudar. Casas, escolas e até hospital,
tudo melhorava. A vida começava a ficar mais fácil para nós. Recordo-me muito bem de
um pequeno quiosque que construíram aqui, era o único lazer que existia, mas só ficava
aberto em dias de festa, como o reisado. Foi num dia desses que conheci meu primeiro
amor, fruto de uma grande amizade que tive. Foram bons tempos, até que eu casei e
tive filhos. Então a responsabilidade começou a pesar. Mas é claro que esses momentos
foram os melhores de todos e ficarão guardados para todo o resto da vida.
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Hoje eu vivo das lembranças que me restaram daquela época. Os meus filhos
cresceram e formaram suas próprias famílias, dando-me uma porção de netos.
Eles são muito felizes e por isso eu fico feliz e orgulhoso da família que formei.
Só que, quando eu olho para essa cidade e vejo toda aquela mata exuberante
sendo substituída por casas e mais casas, a violência crescendo cada vez mais,
tomando conta do lugar, me aperta o coração.
Mesmo assim, se eu pudesse voltar atrás, eu tentaria evitar que tudo isso
acontecesse, mas também reviveria todos aqueles momentos inesquecíveis, que
foram os mais felizes da minha vida. É por isso que eu digo que sou feliz, porque
eu cheguei ao lugar mais alto na torre da vida, um lugar onde só existe felicidade,
a felicidade que eu fiz nascer dentro de mim há mais de 80 anos.
(Texto baseado na entrevista com Manuel Alves dos Santos.)

Professora: Aurileide Moreira Gomes
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Escola: E. E. F. Hermenegildo Rocha Pontes Cidade: Mulungu – CE

Um sonho de menina
Aluna: Ilzamara Oliveira Santos

Nasci em um lugarejo chamado Limoeiro, interior do município de Coroatá, na era
de 1953. Minha casa era simples, humilde, bem pobrezinha. Não tínhamos muitos
móveis, apenas três tamboretes – banquinho de madeira –, um pote, nem bileira
(mesinha para colocar o pote) tínhamos. Meu pai pegava dois paus, enfiava-os no
chão, colocava uma tábua em cima e depois colocava o pote. Também não tínhamos
mesa para fazer nossas refeições. Mamãe colocava no chão uma esteira – objeto feito
de palha de coco babaçu –, onde famintos e alegres comíamos com gosto. Nunca
me esqueci das comidas da mamãe, comidas feitas no fogão a lenha.
Ah, que gostinho inesquecível!
Todo dia minha mãe nos levava, eu e meus irmãos, para a roça; ela e meu pai
ficavam quebrando coco (fruto de uma palmeira maranhense), enquanto eu, meus
irmãos e outras crianças, filhas de outros lavradores do lugar que também iam para a
roça, íamos brincar. Nós brincávamos de pular corda, esconde-esconde, brincadeira
de roda e boneca. Nós fazíamos nossas bonecas de sabugo de milho. Muito diferente
das brincadeiras de hoje, que também devem ser divertidas para as crianças, mas eu
acho que as de minha época eram especiais, porque tinha o toque especial e pessoal,
a marca de cada criança, por isso mais significativas. Quando a tarde chegava, íamos
tomar banho no igarapé e depois voltávamos para casa. E na ingenuidade de criança
voltávamos exaustos e felizes... indiferentes ao cansaço e expressão de sofrimento
estampado no rosto dos nossos pais.
Com 6 anos, viemos para Coroatá, pequena cidade do interior do Maranhão. Aqui
minha vida começou a melhorar. Lugarzinho simples, na época pouco mais do que
uma vila, não tínhamos água encanada, nem energia elétrica; a maioria das casas
era de taipa, sem conforto, porém, comparado com o que já havíamos vivenciado,
Coroatá era um reino, minha casa, um palácio, e eu, uma princesa que vivia a brincar,
tomar banho de bueiro com a meninada do bairro, cujo nome Maçaranduba
originou-se da planta do mesmo nome que existia em abundância no lugar.
De criança a menina-moça foi um sopro de verão e as brincadeiras de criança eu
ainda recordo com saudade... Vieram os impulsos do amor e com um rapaz acabei
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casando-me e do fruto do nosso amor uma linda menina nasceu. E uma infância
cheia de brincadeira minha filha também viveu, só teve alguns privilégios que
graças a Deus pude lhe oferecer, como uma mesa para fazer as refeições e
freqüentar uma escola, coisas que não pude fazer.
E hoje conto essa história à minha neta e digo a ela que pode mudar a história
de sofrimento e falta de algumas coisas materiais que não tivemos, mas deve
manter a tradição de amor, de respeito e trabalho de sua família e com a educação
que tem oportunidade de receber, vai mudar a história e o mundo conquistar.
(Texto baseado no depoimento da sra. Maria das Graças, 55 anos, minha avó.)

Professora: Maria Ivani da Silva Mendonça
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Escola: E. M. Maçaranduba I Cidade: Coroatá – MA

Entre recordaçoes da minha terra
Aluna: Emanoela Bitencourt Varjão

“Nasci em Jeremoabo no ano de 1934. Naquele tempo tudo era tranqüilo. Podia
dormir com as portas abertas.
O galo era o despertador da época, era só ouvi-lo cantar, às cinco horas da matina,
que pulava logo da cama de colchão de palha, pegava o jeguinho e ia pra fonte
buscar água.
Quando chegava à fonte, toda cercada de árvores, ainda era escuro e o sereno
caía. Descia do jegue, pegava os baldes e sentava numa pedra. Lá a visão era linda!
Ao aparecimento dos primeiros raios de sol, a água da fonte ganhava um brilho
cristalino; os pássaros cantavam, as flores desabrochavam e as árvores ganhavam
uma cor verdinha. A luz e o calor do sol tocavam em meu espírito como se fosse um
abraço carinhoso de Deus. Aquela sensação era tão boa!
Depois disso, chegava perto da fonte e, com uma cuia de cabaça, enchia os baldes
com aquela água bem clarinha. Subia no jeguinho e voltava pra casa.
A estrada não era asfaltada como hoje, era de terra misturada com cascalhos e
pedras; ladeavam árvores frondosas e verdejantes. Tudo era calmo, o ar era puro, não
havia automóvel com motor barulhento e fumacento.
Em pouco tempo, logo avistava minha casa de pau-a-pique, no centro de um
enorme terreiro com mangueiras e goiabeiras, que com suas frondosas copas
faziam uma sombra gostosa. Gostosas mesmo eram as frutas! No tempo das mangas
então só ficava na sombra da mangueira, pegando uma brisa refrescante, chupando
manga. Chupava tanto que minha barriga estufava! Tudo isso era cercado por cercas
de pau fincado na terra; para entrar abria a porteira.
Entrava na cozinha, despejava a água nos potes e na moringa, em seguida, hum...
Comia o delicioso aipim cozido no fogão de trempe.
Lembro-me também de que quando escurecia entrávamos, eu e meus
quatro irmãos, em casa, que era iluminada por um candeeiro, pois não havia
energia elétrica. O chão era de terra, as paredes de barro, os caibros e a cumeeira
eram tortos e com formato arredondado. Íamos para a sala, colocávamos as
cadeiras de madeira com assento de couro no canto, sentávamos em roda no
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chão e meus pais contavam histórias, algumas assustadoras, outras nos faziam
rir às gargalhadas. Como era bom!
Na hora de dormir, pedíamos a bênção aos nossos pais, rezávamos e, na cama
de colchão de palha, caíamos no sono.
Hoje, muita coisa mudou: as árvores foram devastadas, a estrada asfaltada,
surgiram novas casas e pessoas, meus pais e irmãos se foram, enfim... Quase tudo
se foi, restam apenas as lembranças.”
Tudo isso dizia o senhor Sebastião, e, sem saber como, em minha mente, eu
era ele, ou ele era eu?
Não sei! Pois aqueles lindos lugares, que eu nunca imaginei existir, insistem em
não sair do meu pensamento.
(Texto escrito com base na entrevista com Sebastião da Silva Passos, 74 anos,
morador da Praça da Matriz, Jeremoaba – BA.)

Professora: Rúbya Purificação de Rezende Carvalho
Cidade: Jeremoabo – MA
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Escola: Escolas Reunidas Coronel João Sá

Familia Parreiras

Aluna: Suzianne Raquel do Nascimento

O que eu vou contar agora mudou minha vida para sempre! Tudo começou em
1962, quando meus pais decidiram mudar para Brasília. Deixar Minas Gerais, a cidade
em que vivi toda a minha infância, não seria fácil, mas eu estava pronta para mudar
para a capital! As lembranças vieram lentamente, quando minha neta veio fazer uma
entrevista sobre o começo de Taguatinga.
Viajei em um trem de ferro. Lembro como se fosse hoje. Toda aquela fumaça
marcando o caminho. Fiquei encantada! Estava indo para a capital!
Chegando lá, percebi que tudo estava começando. As ruas não eram asfaltadas
como hoje, eram de terra. Quando chovia era uma lama só e no tempo de seca era
uma poeira muito grande!
Na cidade em construção havia quase todas as quadras, mas não todas as casas!
Havia muitas casas para serem construídas. Eram de madeira, com pouco espaço.
Não tinha água, pegava do poço.
Naquela época, desemprego era raro, já que eram poucas pessoas e muito trabalho
para a construção. Para ir ao serviço utilizávamos poucas jardineiras – era o tipo de
ônibus da época. A vida era difícil! Hospital só havia um e poucas escolas! Em casa o
fogão a gás era raridade, eram todos a lenha!
Atualmente não é mais assim! Por todo lado que se olha há vários hospitais e
escolas, tanto públicas quanto particulares. A maioria das ruas são asfaltadas! A
cidade cresceu, sinto falta da tranqüilidade da época.
Nos finais de semana, eu costumava ir a festas de amigos, até que um dia encontrei
um jovem muito bonito! Naquele mesmo dia começamos a conversar e marcamos
um encontro em um parque. Lá conversamos muito... e assim foram vários encontros!
Até que em um encontro decidimos namorar.
Depois de algum tempo namorando, nós nos casamos, tivemos cinco filhos e hoje
quatro netos. Construímos nossa casa e crescemos com Taguatinga, formando assim
a família Parreiras.
As lembranças se foram com a saída da minha neta.
(Texto baseado em entrevista feita com Maria das Graças Parreiras de Sousa, de 56 anos,
moradora de Taguatinga desde 1962)
Professora: Gabriela Maria de Oliveira Gonçalves
Cidade: Taguatinga – DF

Escola: Centro Educacional 05 de Taguatinga
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Dos meus tempos de criança guardo vivo na memória a história do meu lugar
e com alegria vou lhes contar.
Em 1942, existiu um povoado nas margens de um rio chamado Jaburu. Ali
moravam poucas famílias, todas com vida simples, numa época tranqüila, em
que o trabalho feito na roça era a atividade maior. Cultivavam milho, feijão e
mandioca, que garantiam o sustento desse povo.
Essa comunidade foi chamada Jatobá, Ingazeira, Japitaraca, Juburu e finalmente
Águas Belas, sendo a água fonte de inspiração para tão sublime nome!
As famílias eram felizes com seu jeito simples de viver. Tinham amor à terra
e nas horas de descanso conversavam em noites de lua clara deitados em
tucuns – redes feitas de cipó – armados nos seus alpendres.
Acordavam cedo, antes do raiar do sol, com o canto dos pássaros, o cacarejar
do galo e o vento a brincar com as folhas das árvores, tomavam café com beiju
feito no fogão a lenha, em panelas de barro. Iam para a roça trabalhar, levavam
os filhos mais velhos e deixavam em casa os mais novos. Estes brincavam com
bolas feitas de tiras de pano, carrinhos feitos de talos de mamona e as meninas
com bonecas de sabugo de milho. Ao voltar da roça se reuniam para o almoço,
que geralmente era feijão com farinha e rapadura. Descansavam um pouco e em
seguida enchiam as cabaças com água do rio e voltavam para o roçado. Era uma
luta pesada.
Existia a criação de animais como porcos, galinhas e perus, que também
serviam de alimento para as famílias.
Para terem água em casa carregavam cabaças sobre a cabeça apoiadas por
rudias – que são protetores feitos de pano enrolado.
Eram dez irmãos na minha família, todos tomavam banho no rio e brincavam
em sua correnteza.
Meu pai conseguiu de muito longe um senhor que nos ensinou a ler e escrever
na cartilha do ABC. Ele sempre falava: a preguiça é a chave da pobreza.
Perto da minha casa existiu uma fazenda chamada Milhã. Tudo era verde
e natural! Esta não mais existe, porque em 1962 veio um projeto do governo
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federal que transformou o rio que passava por lá em um açude, começando daí uma
nova fase da história do meu lugar.
As famílias dali se mudaram. Uma vila e uma escola foram criadas. Uma multinacional
instalou-se em meu carrasco – terra seca. Devido à quantidade de água que há no
açude, favoreceu a empresa no cultivo de produtos orgânicos, como acerola, coco e
maracujá. Hoje boa parte da população trabalha nessa empresa, ganha salário fixo e
muitos moram na vila que pertence à mesma.
A escola mudou bastante, hoje oferece uma educação de qualidade e parceria.
Tudo ficou mais fácil para os moradores, porém não posso esquecer as minhas
raízes e meus antepassados. Homens fortes que plantaram neste chão sementes de
honestidade, caráter e trabalho.
(Antônio Flavio Sousa Morais, aluno semifinalista de 2008, texto escrito com base na entrevista
com o sr. Antônio Leonel Gomes da Silva, 78 anos, morador de Águas Belas.)

Professora: Ana Maria de Oliveira Vieira

Escola: E. E. I. E. F. Humberto Ribeiro Lima Cidade: Ubajara – CE
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A folha do pé de jua
Aluna: Priscila Amorim Ferreira

Existem várias formas de conhecer a história de um lugar, seja por meio de
documentos, seja por livros ou fotos. Porém, a maneira mais interessante é a
partir da vida de um antigo morador. Assim, escolhi seu José, que nasceu e foi
criado no sertão paraibano. Nosso encontro foi embaixo de um pé de juá e esta
mesma árvore foi o ponto de partida da história desse homem simples e gentil.
“Eu nasci em uma casa à sombra de um pé de juá que ficava no sítio Juazeirinho.
A casa era pequena e feita de taipa, tipo de casa construída com barro e madeira,
tínhamos poucos móveis, não tínhamos camas, pois dormíamos em redes, o
fogão era a lenha e a água era armazenada em grandes potes de barro. Lembrome de que ficava olhando os quadros de fotos dos meus parentes que havia
na sala, fotos dos meus avós, tios e pais, todos muito sérios e bem arrumados,
olhava especialmente para o quadro do meu irmão mais velho, com carinha de
bebê. Hoje em dia ninguém mais faz daqueles quadros.
No sítio não havia água encanada, como nos dias atuais, nem energia elétrica.
Tínhamos que acordar muito cedo para pegar água no barreiro, espécie de
depósito pequeno que armazenava água, e à noite usávamos candeeiros.
Quando era noite de lua nova, aproveitávamos a claridade para brincar de pegapega, esconde-esconde, e as pessoas mais velhas tinham o costume de sentar-se
em frente das casas para conversar sobre plantações de feijão, algodão, sobre as
chuvas, criações de porcos, galinhas e capotes, e também para rezar. A vida não
era fácil, porém vivíamos muito felizes.
Comecei a estudar muito tarde. Gostar até que eu gostava, mas como meu
pai era agricultor, pobre, e trabalhava na roça para manter o sustento de toda a
família, tínhamos que ajudá-lo, já que éramos sete filhos e todos dependendo do
trabalho do nosso pai. Assim, aos sete anos, comecei a trabalhar na roça, o que
era um costume na região. O trabalho era pesado, precisava de muito esforço,
pois tínhamos que carregar sacas e mais sacas de algodão e feijão nas costas. Só
descansávamos na hora do almoço, quando nossos irmãos traziam comida para
nós. O almoço era simples – feijão, carne-seca e farinha –, mas guardo até hoje na
memória o gosto daquela comida maravilhosa. Ninguém faz igual.
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Já na juventude fui morar com a minha família na cidade mais próxima, Antenor
Navarro. Era bem diferente do que é hoje, não tinha ruas calçadas, mercado grande,
lojas, mas sim armarinho e bodegas. Uma diferença bem marcante entre aquele
tempo e hoje é que podíamos comprar, deixando apenas a nossa palavra como
garantia. Hoje isso é quase impossível.
No dia de São Francisco de Assis – 4 de outubro –, os moradores da cidade e dos
sítios vizinhos vinham festejar, tanto na igreja, com as missas, como nas ruas. Eram
feitas barraquinhas que vendiam artigos religiosos e comidas típicas, como bolo de
milho, tapioca, mungunzá. E sempre havia uns trios de forró para animar a festa. Isso,
sim, era festa animada! Sem violência, todos eram amigos, queriam apenas diversão.
E foi numa dessas comemorações que frei Damião sugeriu que a cidade mudasse de
nome, tornando-se São João do Rio do Peixe, nome que ficou até hoje.
Quanta coisa mudou desde aquela época! No sítio a casa já não é mais de taipa e
atualmente quem mora são meus tios, preservando um pouco da história de nossa
família. As pessoas não se reúnem mais em frente das casas para conversar como
antes, passam o tempo assistindo à televisão. A cidade está mais moderna e as
crianças já não querem mais brincar de pião, pipa, pega-pega – preferem videogame
e computadores.”
Hoje o vento bate no pé de juá e uma folha cai no chão, do mesmo modo como
uma lágrima de saudades corre no rosto do saudoso sr. José.
(Texto produzido com base na entrevista com José Santana, de 50 anos.)

Professora: Adriana de Sá Costa

Escola: Escola Municipal Padre Antonino Cidade: Campina Grande – PB
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De la pra ca

Aluna: Rayane Teixeira da Costa

Regeneração é o lugar em que nasci e continuo vivendo até hoje.
Recordando a minha infância, percebo o quanto as coisas estão diferentes.
Não se vêem mais as crianças brincando de roda, com bonecas de pano ou
escutando as fascinantes histórias de trancoso – é a tecnologia com seus
benefícios e suas exigências.
Paro e observo o quanto a minha cidade mudou. Ah, aquela ladeira que
por tantas vezes me fez derrubar a cabaça em que levava água do riacho
para casa e que, por isso, sempre voltava chorando, pois já sabia que o cipó
esperava por mim! Hoje essas coisas não acontecem mais por aqui em virtude
da construção da ponte e da água encanada nas casas.
Lá pelos anos 1940 eu ouvia a história contada pelos mais velhos sobre a
imagem de São Gonçalo – padroeiro da cidade –, que, por ser emprestada pelo
município vizinho, a noite era devolvida para lá; porém, quando amanhecia,
cá estava ela, na nossa igrejinha, sem que ninguém a trouxesse. Eu ouvia
tudo sem pestanejar e com o coração acelerado, pois o que para muitos era
milagre, para mim era assombração. O fato era contado com muito orgulho
pelos moradores daqui, pois isso demonstrava a “preferência” do santo.
Talvez seja por esse motivo que ainda hoje exista uma certa rivalidade entre
os municípios de Regeneração e Amarante.
A igreja daquele tempo não parecia em nada com a de hoje, era uma simples
casa, com alguns assentos onde os fiéis fortaleciam a sua fé.
Lembro ainda os sábados (costume que ainda existe) quando ia ansiosa com
meu pai fazer compras na feira onde hoje se encontra o mercado público da
cidade. Naquele tempo havia apenas alguns vendedores com seus caixotes de
couro, trazidos das lavouras nos lombos dos cavalos e burros – únicos meios de
transporte do lugar na época.
Os animais eram amarrados nas cercas ao redor da feira, o que deixava o
local impregnado de um forte e desagradável odor de fezes e urina. Hoje
aquele espaço foi transformado em um estacionamento de carros e motos,
e o cheiro que se tem, também desagradável, é o de gasolina.
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Com o passar dos tempos e com as novas construções, a vila foi tomando forma
de cidade. Os caminhos estreitos foram cedendo lugar às belas ruas de agora. Os
terreiros – era assim que se chamava o lugar em frente às casas – foram cobertos
pouco a pouco pelos calçamentos.
Jamais esquecerei esses acontecimentos que são minha história, mesmo que os
anos insistam em apagá-los.

Professora: Leila Pereira de Araújo

Escola: Unidade Escolar Benedito Neiva Cidade: Regeneração – PI
79

Minha historia... Minha vida
Aluna: Ingrid Lamel

Quando começo a me lembrar da minha infância e da vida em família, as
memórias trazem sentimentos de alegria, saudade e muita emoção. Essas
lembranças são de um tempo de costumes, crenças e realidades diferentes dos
de hoje em dia.
Meu avô, Augusto Tramontini, quando chegou ao nosso distrito de Toledade,
em 1910, foi um dos primeiros moradores do Passo Espumoso. Ele abriu um
armazém de secos e molhados – era um casarão de dois andares, feito de
madeira. O núcleo da Vila Espumosa se concentrava nessas proximidades.
Esse armazém me traz várias lembranças: eu tinha apenas 7 anos, me recordo
dos caramelos e mandolates – doce puxa-puxa – feitos por minha avó, sendo
comercializados por ela e meus tios. Eu adorava quando minha mãe e meu pai me
traziam, aos domingos, juntamente com meus irmãos, às missas do monsenhor,
rezadas em latim. Depois visitávamos a vovó Isa: não conheci meu avô, pois ele
faleceu quando minha mãe ainda era uma criança, tinha apenas 13 anos.
No armazém, vendiam-se muitas coisas. Naquele tempo, não havia
produtos embalados, eram guardados soltos em tuias – grandes caixas
de madeira – e vendidos a quilo em um papel de embrulho. Os produtos
chegavam do interior – da colônia – ou de Porto Alegre. Eram tecidos em metros,
querosene para alimentar os lampiões. Às vezes as mercadorias encomendadas
levavam até trinta dias para chegar de Porto Alegre.
As chuvas, nas estradas de chão batido, causavam muitas dificuldades ao
transporte. Lembro-me do cheiro que havia ali. Era uma mistura de fumo em
corda, salame, tecidos... Ah, que saudades!... No casarão funcionava também
a casa de moradia. No segundo andar da casa, ficavam os dormitórios,
quantos bem arejados, camas de madeira e colchões de palha. Havia uma
escada de madeira, que eu adorava subir e descer. Eram vários cômodos,
pois a família era grande.
Guardo na memória todos os anos em que vivi ali. Em especial, um momento
de angústia e tristeza, quando meu pai teve a febre do tifo, lembro-me disso
como um momento de dificuldade, pois minha mãe trabalhava sozinha na roça,
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enquanto eu cuidava dele, de minhas duas irmãs e, no fogo no fogão a lenha, o feijão
que ficava cozinhando... Era um fogão de barro com uma chapa de ferro em cima,
as lascas de lenha eram grandes e grossas para manter o fogo e o calor por mais
tempo... Eu tinha apenas oito anos.
A agricultura era uma prática de muito esforço e trabalho. Produzia o sustento
da família, que ficou mais ou menos oito anos no povoado. Meu pai trabalhava em
curtume, perto do rio Tigreiro. Depois, fomos morar na comunidade do Barro Preto,
também interior do nosso distrito, onde meus pais criaram todos nós, doze filhos.
Nessa comunidade, as famílias que viviam ali esperavam sempre com alegria a visita
do monsenhor, que chegava com sua aramba, transporte puxado por um cavalo,
usando uma botina preta e um chapéu. Ficávamos felizes, e minha mãe gostava que
tudo estivesse bem organizado para que ele desse a bênção na casa.
Penso que atualmente os pais sentem dificuldades em criar seus filhos com valores
e limites. No meu tempo de guri, nós trabalhávamos bastante, valorizávamos o pouco
que tínhamos e cultivávamos os valores que aprendíamos com nossos pais. Por isso,
hoje, com 74 anos, vivo feliz com minha família e meus netos, que sempre querem
saber como foi minha infância, a minha caminhada de vida, as minhas raízes.
(Texto escrito com base na entrevista realizada com Aulê Tramontini do Amarante, de 74 anos,
avó de Ingrid Lamel.)

Professora: Leila de Fátima Fernandes Mello

Escola: E. E. E. M. José Clemente Pereira Cidade: Espumoso – RS
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As coisas mudam!

Aluna: Josemária Patricia Cunha da Costa

Eu morava em Caxias, no Maranhão. Lá conheci meu esposo e vim com ele
para Natal, Rio Grande do Norte, aos 20 anos, pois ele tinha um pedacinho de
terra, no qual havia uma casinha simples de taipa (casa feita de madeira e barro).
Esse nosso singelo espaço localizava-se às margens do rio Potengi, denominação
que, futuramente, também deu nome ao nosso atual bairro.
Vivíamos da agricultura, um dos meios mais comuns de trabalho naquela época,
além da pesca no rio Potengi. Lembro-me de que as crianças tomavam banho e
brincavam nas águas limpas e doces desse rio, mas hoje isso não é mais aconselhável,
há muita poluição, chegando a comprometer nosso manguezal. Havia também
pessoas que viviam da venda de frutas, hortaliças, leite, e outras criavam animais.
Aqui não existia luz nem água encanada. Todas as manhãs nós tínhamos que ir
até as cacimbas; quando chegávamos, à noite, acendíamos o candeeiro (utensílio
feito de lata que apresentava asa e pavio para combustão do querosene) ou
então fazíamos fogueiras e íamos para a varanda olhar a lua e as estrelas.
Logo que cheguei, não havia escolas; depois de algum tempo formou-se,
gradativamente, a primeira, que até hoje ainda existe, a Escola Municipal Professor
José do Patrocínio Pereira Pinto, fundada em 1977, mas, segundo depoimento
de uma das professoras mais antigas dessa escola, a professora Maria do Socorro
Pinheiro, antes de 1963 houve a escola radiofônica através do Movimento de
Educação de Base (MEB), depois extinto com a repercussão da ditadura militar.
Nesse depoimento, houve o esclarecimento de que a campanha “De pé no chão
também se aprende a ler” possibilitou o funcionamento da nossa primeira sala
de aula, num galpão da Penitenciária Dr. João Chaves – presídio construído em
1953, desativado e demolido recentemente para a construção de um complexo
cultural. Essa sala de aula passou a ser conhecida como Escola Isolada Nossa
Senhora de Fátima, semente inicial da Escola Patrocínio.
As jovens eram diferentes, gostavam de festas folclóricas (ligadas à cultura
popular), meios de diversão, geralmente, ensinados pelos pais, as amizades
eram sinceras e verdadeiras, os namoros, bastante vigiados. A violência existia
em menor proporção.
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Com o passar dos tempos, a quantidade de casas foi aumentando, começaram a
surgir os conjuntos habitacionais, e passamos a ter água fresca nas nossas casas, já
que a chegada desses conjuntos exigiu providências nesse aspecto.
Os meios de deslocamento urbano, que antes se limitavam ao trem, foram
ampliando-se para o transporte rodoviário; aos poucos, os comércios pequenos foram
aumentando, o saneamento básico chegou, a ruas foram sendo calçadas, a quantidade
de escola aumentou e, em conseqüência, o nível de analfabetismo diminuiu.
Hoje o bairro Potengi está mais assistido, as ruas têm iluminação, temos postos
de saúde, hospitais públicos, vários supermercados, uma grande e bonita ponte que
liga a zona norte da cidade à zona leste. Está tudo muito diferente do que era há
quarenta e cinco anos, quando cheguei aqui.
(Texto escrito com base na entrevista realizada com Maria das Dores Dias Aires, de 65 anos,
moradora do bairro Potengi, e no depoimento da professora Maria do Socorro Pinheiro,
que, por ter um certo envolvimento nas causas sociais, foi presa momentaneamente
no período da ditadura militar.)

Professora: Márcia Helena Ferreira

Escola: Escola Municipal Professor José do Patrocínio Cidade: Natal – RN
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Um mundo dentro de mim: reflexos de uma memoria
Aluna: Pedrina Patrícia de Aquino

O lugar onde passei minha infância é sempre rememorado com muita emoção.
Foi lá que vivi os melhores momentos inocentes de criança. Ah, como foi gostoso
viver naquele tempo! Era um ambiente simples e aconchegante. Não tinha luxo
nem mordomia, assim como todos do sítio Juazeiro. A casa própria era um sonho
de papai e mamãe, realizado muito tempo depois. Éramos meeiros – pessoas
que repartem o que plantam com o dono da terra –, mesmo assim éramos felizes
e contagiávamos todos com a nossa felicidade.
Naquele tempo, quando chovia, eu e meus irmãos ficávamos ao derredor de
mamãe, única protetora, procurando um lugar onde as goteiras – brechas no
teto por onde pinga água – não nos molhassem. O chiado da chuva no teto, o
clarão do relâmpago que iluminava a todos no valentão da noite e o estrondo do
trovão faziam-nos cada vez mais unidos à procura de proteção. Ao clarear do dia,
guiados pelo cheirinho gostoso do café que só a mamãe sabia fazer, ouvíamos o
canto dos pássaros e percebíamos, com alegria, que a noite fora vencida.
Naquela época, o acesso à escola era muito difícil. Primeiro, no meu
torrão – lugarejo onde mora alguém – só existia uma professora, e pegar
vaga para estudar era na sorte; segundo, como filha mais velha, precisava
trabalhar na roça para ajudar no sustento da família. Sorte eu tive; todavia,
era preciso sair do roçado com hora de aula, já que a broca – roça de que se
corta a mata virgem e queima – ficava distante do vilarejo onde se localizava
a escola e papai não me liberava cedo. Saía do roçado correndo, passava por
um riacho que ficava no caminho de casa e ali mesmo tomava um delicioso
banho, e que banho... Sem sabão ou sabonete, chita por chita, e ia para a
escola. A professora era excelente, claro! Quando gritava, estremecia o
quarto que servia também como depósito de algodão. Alunos misturados
com “piolho de algodão”. Que lembrança...
O tempo foi passando devagar... Quase parando. Os caminhos foram se
tornando estradas carroçáveis e as estradas se transformando em pistas asfaltadas.
As marcas feitas nas árvores deixavam de existir, pois estas se transformaram em
carvão para as cerâmicas da vida. Ignorância humana.
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Desde então passei a desacreditar no homem. Não pelo fato de não fazer algo
relevante para o semelhante, mas pelas modificações desnecessárias da minha
singela alma sertaneja.
Atualmente, a simplicidade singular do meu sertão foi trocada pelas complicações
da vida moderna. A escola está mais acessível, mas as pessoas, menos interessadas.
A exuberante natureza de então transformou-se em cinzas. De lá pra cá, trago uma
certeza: enquanto houver história para se contar, as minhas memórias se fortalecerão
nas mãos de algum escritor, pois aqui não é o final, mas o início de um recomeço.

Professor: José Jilsemar da Silva

Escola: E. E. Padre Bernadino Fernandes Cidade: Marcelino Vieira – RN
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Contos que reconto
Aluna: Bruna Queiroz Rosa

Sempre que me perguntavam o que mais gosto de fazer, digo que é relembrar
os fatos de minha vida, contando-os para meus netos.
Então começo falando da época que mais marcou minha vida...
Foi em 1986, quando, com mais quatro famílias, em um pau-de-arara –
caminhão coberto por uma lona, usado no transporte de pessoas –, viajamos por
três dias até chegar à cidade de Alta Floresta D’Oeste, no Estado de Rondônia,
onde todos tinham um único objetivo: conseguir terras para morar.
Quando chegamos aqui, através de muito esforço, conseguimos um pedaço
de terra para começarmos uma vida nova. Oito filhos para cuidar! Tudo era
muito difícil e precário. Como não conhecia aqui, tinha muito medo de animais
selvagens que poderiam agredir a mim e a minha família.
Quando íamos à cidade, pegávamos carona nos caminhões de tora. Nos dias
de chuva, era complicado, ficávamos molhados, sem falar da lama na estrada.
Na cidade havia poucos comércios, apenas algumas lojas, mercados e um
hospital. Recordo que para trazer as compras feitas no mercado usávamos o
cacaio – bolsa de tecido utilizada nas costas, amarrada na cintura –, dentro dele
continha tudo o que iríamos usar durante seis meses.
Enquanto meus filhos estudavam, ficava em casa cuidando dos meus afazeres
domésticos ou na colheita, pois nossa terra era bastante fértil.
Naquela época, as pessoas eram mais unidas. Durante a noite os vizinhos se
reuniam para conversar. Falávamos de tudo, colocando as fofocas em dia.
Nas noites escuras, para iluminar nossa casa, tínhamos apenas algumas
lamparinas, um lampião, a lua e as estrelas, que representavam nossos sonhos.
Às vezes, após as conversas, algumas pessoas dormiam em minha casa.
Atualmente é muito diferente. Temos muitos vizinhos, porém, mesmo
morando um ao lado do outro, mal nos conhecemos. Percebo também muitas
mudanças no clima. Penso que é devido às grandes derrubadas e queimadas de
partes da floresta.
Nossa! Ainda me lembro de cada entardecer... As crianças brincando
no córrego, tudo muito simples, mas uma coisa de muito valor para mim.
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Neste mesmo córrego pegávamos os peixes com rede, eles faziam parte da nossa
alimentação, que era preparada em fogão a lenha.
Nos finais de semana, íamos à igreja fazer nossas orações e agradecer a Deus a
vida tranqüila. Às vezes marcávamos um dia para fazer uma festa, onde realizávamos
um bingo para jogar. Não concorria a nada, mas era muito divertido...
O tempo passou, meus filhos cresceram e hoje estou aqui junto dos meus dezessete
netos, contando e recontando as lembranças de minha vida.
(Texto baseado na entrevista feita com Otelina Pereira da Silva, 68 anos,
dona de casa aposentada, moradora de Alta Floresta D’Oeste desde 1986.)

Professora: Ana Maria Favetta Queiroz
Cidade: Alta Floresta D’Oeste – RO

Escola: E. E. E. F. M. Padre Ezequiel Ramin
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O longo tapete de ferro
Aluna: Jaciele Fernanda de Carvalho

Nunca me esqueço daqueles tempos, em minha cidadezinha singela, em
suas ruas animadas, humildes, cheias de brincadeiras, e as casas construídas
de taipa – com barro e madeira –, a minha voltada para a estação, o que dava a
chance de acordar com o som do trem como uma linda sinfonia e a oportunidade
de levar com ele meus sonhos de menina. São essas simplórias coisas que
marcaram minha infância.
Recordo a antiga estação de trem, que na época era o povoado de Engenho
Garra, mais conhecida com Rua da Estação, porque antigamente funcionavam
máquinas com vagões. Os seus arredores de terra batida – o barro fazia um
lameiro de atolar –, com suas luzes que eram trazidas pelos postes de iluminação
da barragem do Garra. Muito antes da luz elétrica, as luzes eram feitas com cano
de bambu, gás e pavio de candeeiro. Antigamente também havia automóvel
de linha com suas cores chamativas, vermelha e verde. Fazia o transporte dos
viajantes a maior máquina da estação, que se chamava Alemã e era manobrada
pelo sr. Manoel Pé de Serra, ela era a mais freqüentada na virada do ano, os
moradores iam festejar na Usina União e Indústria.
Todos os dias ao amanhecer, as crianças que lá residiam acordavam com o
barulho do trem que produzia ao desfilar sobre seu longo tapete de ferro,
fazendo com que uma alegria pairasse dentro de mim, e nos reuníamos para ver
o transporte da cana-de-açúcar. Muitos levavam um sonho na mente, gostariam
de viajar sobre os trilhos daquele trem e ver os verdes das matas ficarem para
trás. Eles tinham, assim como eu, a vontade de ser iguais àqueles trabalhadores
que saíam cedo de suas casas para fazer o transporte de cana-de-açúcar, que era
trazida dos engenhos pelos burros de cargas até a estação ferroviária, da qual
seguiam para a Usina União e Indústria.
A plataforma da estação também servia de espera para os bondes que
transportavam os alunos da Usina União e Indústria que vinham toda noite para
o Colégio Dom Luís de Brito. Enquanto esperavam o bonde lotar, as meninas da
época aproveitavam esse tempinho e ficavam ao lado dos bondes de namoricos
ingênuos, bem diferentes dos namoros atuais.
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As marcas do tempo transparecem em meu rosto e percebo que muitas coisas
mudaram. Os sonhos foram ficando para trás e junto as lembranças. Hoje já não
existe mais estação de trem. Vieram pessoas e construíram casas, campo de futebol,
e a Praça Sertaneja. Hoje, a avenida da antiga estação de trem recebeu o nome
de Avenida José Osório. Conheci de perto boa parte da humildade e simplicidade
daquela vida, que devemos amar como se não houvesse amanhã e aprendi que a
beleza da vida está na singeleza das coisas.
(Esse texto foi escrito com base na entrevista realizada com dona Maria José Santos Medeiros,
de 54 anos, bibliotecária da escola, e dona Alaíde da Silva, de 74 anos, moradora da mesma
localidade há quarenta e quatro anos.)

Professora: Prisciana Renata Galvão da Silva

Escola: E. M. São José da Boa Esperança Cidade: Amaraji – PE
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Lavras de tesouros da infância
Aluna: Agatha Carvalho Silva

Basta observar as brincadeiras de meus netos para despertar um passado
repleto de magia, um passado recheado de alegria e coberto pela natureza.
Era a terra fértil que fazia a alegria numa época distante. É lá, no meio da
poeira vermelha, em liberdade, que vive a fonte dessa história, que a partir
de agora vai minar.
Eu moro no Lavras. Ele tem esse nome porque dizem que aqui já existiu lavra
de ouro, um lugar humilde da periferia da cidade de Guarulhos. Aqui moram
pessoas muito simples e tem muita gente do Nordeste.
Quando eu vim para cá, dezenas de ruas eram sem asfalto, não tinha
esgoto, tampouco água encanada. Só existia uma escola, em que hoje
meus netos estudam. Nos terrenos vazios havia plantações de milho e
cana, e tinha também uma lagoazinha que, apesar de pequena, despertava
os sonhos e a imaginação de menina: eu, Hilda, era sereia, peixe, princesa;
ali eu dava muitas gargalhadas.
Pegava uma laranja no pé e com minha parceira de aventura, a Jurema,
brincávamos de laranja-peteca, era superdivertido! Hoje a lagoa foi aterrada e
o espaço, ocupado por uma linda e nova escola.
Fecho os olhos e vejo uma pequena casinha branca no meio de uma
grande mata, onde atualmente há um supermercado, pequenos sacolões
transformaram-se em lojas de utilidades e muitas casas, em comércios.
Recordo-me de quando andava no meio das plantações da Estrada
das Lavras, hoje Estrada de Itaberaba, à procura de espigas de milho
e folhas de bananeira; os tijolos fabricados nas olarias dos arredores
serviam como mesa e cama para as bonecas; enfim tudo o que era capaz
de inventar.
O tempo passou, o bairro cresceu, cresceu a passos largos, apesar de
humilde e carente, tem a colaboração dos pais de família que trabalham
duro; as donas-de-casa fazem a reciclagem, que, além de gerar um dinheiro
a elas, colabora para a preservação do meio ambiente, a limpeza do bairro
e o crescimento da nossa cidade.
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Aqui tudo é alegria. Na rua, aonde for, os valores humanos são diferentes, a
cultura é rica e o povo, solidário. Longos anos de sofrimento nos fizeram valorizar os
resultados das grandes conquistas de homens simples e trabalhadores.
O tempo passa, meus netos estão crescendo, e nós tentamos extrair do Lavras o
que ele tem de mais valioso, que é o desejo de ver seus filhos crescerem num lugar
de paz, sem violência, irem à escola e tornarem-se gente de bem.
(Texto escrito com base na entrevista feita com Hilda da Silva Santana,
de 62 anos, dona-de-casa, moradora do bairro Lavras há 58 anos.)

Professora: Maiza Santos Ramalho

Escola: E. E. Professora Ilia Zilda Innocenti Bianco Cidade: Guarulhos – SP
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A mirabolante roda-gigante
Aluna: Fernanda Rodrigues

Em uma praça tranqüila, com ladrilhos coloridos em mosaico revestindo o
chão, onde o silêncio só era quebrado pelo canto dos pássaros, pelo ruído do
vento que batia nas folhas das árvores mais sobranceiras, estava eu sentada sobre
um velho banco de madeira, quando uma senhora simpática perguntou-me se
poderia me fazer companhia. Sem muito pensar, balancei a cabeça e concordei.
Apresentamo-nos e posteriormente começamos a conversar. Enquanto ela
fazia seu crochê, eu viajava pela bela história que ela me contava...
“Na minha juventude, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, eu e meus
irmãos costumávamos vir nesta praça. Mas isso só nos finais de semana, porque
durante a semana a vida era dura. Acordávamos cedo para ir à escola. Quando
chovia íamos de tamanquinho, mas quando fazia sol percorríamos os dois
quilômetros até lá de pés descalços. Quando a aula acabava íamos direto para
casa; afinal, havia muito que fazer. Enquanto os meninos capinavam, colhiam
fumo, cuidavam dos animais, nós, meninas, costurávamos, fazíamos pão, rosca,
lavávamos roupas e louças. Não existiam férias. Mesmo que a escola nos desse
dez dias para descansar, em casa tínhamos que trabalhar em dobro.
Com isso você pode perceber que, naqueles tempos, o final de semana para nós
era uma festa. Muitos jovens vinham a cavalo de todos os cantos do município
para trocar lorotas, tomar sorvete e ouvir um belo som. Som esse que vinha da
rádio que existe até hoje em nossa cidade, mas não se localiza aqui na praça.
Infelizmente tínhamos que deixar a praça de lado algumas vezes. Foi o que
aconteceu num certo dia quando eu e minha família resolvemos prestigiar o
aniversário da cidade de Estrela.
Um galpão velho de madeira, enfeitado com fitas coloridas; era dali que vinha
o som maravilhoso que nos atraíra.
Lá dentro encontrei muitas amigas, familiares, e quase todos eram meus
conhecidos, afinal em uma cidade pequena era normal que todos se conhecessem.
A festa estava tão boa quanto as anteriores. As mulheres estampavam sua beleza
nos vestidos longos e abotoados, que elas mesmas costuravam em casa. Os
homens, regados de muita folia, perdiam seu tempo discutindo sobre política,
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e as crianças dançavam alegremente ao som do realejo e do gramofone. De repente
a música parou e um senhor anunciou com muita empolgação. ‘Venham, venham
todos, venham ver a novidade do momento, a primeira roda-gigante da região’.
Sem perder tempo, corremos todos para fora. Quando olhei para ‘aquilo’, meu
Deus! Uma sensação de medo misturada com uma imensa curiosidade me deixou
paralisada. As luzes coloridas que a enfeitavam deixaram meus olhos cheios de
encanto e de lágrimas, mas lágrimas de felicidade. Nunca havia visto uma coisa tão
maravilhosa! Como aquilo podia girar e ao mesmo tempo nos levar para as alturas?
Como ela teria sido feita? Qual a sensação lá do alto? Eram milhares de perguntas
rodeando meu pensamento. Minhas amigas insistiram para que eu andasse, mas
preferi ficar só olhando. Na verdade, não tive coragem o suficiente para andar e por
isso me arrependi mais tarde...
Naquele dia, à medida que a lua ia chegando, a música parando, as pessoas
voltavam para suas casas, pois na manhã seguinte todos teriam que trabalhar para
o sustento da família.
Sei que hoje, para vocês, mais jovens, e até para nós, mais velhos, uma rodagigante não é algo tão surpreendente, mas lembro-me bem daquele momento que
ficou marcado no meu pensamento e no meu coração.”
O sino da igreja tocou. Aquela senhora se despediu de mim e se dirigiu à igreja.
Fiquei mais alguns minutos sentada naquela praça pensando na história daquela
senhora. Cheguei à conclusão de que eu moro num lugar muito bem preservado,
que cultiva nos seus antepassados as boas lembranças, as origens, que a nós são
repassadas. Essas permanecem na história e tornam significativo o nosso lugar de
viver. Estrela, minha cidade, mesmo tendo poucos habitantes, sendo um local sem
universidade e sem grandes indústrias, é o lugar que eu escolhi para morar. Esta
Estrela não brilha no céu, mas brilha dentro do meu coração.
(Texto escrito com base na entrevista realizada com Nayr T. Barth, de 76 anos,
aposentada, Estrela – RS.)
Professora: Anelise Barth

Escola: E. E. E. B. Vidal de Negreiros Cidade: Estrela – RS
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Do distrito à capital
Aluno: Arthur de Souza Santos

Cheguei ao distrito de Taquaruçu, minha querida “taboca grande”, ainda muito
moço, mal contava 16 anos de vida. Filho de pais separados, vim com minha mãe
e irmãos para lutar pela sobrevivência. Aos 7 anos já campeava sozinho por essas
veredas, sentindo o aroma do campo e o cheiro da terra.
Ao contrário de hoje, acordar cedo naquele tempo era sinal de respeito. Ainda
escuro, me embrenhava no curral para tirar leite quentinho, direto da teta da
vaca. Depois, ia orgulhoso para a roça. No meio do milharal e do arrozal me
sentia um gigante. Sabia que um dia iria ser gente importante: estudar, crescer,
ajudar o meu lugar!
Sabia que era o homem da casa e mesmo após um dia inteiro de labuta
ainda achava tempo para ajudar minha mãe na cozinha. Nesse tempo já era um
homem, ao menos na responsabilidade.
Apesar do trabalho pesado, na escola me sentia confortado. A professora era
a moça mais querida da cidade, muito educada, paciente, a letra redondinha,
até parece que passava um. E foi assim, por causa dela, que hoje sei ler e fazer as
quatro contas principais.
Fora o trabalho e a escola, ainda aproveitávamos o tempinho que nos restava
para brincar nos terreiros. A brincadeira preferida era a rodinha. Cada dia era na
casa de um.
A iluminação das poucas casas era só através da lamparina que era feita com
latas de óleo vazia. O pavio era de algodão, torcido e embebido em óleo de
mamona. A luz era fraca, mas dava para iluminar nossas noites, nossos sonhos,
nossas histórias... E que histórias!
Era nas noites “truvas”, vigiados pelos cantos dos grilos e pelo brilho das
estrelas, que elas, as histórias, teimavam em fuxicar: de moça namoradeira,
de curupira e lobisomem não sabiam aonde iam parar; de amor, de terror e
mistérios insistiam em nos assustar, mas homem valente feito eu, de nada
valiam, só mesmo para escutar!
Lembro-me de um tempo em que corria a notícia de uma tal “cobra grande”
que assombrava as lavadeiras no brejo.
94

Naquele tempo eu era um homem respeitado porque sempre andava com meu
cavalo de sela, arreio e cartucheira do lado, e também sempre tinha dinheiro para
pagar o tocador das festas. Naquela época tinha a “cota”. Os moços de prestígio se
responsabilizavam pelo pagamento do festeiro.
Nossas casas eram cobertas de palhas e as paredes, de taipa, tabocas amarradas
e recheadas de um barro vermelho e liguento. Tenho orgulho em dizer que essas
mãos já construíram quase todas as casas de Taquaruçu. Eu era como o joão-debarro, um incansável operário que trabalhou por quase trinta anos na construção
civil, construindo muitos “ninhos”, participando de muitos sonhos.
Lembro-me como se fosse hoje: na época dos festejos de Nossa Senhora do
Rosário o coração se alegrava ao ver a passagem do rei e da rainha dos festejos.
Tempo bom aquele! Nesse período o caboclo parava para agradecer a Deus pela
chuva, pelo grão, pelo pão. Na procissão não tinha vizinho, era tudo irmão!
Gosto de morar aqui no pé da serra, no meu sossego. Minha grande alegria é
continuar a rever meus velhos companheiros, a prosear nos terreiros, jogar conversa
fora... falar das minhas lembranças, da minha terra, do meu povo!
O progresso da cidade grande fez muita coisa mudar: o que antes era só da nossa
riqueza: babaçu, buriti e jatobá, hoje viaja o mundo inteiro e vai para o outro lado do
mar. O distrito e a capital insistem em se misturar... Quem sabe um dia vire livro de
verdade para muita gente escutar!
(Texto baseado na entrevista realizada com João Alves de Oliveira, de 72 anos,
morador de Taquaruçu, Tocantins.)

Professora: Telma Rejane Leal Yoyo

Escola: E. M. Beatriz Rodrigues da Silva Cidade: Palmas – TO
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Uma historia cheia de vida
Aluna: Catarina Celeste Duque

Desde pequenina eu sempre gostei de ouvir as histórias que minha avó
contava sobre os fatos ocorridos em sua tenra idade.
Num dia desses, acheguei-me a ela e lhe pedi que me contasse como fora sua
vida de menina.
“Nasci em Itatiba, na época em que as grandes plantações de café entravam
em decadência e a indústria dos móveis coloniais já havia influenciado a cidade.
A nossa casa ficava ali na esquina da Rua Comendador Franco, próxima à Igreja
de Nossa Senhora do Belém, hoje a nossa basílica. Quando passo pelo local,
sinto saudade. Gostaria de rever o antigo casarão, mas ele foi demolido há muito
tempo e no lugar dele só vemos o terreno com muito mato. Ainda me lembro do
cheiro de terra molhada das tardes de chuva.
A área de minha antiga morada era grande, espaçosa, cheia de árvores, plantas,
flores. A casa era pequena, não havia muitos móveis, só os essenciais. Tínhamos,
lá dentro, muitos sacos de milho para estourar e fazer pipoca. Havia também as
sacas de amendoim, que debulhávamos e levávamos para vender. Isso porque
meu pai tinha um carrinho de pipoca e ficava no jardim, onde, nos finais de
semana, as famílias passeavam e os moços e as moças namoravam.
Sabe, os moços andavam de um lado, pela rua, e as moças, do outro lado, pela
calçada, o que facilitava os flertes. Que tempo bom aquele! Foi assim que eu conheci
Luiz, seu avô. Os rapazes podiam até oferecer músicas para suas amadas, porque
havia uma cabine onde ficava um moço a anunciar a homenageada. O jardim,
cuidado com esmero pelo sr. Pelegrino Sabatino Neto, tinha roseiras de dar inveja
a qualquer um. Ai da criança que se atrevesse a mexer naquelas flores ou pisar na
grama... Seu Pelegrino – que hoje já é nome de rua aqui no bairro – não perdoava!
Era eu quem ia com papai vender pipoca e amendoim no jardim. Meu pai
conhecia todos os moradores de Itatiba, porque não tinha quem não passasse
pelo carrinho do pipoqueiro depois das missas e durante os passeios. Uma
pipoquinha sempre caía bem como oferta às namoradas, que ficavam felizes.
Tenho saudade da simplicidade daquela época, hoje trocada pelo luxo, pela
sofisticação e pelas exigências de consumismo.
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Minha família era assim, rústica e humilde, simples de tudo e rica em muitos
aspectos, principalmente quanto ao tempo. Dispúnhamos de um tempo enorme,
hoje tão pequeno e passageiro. Acordávamos, íamos à escola, trabalhávamos e
ainda podíamos brincar. Imagine que não havia carros, andava-se a pé, de charrete
ou a cavalo. As estradas eram de terra, depois foram calçadas com paralelepípedos
e muito tempo depois ficaram como são hoje, asfaltadas. Brincávamos de
queimada, empinávamos pipa, nadávamos no ribeirão. A água limpa, cristalina.
Ainda vejo as bolinhas d’água que se dependuravam nas folhas verdes. Pareciam
pedras preciosas, com o bater do sol. Lembro-me do odor das árvores em flor. Que
pena! Hoje só temos poluição. Nós, meninas, tínhamos bonecas feitas de palha de
milho. Tudo era muito simples!
O tempo foi passando, casei-me com seu avô, tive meus filhos e foram surgindo
meus netos. Nos últimos cinqüenta anos muita coisa mudou... Você sabia que Itatiba
teve estrada férrea? Vou chamar seu avô pra contar essa história.”
(Memórias relatadas por Eva Cândida Barbieiri Minutti, de 56 anos, nascida em Itatiba, SP.)

Professora: Jaqueline Suzana Martin

Escola: E. M. E. B. Anna Abreu Cidade: Itatiba – SP
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Mato, barro e aviao
Aluno: Lucas Bezerra dos Santos

Em fins de 1940, tinha 7 anos e já me considerava um homem, mas no fundo era
um menino puro e ingênuo.
Naquela época eu adorava brincar com pião, de cabra-cega e futebol. Era um
futebol sem regras. A bola era improvisada, feita em casa com jornais e papéis velhos,
enfiados dentro de uma meia fina; o único objetivo era marcar um gol. Ah, bola de
gude eu adorava, mas meu preferido era empinar papagaio.
Oh, tanta coisa posso contar-lhe sobre a minha infância!...
Nasci e fui criado em Guarulhos. Lembro-me de que quando era pequeno morava
no sítio do meu pai, Miguel Fernandes Maldonado, que hoje é o nome da rua onde
moro e onde fica a escola do bairro. Ele infelizmente já é falecido.
Esse sítio, lá pelos idos de 1940, em sua maior parte, era um brejo que cercava um
morro enorme e belo onde eu brincava quase todos os dias...
Aqueles tempos eram impressionantes, as árvores altas e verdinhas. Era um lugar
lindo, cheio de magia e beleza!
Ruas existiam muito poucas, e o que era brejo se transformou em uma rua
asfaltada, cheia de casas, edifícios e automóveis.
No bairro só havia a casa de meu pai, que era muito simples e humilde, feita de
pau-a-pique, o teto era de palha; dentro só havia apenas um fogãozinho a lenha que
servia como aquecedor em noites frias de inverno. Luz elétrica não existia, o chão era
de terra vermelha. Ah, como eu amava a minha casinha!
O morro era um dos lugares que eu mais adorava, pois era lá que eu brincava.
Outrora verdinho, agora é cinza, marca das ocupações e resultado das queimadas...
O rio que contornava uma parte do morro, antigamente de água pura, insípida,
incolor e inodora, hoje em dia está poluído, sua água tem uma coloração escura e
também um mau cheiro forte – é um esgoto a céu aberto, uma sujeira só! Mas ainda
assim continua seguindo em direção ao inevitável... o rio Tietê, que, como ele, um dia
já foi limpo! Quando no morro eu brincava, sentia uma ligeira impressão de que ele
estivesse vivo e interagindo comigo... Era tudo tão lindo!
Numa tarde de verão, após uma chuva intensa, eu e meus amigos, sentindo o
cheirinho de terra molhada e vendo aquela lama avermelhada, não resistimos e
começamos a fazer uma guerrinha de barro. Foi muito divertido! Mas ao chegar em
98

casa a punição foi cruel. Tive que ficar ajoelhado sobre o milho quebrado... Senti muita
dor e arrependimento por ter voltado todo sujo para casa! Os valores daqueles tempos,
comparados aos de hoje, eram outros, muito mais rígidos e severos!
A escola era um castigo, era para poucos e qualquer mau comportamento era punição
na certa. Quando a professora chegava perto de mim, o coração gelava e as pernas
tremiam de medo por causa dos castigos! Após alguns anos fui forçado a deixar os
estudos para trabalhar no sítio, e somente depois de adulto eu os concluí.
Quando tinha uns 10 anos, na maioria das noites dos fins de semana sentávamos em
volta de uma fogueira, onde meu pai contava histórias de terror e suas memórias.
Enquanto conversávamos, mamãe cozinhava no fogão a lenha. Ah, uma
delícia a comida que ela preparava! Hum, nunca provei tempero igual! Naqueles
momentos, minha irmã sentava-se no chão e brincava de boneca, que era feita
de sabugo de milho e retalhos.
O tempo passou e me tornei rapaz e vivia flertando... O namoro era recatado
e vigiado!
E naquela época morar em São Paulo era supertranqüilo. Com o passar dos anos veio a
correria e Guarulhos se transformou em uma grande metrópole, com enormes edifícios
e fábricas.
O que antes era deserto agora virou um amontoado de casas. Nos dias de hoje ainda
posso sentar-me em uma cadeira de balanço, na calçada da rua, em noite quente de
verão, pegar um álbum de fotografias antigas e, mergulhando no passado, relatar aos
meus filhos e netos minhas próprias memórias, contando minha vida, meu passado...
São as histórias de um pai e avô que vive a relembrar...
Às minhas costas, no meu quintal, há uma grande janela que me traz de volta ao
presente e me conecta com o futuro. É o Aeroporto Internacional de Guarulhos, dandome lições de ir e vir, fazendo o meu pensamento decolar para outros sítios...

Professora: Carmen Ana Rariz Palma

Escola: E. E. Professor Flávio Xavier Arantes Cidade: Guarulhos – SP
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Resultado da parceria entre o Ministério da Educação (MEC) e a Fundação
Itaú Social (FIS), sob a coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas
em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), a Olimpíada de Língua
Portuguesa Escrevendo o Futuro foi fundamentada na metodologia, nas estratégias
de atuação e na experiência das três edições do Programa Escrevendo o Futuro.
Com objetivo de colaborar para a melhoria do ensino da leitura e da escrita,
o Programa Escrevendo o Futuro desenvolveu, de 2002 a 2007, ações de formação
continuada para professores de quartas e quintas séries da rede pública, a fim de
orientar a produção de textos dos alunos.
Em 2008, em sua primeira edição, a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo
o Futuro amplia a atuação do Programa Escrevendo o Futuro, passando a
trabalhar também com professores e alunos das sétimas e oitavas séries do
Ensino Fundamental (ou séries equivalentes do ciclo de nove anos) e com os
segundos e terceiros anos do Ensino Médio.
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A Olimpíada acredita ser possível fazer da escrita na escola algo forte e interessante,
algo tão intenso que possibilite que alunos e professores pensem mundos
transformados pela força da palavra escrita. A Olimpíada busca resgatar o prazer do
texto com sentido, com alma e emoção.
Valorizando a interação das crianças e jovens com a realidade em que vivem,
a Olimpíada adota o tema “O lugar onde vivo”. Assim, para escrever os textos, o aluno
resgata histórias, estreita vínculos com a comunidade e aprofunda o conhecimento
sobre o seu lugar. E isso contribui para o desenvolvimento de sua cidadania.
A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro vai além de um concurso:
oferece propostas de formação dos educadores, seja nas orientações pedagógicas
dos materiais oferecidos, seja na participação em encontros para reflexão
sobre as práticas educativas, com objetivo de aprimorar o processo de escrita
dos alunos. Desse modo, pretende contribuir para uma prática pedagógica de
melhor qualidade.
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Artigo de Opiniao

Caminhos da escrita
O caminho da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, do início até
este final carregado de emoções, foi construído por alunos e professores.
O caminho se abriu quando as palavras foram sendo escritas por alunos que
se tornaram especialistas em assuntos complexos, causadores de polêmicas.
Muita emoção nesse caminho de sentir indignação, tomar posição e usar a razão
para expressá-la em palavras exatas.
Novas emoções foram sendo sentidas aos passos das palavras: escolhidas na
escola; destacadas na cidade; vitoriosas no Estado; refinadas na região; vencedoras
em Brasília. E as palavras, como passos que pisam formando larga estrada, foram
escrevendo o futuro pelas mãos daqueles que aceitaram o desafio de produzir
artigos de opinião escritos como se os autores não fossem alunos, mas jornalistas
experientes, especialistas em assuntos importantes e controversos.
Parabéns a todos que chegaram até aqui. E que os caminhos da escrita continuem
sendo abertos por vocês.
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Xingu, Morada dos Deuses
Transposição: razão ou emoção?
A Rainha da Borborema receberá o Velho Chico
Maracanaú em busca dos velhos ares
Barragem abre caminhos
Guaratinga, a ”caixa-d’água” baiana
Primeira parada gay em Lago Verde
Vans: uma solução problemática
Aparecida: a capital (do comércio) da fé
Ameaça ao meio ambiente
Futuro promissor: sonho de um povo
ou descaso político?
Progresso ameaça meio ambiente
Em defesa da vida
Na contramão
Santo Antônio: herói ou vilão?
Destruição do patrimônio público em benefício
do particular?
A ZPE é a solução para Cáceres?
Carne põe vidas em risco
Necessidade ou problema?
Campos Altos: uma cidade para todos?
O direito à terra é de todos nós
Representantes de Deus ou do povo?
A Lagoa de Sombrio pede socorro
Represamento do Rio Caldas: solução para uns,
problemas para outros
Polêmica nos trilhos de Cataguases
BR-364: desenvolvimento ou preservação?
A bela rima da poesia mostra o sofrimento
no coração ecológico
As faces da lei de preservação do patrimônio histórico

58
59
60
62
64
66
68
70
72
74
76

Progredir ou preservar: uma questão de opinião
Roraima, um Estado dividido
Cristino Castro, Capital Nacional da Água
Sustento de alguns, ruína de outros
Rodoviária, eis a questão
Rio Guaribas, desviá-lo da cidade de Picos ou escavá-lo?
Cavaleiros da cana versus mecanização
O preço
Praça de trabalhadores
Proibir uso do capacete: sim ou não?
Borba: urbanização ou preservação?

11/22/08 7:42:26 PM

Xingu, Morada dos Deuses
Aluno: Rafael Burin Lowenstein

Moro em Altamira, uma cidade situada no oeste do Pará, e todos os dias, ao acordar,
tenho o imenso privilégio de contemplar a beleza do exuberante rio Xingu. Porém, sofro
ao saber que seus dias podem estar contados, porque são muitas as ameaças que cercam
a população, causadas por lixos e esgotos. E uma maior ainda: o Complexo Hidrelétrico
de Belo Monte, que visa a construção de seis barragens na bacia do rio Xingu.
Para alguns essa obra tem como objetivo o progresso do Estado e do Brasil,
pois afirmam que trará a energia de qualidade ao povo brasileiro e gerará
milhares de empregos.
No entanto, sabemos que não é bem assim. A construção desse complexo hidrelétrico
poderá trazer muitos malefícios para os povos que aqui habitam e vivem.
Por saber disso, as associações de indígenas, ribeirinhos, sindicatos, igrejas e outros que
formam a sociedade organizada não estão calados e vêm lutando contra esse problema
há muitos anos, desde 1989, porque sabem que essa hidrelétrica irá gerar energia para
Altamira e municípios vizinhos e não ajudará no desenvolvimento da região amazônica.
Desabrigará comunidades ribeirinhas, povos indígenas e destruirá ainda a fauna
e a flora dessa região, causando assim a migração do campo para a cidade – uma
superpopulação.
Isso poderá trazer uma onda de crimes jamais vista. A prostituição infantil aumentará,
devido à falta de escolas e de oportunidades de trabalho ocasionadas pela migração de
muitas pessoas em busca de emprego.
Segundo as estatísticas de uma pesquisa, no Brasil existem cerca de 2.000 barragens,
mas apenas 200 estão em funcionamento. Será mesmo necessária a construção de Belo
Monte, visto que funcionará apenas durante seis meses por ano? Será preciso destruir
tanto para se produzir tão pouco e beneficiar uma minoria?
Que a barragem trará benefícios, alguns acreditam que sim. Mas, do meu ponto de
vista, seus prejuízos ao povo e ao rio serão irreparáveis.
Por isso não nos deixemos levar por propostas enganosas que tentam ludibriar nosso
povo tão querido e acabar com o nosso Xingu, a Morada dos Deuses.
Professora: Vanja de Fátima Sousa

Escola: E. E. M. Polivalente de Altamira Cidade: Altamira – PA
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Transposiçao: razao ou emoçao?
Aluno: José Ellys Evangelista Silva de Andrade

Estamos vivendo um processo de crescimento satisfatório para a economia
regional e nacional. Um desses processos envolve a única fonte de vida de
milhões de nordestinos, especialmente os petrolinenses: o rio São Francisco.
Uma beleza indecifrável pelos poetas e cantores que idolatram a perfeição,
a cultura e a saga dessa maravilha natural manifestada nos cordéis e nas
obras musicais.
Transposição, uma palavra, motivo de muitos calafrios entre a população
ribeirinha, que ecoa de forma diferente no ouvido daqueles que anseiam por
uma nova expectativa de vida. Para alguns o fim; já para outros, a salvação. E
é essa duplicidade de significados que confunde a cabeça de uma parcela da
sociedade brasileira, que se divide entre discordar e concordar com essa obra.
A realidade é a seguinte: a transposição é necessária, porém inadequada
devido à falta de cuidados dos próprios ribeirinhos; talvez se o rio não se
encontrasse tão degradado, esse problema já estaria resolvido sem revoltas,
greves de fome e falta de consciência por ambas as partes, tanto dos contra
quanto dos favoráveis a essa obra polêmica que enfoca uma disputa entre
a razão – defendida pelas famílias que buscam melhorias ao adquirir água
potável – e a emoção de quem busca a proteção contra qualquer tipo de obra
que não seja de revitalização.
Meses atrás foi possível acompanhar pela imprensa a luta do bispo Dom
Luís Cappio, que enfrentou dias de greve de fome, recebendo o apoio dos
esquerdistas contrários à obra. Estes consideraram a greve como um grande
ato heróico; para outros foi um tremendo exagero inútil, pois governo nenhum
desconsideraria um investimento milionário por apenas um indivíduo revoltado
que resolveu agir.
Pode até ser estranho, querido leitor, mas eu, como um cidadão ribeirinho, sou
a favor dessa obra. Defendo o lado da razão, isso porque já vi de perto o quanto
é penosa a vida de quem anda quilômetros para ter em casa a água para fazer o
café da família. Viajo pelo interior do meu município e tenho convicção do que
digo: a transposição é um meio de melhorar vidas.
10
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Já no que se refere à destruição do rio, penso que deverão ser elaboradas metas de
prevenção e revitalização, desbancando assim o comodismo das pessoas.
O pensamento dos “antitransposição” é ter o rio, quando o necessário é mantê-lo
vivo, pensar na ação de hoje e não na possível conseqüência de anos à frente. Por
isso apóio a transposição desde que haja revitalização, pois o Nordeste vai melhorar
com essa obra. Não é dúvida, é certeza.

Professora: Érika Jane Ribeiro

Escola: Escola Paul Harris Cidade: Petrolina – PE
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A Rainha da Borborema recebera o Velho Chico
Aluna: Kelly Rayane Soares Cavalcanti

Temos vivido dias de intensas discussões sobre a polêmica que envolve a
transposição do rio São Francisco. Há uma crise conceitual notória, o momento é
de completa reflexão. Precisamos descobrir os vários argumentos que sustentam
essa polêmica e que transpassa séculos no Nordeste.
A verdade é que os cidadãos nordestinos, e em destaque os cidadãos
campinenses, já convivem com uma série de preocupações que envolvem
o abastecimento de água e se preocupam com melhores condições de vida.
Campina Grande precisa fazer uma análise, com atenção redobrada diante de
alguns aspectos: não basta apenas querer a transposição, mas ela será suficiente,
será realmente a solução ou será mais uma panacéia política?
Por exemplo, de acordo com o engenheiro da equipe de coordenação
técnica do projeto de transposição do rio São Francisco, Francisco
Sarmento, há três razões para esse projeto ser feito, e são básicas e óbvias:
a primeira é que há água sobrando no São Francisco; a segunda, que a
região precisa de água para uso econômico; e a terceira, que a água é
utilizada sem prejudicar a bacia do rio São Francisco. O fato é que sem
a integração desse rio no Nordeste setentrional cerca de 12 milhões
de brasileiros vão continuar com a espada do racionamento sobre sua
cabeça, afirma Sarmento.
No entanto, é bem verdade que atualmente há água sobrando no rio São
Francisco, mas isso não significa que as águas do chamado “Rio da Integração
Nacional” sejam inesgotáveis. Há um certo risco de esgotamento e desertificação
desse patrimônio. E é verdade também que estamos precisando de água no
Nordeste e especificamente em Campina Grande. Não podemos ficar com o
posicionamento de alguns que consideram que se nós convivemos até hoje com
a seca poderíamos continuar assim.
Parece-me que a alternativa da utilização dos excedentes do rio apenas para
uso comercial não é muito justa para com a maioria da população nordestina.
Além disso, penso que devemos observar se as políticas que envolvem esse
caso estão mais do lado econômico do que do hídrico e social desse projeto.
12
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Então, é preciso prestar atenção nas propostas, em quem será o verdadeiro
beneficiário: se a população ou meia dúzia de corruptos.
Afinal, tanto eu quanto os campinenses almejam que os responsáveis tomem
medidas racionais e não que simplesmente joguem o rio diante de uma transposição
movida por motivos políticos, mas que seja algo planejado paralelo à revitalização
desse rio. Assim a Rainha Borborema receberá o Velho Chico de braços abertos.

Professora: Adriana Cristina Trajano Elias

Escola: E. E. E. F. M. Severino Cabral Cidade: Campina Grande – PB
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Maracanau em busca dos velhos ares
Aluna: Rafaella Bôto Ferreira Costa

“Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá...”, ou pelo menos tinha antes
de as indústrias se instalarem por aqui!
Antigamente, os versos de Gonçalves Dias retratavam muito bem o ambiente de
nossa cidade, conhecida como “Terra dos maracanãs”. Contudo a urbanização fez
com que lindas árvores e palmeiras fossem substituídas por colunas de concreto
reforçado, o mato verdinho, pelo negro asfalto; e hoje sentimos nossos pulmões
cheios de fumaça ao invés do ar puro de antes. Entretanto a industrialização
trouxe consigo o crescimento urbano e econômico para Maracanaú.
E justamente isso é que faz com que haja controvérsias entre os habitantes
do município onde moro, pois a industrialização não trouxe somente os novos
ares do progresso e desenvolvimento socioeconômico, trouxe justamente uma
fumaça de poluentes para a população local.
A indústria que mais causa polêmica entre os maracanauenses é uma empresa
multinacional de um grupo australiano, produtora de pesticidas e herbicidas.
Essa empresa é sempre alvo de manifestações populares, já que a matéria-prima
utilizada na produção dos defensivos agrícolas tem em sua composição gases
tóxicos que exalam fortes odores e causam diversos problemas de saúde à
população dos bairros localizados nos arredores da indústria.
Esses moradores acabam se dividindo em dois grupos: os que aprovam a
permanência da indústria no município e os que a desaprovam.
Para os que são a favor – incluindo os funcionários da empresa –, se a
fábrica fechasse, o índice de desemprego aumentaria, já que mais de
300 funcionários seriam demitidos. Além disso, o município perderia
economicamente, pois a empresa paga uma grande quantia em impostos.
Por outro lado, os moradores dos bairros adjacentes à indústria sofrem
constantemente de náuseas, irritações, problemas respiratórios, dores de
cabeça, entre outros problemas de saúde. Muitos habitantes já se mudaram
para outras localidades por não agüentar mais conviver com a poluição;
porém, aqueles que não podem trocar de bairro são obrigados a sentir
constantemente o cheiro fétido dos produtos.
14
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Segundo alguns funcionários, a indústria de defensivos agrícolas não está alheia a
tudo isso, ela dispõe de tratamento dos resíduos e utiliza um processo para minimizar
o mau cheiro – sistema de exaustão. Entretanto os gases tóxicos continuam se
dissipando no ar e causando sérios danos à população de Maracanaú.
Penso que os prejuízos causados ao ser humano e ao meio ambiente por esses
produtos trazem conseqüências piores aos maracanauenses do que o fechamento
da indústria.
Na minha opinião, bom seria se as indústrias, em vez de se preocuparem tanto
com o lucro obtido pela venda de seus produtos, se interessassem mais em sanar
os danos causados à natureza e à população de seus arredores. Certamente isso
transformaria nossa cidade em um lugar melhor e mais saudável para se viver, e,
quem sabe, traria os sabiás e as velhas maracanãs de volta à sua terra.

Professora: Maria do Carmo Ferreira Menezes

Escola: Liceu de Maracanaú Cidade: Maracanaú – CE
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Barragem abre caminhos
Aluno: Rafael Ribeiro Griep

O progresso e a modernização são processos que, hoje em dia, são comuns
e andam lado a lado, cruzando as linhas do tempo e do espaço. Espaço tal que
pode ser compreendido como o lugar onde vivemos, como, por exemplo, aqui, o
município de Dezesseis de Novembro, onde resido e cujo estereótipo de “cidade
pacata do interior” considero que está prestes a cair.
O fato que está causando opiniões divergentes – não só entre os moradores
daqui da cidade, mas também da região das Missões – é a instalação de uma
usina hidrelétrica, a Barragem do Passo São João, situada entre Dezesseis de
Novembro e a cidade vizinha, Roque Gonzáles. Esse grandioso empreendimento
(gerenciado pela empresa de energia elétrica Eletrosul) propicia enormes
benefícios à região, trazendo empregos e melhorias à infra-estrutura local.
E pude facilmente observar como a Eletrosul está apostando suas fichas na
usina, pois, ao prestar atenção nos “números” da empresa sob a barragem e nos
investimentos dela, percebi o seu entusiasmo. Serão, ao final das obras, 290
milhões de reais investidos e, de acordo com técnicos, a usina terá capacidade
de atender uma cidade de aproximadamente 560 mil habitantes, gerando,
inicialmente, cerca de 39 MW de energia média.
Mas entre a população há quem diga que, talvez devido a essa construção,
poderão ocorrer mudanças climáticas e ambientais no município e que não
desfrutaremos da energia gerada, ou que haverá problemas de deslocamento
entre os municípios atingidos pela represa. Essas pessoas dizem também que
o rio Ijuí (no qual está sendo feita a usina) terá seu nível diminuído e, com isso,
causará um desequilíbrio pluviométrico, tanto aqui na cidade como nos demais
municípios afetados (São Luiz Gonzaga, São Pedro do Butiá e Ralador).
Porém, do meu ponto de vista, essas pessoas não sabem que, antes de ser
iniciado o projeto, a Eletrosul fez inúmeras pesquisas e requisições ao governo,
para que o plano fosse legalizado. Além disso, outros órgãos, como o Ministério
de Minas e Energia, o PAC e a Fepam, analisaram e delegaram medidas de
adequação (meticulosamente estudadas), para que fossem diminuídos ao
máximo os impactos da barragem ao ambiente local.
16
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O inegável é que a Usina Passo São João trará para Dezesseis de Novembro,
com seus pouco mais de 2.800 habitantes, boas oportunidades de emprego (a
pretensão da Eletrosul é de 1.500 empregos na construção, até o fim das obras,
em 2010), possibilidade de desenvolvimento e de importância dentro da região.
Sendo assim, creio que todos esses motivos poderão aumentar a qualidade de
vida da população da cidade, na área cultural, política e turística; também a
possibilidade de economia onde não só aqui, mas todo povo brasileiro, sente
mais peso: no bolso! E, talvez, Dezesseis de Novembro, conhecida como “Capital
Nacional da Alfafa” (leguminosa forrageira), se torne um exemplo de geração de
energia elétrica na região das Missões.

Professora: Rosangela Simioni Saul Escola: E. E. E. M. Padre João Baptista Réus S.J
Cidade: Dezesseis De Novembro – RS
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Guaratinga, a ”caixa-d’agua” baiana
Aluno: Willber Rodrigues dos Santos

Quando os primeiros habitantes começaram a ocupar a área atual do
município de Guaratinga, a região impressionava pela sua beleza. A Mata
Atlântica ocupava toda a região e por causa de suas inúmeras nascentes de
água pura de tão boa qualidade o município é considerado a “caixa-d’água” do
extremo sul baiano, pois a maioria dos rios da região tem suas nascentes em
meu município. Hoje, apesar de boa parte de suas matas terem sido derrubadas
para o plantio de cacau e a criação de gado, seus rios e cachoeiras ainda
impressionam. Porém, a chegada de uma multinacional do setor de papel e
celulose à região gerou controvérsia entre a população local. A empresa tem
interesse nas terras locais para o plantio de eucalipto.
A Câmara de Vereadores propôs uma lei impedindo que a empresa
plante eucalipto nas terras municipais. Os vereadores contra o plantio
argumentam que Guaratinga é o único município do extremo-sul que proibiu
a monocultura do eucalipto em suas terras porque pode enfrentar a falta
de água futuramente, uma vez que o eucalipto consome muita água e tem
raízes profundas que secam todo o lençol freático do terreno. Os vereadores a
favor argumentam que, como a economia municipal é pequena, os impostos
obtidos com a exploração do eucalipto ajudariam o município, e a receita
gerada seria convertida em obras públicas e projetos sociais para o benefício
de toda a população.
Segundo uma pesquisa realizada por alunos do 2º ano vespertino, turma
única, com os moradores locais, 60% dos entrevistados concordaram com a
proibição estabelecida pela Câmara Municipal, pois acreditam que o eucalipto
degradaria as terras e provocaria o êxodo rural, pois todas as terras disponíveis
seriam destinadas ao eucalipto e, com a chegada de tantos moradores rurais
para o centro urbano, a cidade não seria capaz de abrigar e dar emprego a tanta
gente, podendo gerar um processo de “favelização” na cidade.
Em minha opinião, com a água se tornando um bem cada vez mais escasso,
o município deveria investir mais na preservação das nossas nascentes, pois a
maioria delas está sofrendo com o assoreamento, provocado pela destruição
18
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irresponsável das matas ciliares. Assim, poderíamos implantar um projeto de
ecoturismo, pois o meu município tem muito potencial. E o lucro obtido com
o turismo movimentaria a economia, encorajando os empresários a investir no
município.
Enfim, alternativas não faltam, e penso que a preservação ambiental deveria ser
mais discutida e deveríamos praticar mais o manejo sustentável na bela natureza do
meu município.

Professora: Jocélia Moreira da Silva Escola: C. E. Jesus Moura Cidade: Guaratinga – BA
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Primeira parada gay em Lago Verde
Aluno: Joarlinson Lima Meneses

Que falta de vergonha!
É o fim do mundo!
Não vou sair nem de casa!
Eu acho interessante!
Lago Verde está se desenvolvendo!
Estou ansioso para assistir!
Essas são as poucas das muitas frases mencionadas ultimamente nos mais
diversos locais da pequena Lago Verde, onde ocorrerá dia 7 de setembro a
primeira parada gay do município.
A chegada desse evento já criou e vai criar ainda mais polêmica sobre essa
festa que está sendo organizada pelas comunidades de homossexuais de todo
o Maranhão.
Como em todo assunto, tem gente contra e tem gente a favor. Esse não
poderia ser diferente, as opiniões estão bem divididas.
Nesse caso, por nossa cidade ser pequena e ter costumes e crenças tão
respeitados, o impacto desse assunto é maior do que nas grandes capitais,
onde muitas famílias participam e se divertem vendo fantasias e todo o brilho
das “estrelas” da festa.
O evento ainda não se realizou, e as pessoas já discutem muito nas escolas
e em rodas de amigos.
Os que se posicionam contra dizem que isso é uma falta de vergonha e se
sentem ofendidos só em pensar que isso vai ocorrer na cidade. Afirmam que
é contra a palavra da Bíblia e só servirá de mau exemplo para as crianças e os
jovens do lugar.
Já os que se posicionam a favor dizem que isso é bom para a comunidade
e as pessoas devem ter mais respeito para com os homossexuais;
afinal, eles não podem ser excluídos de maneira alguma da sociedade.
Dizem ainda que é uma oportunidade de conviver e entender melhor
as diferenças.
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Eu, particularmente, sou mais um a favor, pois acho que esse tipo de evento,
apesar de se realizar pela primeira vez na cidade, não influenciará negativamente o
povo desse município; pelo contrário, poderá trazer informações valiosas no que diz
respeito à homossexualidade e, portanto, contribuir para minimizar o preconceito
dessa população.

Professora: Maria Elizabeth Telino de Oliveira Escola: U. I. Professora Leda Tajra Cidade: Lago Verde – MA
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Vans: uma soluçao problematica

Aparecida: a capital (do comércio) da fé

Guará é uma cidade recente, tendo apenas 39 anos de história. É conhecida
por ser um lugar calmo e de ótima localização. Mas nem tudo funciona tão bem
por aqui. Entre os problemas administrativos que atingem esta região pode-se
citar, como um dos principais, o transporte público: as vans em especial.
Em vista do deficiente sistema de transporte urbano ser demorado,
desconfortável, entre outros, provocando transtornos à população, surgiram
transportes alternativos ilegais, que, apesar de terem solucionado alguns
problemas, como a demora e a falta de opção para algumas localidades,
trouxeram alguns malefícios, como a falta de segurança, pelo fato de
acontecerem freqüentes disputas por passageiros, e, principalmente, o descaso
com deficientes e idosos, que são isentos do pagamento de tarifas.
Acredito que a legalização das vans seja a melhor solução para a melhoria
do transporte público em Guará, pois esse sistema fornece maiores opções de
deslocamento e itinerários para a população.
Com isso, a opinião do cidadão guaraense em relação a esse fato está bastante
dividida: por um lado, os trabalhadores e estudantes que necessitam de agilidade
de transporte defendem a legislação; por outro, idosos, deficientes e crianças
lutam pela retirada do mesmo por colocá-los em risco, e muitas vezes ignorá-los.
Há ainda empresários do ramo de transporte que exigem a extinção das vans
ilegais, que causam prejuízos a suas empresas.
Sendo assim, essa polêmica teria que ser devidamente repensada para que se
chegue a um consenso que valorize, acima de tudo, a satisfação do povo.
Como estudante e cidadão guaraense, penso que a legalização desse tipo de
transporte seria o mais correto, apesar de a decisão de extinguir a maioria das
vans piratas existentes já tenha sido tomada recentemente pelo governador,
pois a quantidade de vans legalizadas não supre as necessidades do cidadão.

Templos nababescos, recursos financeiros e influência internacional revelam
toda a opulência da Igreja Católica. Apesar do imensurável poderio da Igreja, em
Aparecida, cidade da Padroeira do Brasil, a fé, embora abstrata, vem sendo utilizada
como objeto de comércio.
Considero, obviamente, que muitas pessoas – quase 3.000 – dependem
integralmente do dinheiro que conseguem com o comércio informal, de onde
tiram seus meios de subsistência. Não obstante, esse mesmo comércio, que envolve
diversas agressões às leis – como contrabando, pirataria, entre outros – é realizado
dentro do espaço ocupado pela Igreja e ao redor dele, tendo como objetos de
comércio elementos representantes da fé cristã.
Segundo dados recentes, 80% da economia aparecidense corresponde a dinheiro
movimentado pelo comércio ilegal, geralmente de artigos religiosos. A própria
Igreja ensina na catequese, aula dirigida a estudantes que resolvem ingressar na fé
católica, que um dos principais personagens da Bíblia, Jesus Cristo, teria espantado
os comerciantes do templo de Jerusalém, dizendo que a Igreja é a “Casa de Deus”
e não um lugar de comércio. Essa espalhafatosa contradição prejudica e vem
conspurcar a imagem da Igreja.
A fé é o elemento fundamental para que o homem atravesse seus períodos difíceis
de forma segura e tem como objetivo principal confortar e trazer esperança. Como
algo imaterial, a fé não necessita de objetos materiais ou qualquer meio físico para sua
manifestação. Por essa mesma perspectiva, o padre Marcelo Rossi, ícone moderno
da Igreja Católica, cuja opinião é bastante respeitada no meio religioso, corrobora,
dizendo que “a fé deve ser um sentimento pessoal e não algo transformado em uma
coisa quase que palpável que pode ser medida ou comercializada”.
De forma genérica, os homens precisam de esperança, de algo que lhes mostre
o caminho correto e seguro, não apenas de amuletos e crucifixos. Clamamos, digo
por mim e creio que por todos os fiéis, veementemente para que a fé deixe de ser
apenas um objeto de comércio, uma forma de movimentar o capital local, e volte a
ser um símbolo, um estandarte, um porto seguro para todos nós.

Professora: Marlúcia Feitosa Gomes Escola: C. E. D. 03 do Guará 2 Cidade: Guará – DF

Professor: Vagner Matias da Silva Escola: E. E. Américo Alves Cidade: Aparecida – SP

Aluno: Lucas Alves Elmiro
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Aluno: Israel Inácio Carvalho Júnior
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Ameaça ao meio ambiente
Aluno: Fernanda da Silva Alves

O Brasil tem sido palco de constantes debates devido à construção de
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) espalhadas em várias regiões. As PCHs
são hidrelétricas de pequeno porte que, ao contrário das grandes usinas,
operam com pequenas correntes de água e por isso podem ser instaladas em
uma grande variedade de locais.
A Globalbank Consulting, empresa de Pedro Paulo Leone Ramos, age
intensamente para salvar um negócio de centenas de milhões de reais em Minas
Gerais, e o nosso município está ameaçado pela referida empresa, que pretende
construir oito PCHs, sendo quatro delas no Rio Santo Antônio.
Sou terminantemente contra as PHCs, pois, sem dúvida, perderemos os
pontos turísticos de Ferros, além dos prejuízos que sofrerão a fauna e a flora da
região, e principalmente a provável extinção das espécies de peixes somente
encontrados no nosso rio. É o caso de surubim-do-doce (Sterndachneriodion) e
do andirá (Henochilus Wheatiandu).
Tereza Cristina de Almeida Silveira, presidente da Associação de Defesa
e Desenvolvimento Ambiental de Ferros (ADDAF), se posiciona contra a
construção das barragens e relata: “O impacto ambiental causado pelas PHCs
é muito grande e a comunidade não será beneficiada; pelo contrário, o prejuízo
será incalculável”.
Além disso, pude presenciar a beleza natural do encontro dos rios Tanque e
Santo Antônio na Barra do Tanque, que é um dos locais da construção das PHCs;
e será inevitável a degradação total do meio ambiente. Foi espantoso imaginá-lo
completamente alagado.
O vereador e professor Carlos Elízio de Oliveira aplaude a Globalbank
Consulting e diz que é uma empresa ilibada, que age respeitando a lei.
Entretanto, através de reportagem no jornal Estado de Minas do dia 6/8/2008,
obtive a informação de que a Globalbank enfrenta seis processos no Mato Grosso
por conduta ilegal.
O biólogo Fábio Vieira, em tese de doutorado na UFMG, combateu a construção
das PHCs com base em mais de dez anos de pesquisa na bacia do Santo Antônio,
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defendendo a criação de uma área de proteção ambiental no lugar, de acordo
com o artigo da revista IstoÉ do dia 18/6/2008.
Pessoalmente, acho que não há necessidade de destruir tanto para se ter tão
pouco, pois o rio Santo Antônio é foco histórico da cidade, e a comunidade não
deveria ser prejudicada para que grandes empresas que almejam apenas lucros
se enriqueçam cada vez mais. Ademais, pode-se buscar outras fontes de energia,
como a solar, que é abundante neste país tropical.

Professora: Ana Maria Ribeiro Escola: E. E. Professor Alcides F. Assunção Cidade: Ferros – MG
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Futuro promissor: sonho de um povo ou descaso politico?
Aluna: Lara Romanha Jara

A emancipação de Governador Lindenberg, região nordeste do Espírito
Santo, trouxe benefícios: tornou-se destaque na agricultura, principalmente
na cafeicultura, criação de camarão, cultivo de coco, entre outros. Além disso,
foram instaladas unidades de saúde, entidades educacionais e esportivas, e
inúmeras outras vantagens foram conquistadas em decorrência desses oitos
anos de autonomia, sem mencionar a facilidade de reivindicação dos nossos
direitos. E como enfatiza uma moradora: “Como distrito de Colatina, pouca coisa
tínhamos. Como município, a situação melhorou totalmente”. Belezas naturais,
tranqüilidade de interior e povo trabalhador não nos faltam. Sem dúvida, temos
autonomia suficiente para progredir ainda mais.
Não é justo que Lindenberg e as outras 56 cidades brasileiras voltem a ser
distrito de suas cidades-mães – no nosso caso, Colatina –, perdendo sua
autonomia alcançada devido à comissão do Congresso Nacional pela não
regulamentação do parágrafo 4° da Constituição de 1988, que, de acordo com
a Emenda Constitucional n° 15, aprovada em 1996, novas cidades só podem ser
criadas após a regulamentação desse dispositivo. Porém algumas unidades da
Federação disciplinaram a matéria em suas constituições estaduais, permitindo
o desmembramento e a emancipação de municípios.
Em agosto de 2008 foi veiculado na mídia que nossa cidade não tem maturidade
social, nem estrutura de capacitação técnica para a maioridade administrativa;
entretanto, se essas afirmativas fossem verdadeiras, o crescimento do lugar e
a satisfação da população não seriam visíveis. Como afirmou o nosso prefeito
Asterval Altoé, em entrevista ao jornal A Tribuna, de 25/6/2008, com o qual
concordo plenamente. ”Voltar a ser distrito seria um retrocesso inaceitável para
a população. Hoje oferecemos um bom atendimento nos serviços básicos, antes
eram oferecidos de maneira bem precária”.
Não podemos nos esquecer de questionar sobre as pessoas que
acreditaram na municipalidade, fizeram concurso e possuem estabilidade
garantida em lei! Todavia, o que acontecerá a elas? Serão simplesmente
demitidas? E a lei que lhes garantiu essa estabilidade? Será então infringida?
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Além do mais, como frisou o vice-prefeito de Colatina ao mesmo jornal, “Mudar a
situação só prejudicaria a população. Diferente de muitos municípios espalhados
pelo país, em Lindenberg a emancipação foi uma decisão acertada”.
É inaceitável, portanto, que em um país onde tanto se luta pelo progresso
estarmos passando por uma situação constrangedora de regressão por omissão
de alguns gestores públicos. E, mesmo se ocorreu algum ato inconstitucional de
acordo com o Supremo Tribunal Federal ou de má-fé à época da emancipação,
isso não partiu do povo honesto e trabalhador de Governador Lindenberg.
Finalmente, a nossa e as demais 56 cidades correm o risco de voltar a ser
distritos perdendo anos de conquistas e desenvolvimento. Não é justo aceitarmos
passivos essa situação; afinal, é comprovado pelos moradores e visitantes que
Lindenberg possui incontestável capacidade de ostentar o título de município.

Professor: Edson Marianelli Romanha Escola: E. E. E. F. M. Irineu Morello Cidade: Governador Lindenberg – ES
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Progresso ameaça meio ambiente
Aluna: Ludmylla Maria Farias Maciel

A degradação ambiental hoje é uma preocupação mundial, e em Palmeiras do
Tocantins e algumas localidades vizinhas essa preocupação vem aumentando
com a chegada do projeto Usina Hidrelétrica de Estreito (UHE), considerado o
maior projeto gerador de energia em curso no Brasil. A UHE tem capacidade
instalada de 1.087 MW e energia assegurada de 584,9 MW médios.
Empreendedores do projeto afirmam que a UHE trará desenvolvimento
a essas localidades, beneficiando a população com a geração de empregos,
aumentando assim a renda de cada família e conseqüentemente trazendo lucro
aos municípios. Entretanto, é válido afirmar que não teremos apenas benefícios,
os impactos causados ao meio ambiente trarão uma seqüência de desastres,
como alagamento de áreas de populações ribeirinhas que precisam de suas
terras para tirar seu sustento e também inundações de áreas de lazer, como
praias localizadas nas margens do Rio Tocantins.
Além disso, esses municípios ficarão superlotados, pois não estão preparados
para receber esses migrantes que virão em busca de emprego.
Uma entrevista feita a uma servidora do Colégio Estadual Raimundo Neiva de
Carvalho confirma os malefícios causados por uma hidrelétrica. Ela relata que
quando criança morava em Guadalupi, uma pequena cidade do interior do Piauí,
quando se iniciou o projeto Usina Hidrelétrica da Boa Esperança no ano de 1964,
construída no rio Parnaíba, na divisa entre os Estados do Maranhão e do Piauí.
Ela teve duração de seis anos e nesse meio tempo o município se modificou
muito, famílias foram desabrigadas, tiveram prejuízos tanto materiais como
psicológicos, foram construídas vilas, cinema, banco e grandes supermercados,
e com o término da construção tudo foi abandonado. Isso gera um grande
desperdício de dinheiro público, que poderia ser investido em saúde, educação
e em outras áreas.
Um outro fato que mostra que as usinas agridem o meio ambiente é a
Hidrelétrica de Balbina, que foi construída no rio Matumã, afluente do rio
Amazonas. O imenso lago artificial criado para a usina inundou grandes trechos
de floresta nativa, comprometendo o rico ecossistema local.
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Penso que para essa usina não causar tantos impactos será necessário atribuir
mais investimentos a projetos ambientais e culturais e atribuir também às
famílias que serão afetadas uma indenização que possa contribuir para suas
necessidades.
Enfim, sou contra a construção dessa usina. Sei que precisamos de energia,
mas desde que haja mais inteligência e um projeto ético que valorize os nossos
bens culturais e o nosso meio ambiente, equilibrando assim essas duas forças:
desenvolvimento e natureza.

Professora: Rosilene Vicente de Sousa Escola: C. E. Raimundo Neiva de Carvalho
Cidade: Palmeiras do Tocantins – TO
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Em defesa da vida

Aluna: Carolina Aparecida da Silva Alves

Minha cidade, Alpinópolis, conhecida com “Cidade das Pedras”, situase no sudoeste mineiro, uma região com riqueza biológica incalculável. A
economia é movimentada pelo setor agropecuário e extrativista. Mas a
extração de quartzito, no Parque Nacional da Serra Canastra, vem causando
graves problemas ambientais, gerando polêmica entre os moradores. Há
aqueles que são a favor da extração de quartzito, enquanto outros lutam pela
preservação do lugar.
Os nossos empresários começaram a extração de quartzito na Serra da Canastra
em 1960, antes mesmo da criação do Parque. A extração era desordenada e sem
fiscalização, o que gerou uma grande destruição. Atualmente, nove mineradoras
do município são legalizadas para mineração dentro do Parque, com várias
restrições para minimizar os impactos ambientais. Porém, há várias outras
empresas clandestinas trabalhando de forma ilegal. Em 2006, todas as pedreiras
foram fechadas e muitos empresários e extratores da cidade, como protesto,
fecharam a rodovia MG-50. O caso foi parar na Justiça e muitas pedreiras foram
reabertas, enquanto outras continuam fechadas.
Segundo os empresários alpinopolenses, somos grandes exportadores
mineiros de quartzito, exportamos de forma direta para outros países por meio de
vários licenciamentos. Além disso, todo o beneficiamento da pedra ocorre dentro
do município, gerando cerca de três mil empregos direta ou indiretamente; por
isso, seria um erro fechar as pedreiras. Porém, sabemos que o “grosso” mesmo do
lucro maior fica nas mãos deles, os donos das pedreiras.
Apesar de a extração das pedras trazer benefícios, sou a favor do
fechamento de todas as pedreiras, principalmente, as do Parque. Sou
filha de um extrator de pedras e sei como é difícil viver na dúvida, com a
possibilidade de a qualquer momento meu pai ficar desempregado. Sei que
algumas pessoas podem pensar que estou sendo incoerente, já que convivo
diariamente com a insegurança. Mas o problema do desemprego torna-se
pequeno comparado à importância da preservação do meio ambiente e da
saúde dos extratores.
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Infelizmente, nossos trabalhadores estão expostos a vários tipos de acidentes.
Este ano, em junho, morreu um extrator da nossa cidade devido a uma explosão
em uma pedreira da região. Além do mais, a inalação de pó de sílica pode provocar
a silicose, doença que provoca lesões nos pulmões e é incurável. O mesmo
resíduo que assoreia os rios entope os pulmões dos trabalhadores. O dr. Vicente
de Paula, médico do INSS da região, já detectou vários casos de silicose na nossa
cidade, inclusive em jovens. Conheço um rapaz que começou a trabalhar nas
pedreiras ainda adolescente, aos 14 anos, em companhia do pai. Hoje, aos 22,
já está aposentado, e, aposentados estão seus sonhos. O caso dele é gravíssimo,
está respirando com a ajuda de uma máscara de oxigênio. É muito triste ver isso;
portanto, o meu ponto de vista não pode ser diferente, como posso pensar na
segurança da minha família, enquanto jovens como eu têm seus sonhos e suas
vidas interrompidas?
Enfim, reafirmo que as pedreiras devem ser fechadas e as autoridades devem
fazer uma reestruturação financeira na cidade, diversificar a economia, criar
novos empregos e profissionalizar a mão-de-obra desses trabalhadores. Só
assim acredito que se solucionará o problema do desemprego.
Devemos lembrar que o quartzito é um recurso não-renovável, uma vez
extraído, não pode ser reconstruído pelo homem. Portanto, devemos nos unir
a favor da preservação de um bem essencial para toda a humanidade. Preservar
a biodiversidade da Serra da Canastra e de toda e qualquer serra é garantir vida
em equilíbrio para nós e para as próximas gerações.

Professora: Rosa Maria Mendes de Lima Escola: E. E. Dona Indá Cidade: Alpinópolis – MG
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Na contramao

Aluna: Ana Carolina da Silva

Garça, cidade típica do interior, já foi conhecida por seu grande cultivo de café.
Hoje leva o título de “Pólo Industrial Tecnológico”.
A Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, que é a principal da cidade e que dá
acesso ao Distrito Industrial, até algum tempo atrás era uma avenida comum.
Devido aos inúmeros acidentes registrados nesse local, a Prefeitura tomou
certas medidas para tentar reverter a situação, entre as quais a construção
de um canteiro central e uma ciclovia. Os trabalhos iniciais datam de 2005,
seguindo um cronograma razoavelmente lento. A previsão de término é
para este ano.
Porém, isso vem gerando grande polêmica entre usuários da via, moradores e
comerciantes da região. Algumas pessoas estão de acordo, mas outras criticam
o projeto.
Os que são contra, a maioria moradores da Rua Manoel Joaquim Fernandes
e da Presidente Dutra, dizem que a solução proposta atrapalhou o comércio na
avenida e o tráfego nas citadas ruas paralelas. Dizem ainda que a população não
foi consultada, não podendo opinar sobres essas mudanças.
Está claro que o volume de veículos que trafegam nas ruas paralelas
aumentou, ocasionando acidentes, principalmente por falhas na sinalização
e excesso de velocidade.
Também há insatisfação dos comerciantes, que afirmam que, com o fechamento
de algumas entradas da avenida, os clientes buscam outros pontos comerciais
acessíveis e com isso as vendas estão apresentando redução significativa.
Por outro lado, os que são favoráveis às modificações alegam que a medida
atingiu o objetivo proposto, ou seja, melhorar a segurança de um dos locais
onde o trânsito é mais intenso, até mesmo para os ciclistas, através da ciclovia.
Mas como isso é possível com uma ciclovia desse tipo? Centralizada na
avenida, não sendo contínua e com os postes de iluminação no meio dela. É
uma verdadeira arte sobre duas rodas.
Creio que as mudanças feitas não foram adequadas, pois, por um lado, a
incidência de acidentes diminuiu, mas houve prejuízo ao comércio local.
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Como moradora da Manoel Joaquim Fernandes, sinto os reflexos dessa
situação dia após dia. Lamentavelmente, o trânsito vem piorando, com registros
de acidentes violentos. Vejo que só houve mudança de endereço. Se antes a rua
da minha casa era tranqüila e as crianças podiam brincar sossegadas, hoje o
cenário é oposto: as mães têm medo de deixar seus filhos saírem porque sabem
que o trânsito não é mais seguro.
É indiscutível que o progresso deve ser buscado com atuações que respeitem
o direito do cidadão e não interfiram na qualidade dos serviços urbanos e no
acesso a outros bens coletivos, que devem ser garantidos pelo poder público
com planejamento e participação dos cidadãos. Existe um Estatuto da Cidade que
promove o exercício do diálogo para o bem comum. Assim, as decisões devem
ser tomadas respeitando-se os fatores envolvidos, antevendo-se situações com
tempo hábil para possíveis correções. A cidade deve ser cuidada, visando ao seu
desenvolvimento sustentável e ao respeito pelos seus cidadãos.
Portanto, sou contra a construção do canteiro central e as mudanças
feitas na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, pois há risco de o comércio
não se expandir mais naquela região, afetando o desenvolvimento da
cidade, e a segurança não ser mais garantia de qualidade de vida.

Professora: Mariza Passos dos Santos Escola: E. T. E. Monsenhor Antônio Magliano Cidade: Garça – SP
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Santo Antônio: heroi ou vilao?
Aluna: Ellen Zancan Lopes

A construção de uma imagem de Santo Antônio em cima do morro que leva
o mesmo nome tem causado muitas discussões em nosso município. São vários
os prós e os contras, as acusações e até mesmo os prejulgamentos. O povo de
Caraguatatuba está dividido entre os que querem que o santo permaneça onde
está e outros que mal esperam vê-lo morro abaixo.
Particularmente, penso que o Santo Antônio é, em primeiro lugar, parte
da cultura e da fé da Igreja Católica, e não um monumento ecumênico ou
desvinculado de qualquer religião; portanto, construí-lo em local tão público
é um tanto quanto ousado e até mesmo desrespeitoso com aqueles que não
compartilham da mesma profissão de fé dos católicos. Além disso, a obra foi
edificada em lugar de preservação ambiental, um dos poucos onde a natureza
ainda reina soberana. Os ambientalistas afirmam que a pavimentação do
caminho que dá acesso ao santo tende a prejudicar demasiadamente a fauna
e a flora nativas, e os turistas e comerciantes ambulantes que têm andado por
lá em grandes grupos já afastaram a mata em cerca de três metros de seu local
habitual, deixando assim suas marcas na natureza.
Outro aspecto significativo é que, de acordo com o chefe do escritório do
Ibama de Caraguatatuba, Leonardo Teixeira, a prefeitura possuía autorização
para realizar somente melhorias no Morro Santo Antônio. A construção não
estava prevista no projeto.
Boa parte da população também questiona sobre o fato de que os 124.000
reais investidos na construção – segundo o artista responsável pela obra, Irineu
Migliorini – poderiam ter sido mais bem empregados em outros setores mais
carentes de benefício: saúde, educação, saneamento básico e habitação, pois
são áreas que necessitam ser melhoradas em nossa cidade.
Argumentos não faltam para mostrar o quanto essa construção tem afetado
negativamente Caraguatatuba, em aspectos tão diversos e profundos, que
somente o caiçara nativo é capaz de avaliar.
Por outro lado, há os que opinam favoravelmente à permanência do Santo
Antônio no morro e afirmam, aliás, corretamente, que o turismo religioso no
34

AF_livro_OPINIÃO.indd 34-35

município tem aumentado consideravelmente, gerando emprego e lucros. O
secretário de Meio Ambiente da nossa cidade, Auracy Mansano, defende também
que não houve desrespeito algum à legislação ambiental porque a área onde o
santo foi construído já estava degradada e não foi necessário cortar nenhuma
árvore para realizar a obra.
Entretanto, o que constatamos no Código Florestal, Lei nº 4.771, de 15 de
setembro de 1965, é que o topo do morro é uma área de preservação permanente
(APP) e nesse caso não somente a derrubada de árvores é considerada crime
ambiental – punível com prisão e/ou multa –, como também dificultar a
regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação constitui infração.
Enfim, questiono-me se é justo a natureza pagar uma vez mais pela ganância
absurda e soberba humana, ou que outras pessoas de religiões diversas sejam
obrigadas a conviver com um monumento que chega a ofender a sua crença.
Realmente, não é justo nem correto. Possam alguns de nossos políticos e
conterrâneos perceber que hoje é mais do que nunca tempo de liberdade
religiosa e de deixar, pelo menos uma vez, a natureza vencer e reinar absoluta
com sua despretensiosa exuberância.

Professora: Maria Célia Destéfani Rossit Escola: E. E. Alcides de Castro Galvão Cidade: Caraguatatuba – SP
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Destruiçao do patrimônio publico em beneficio do particular?
Aluno: Jean Marcks da Costa Nunes

Em um canteiro, passeio da Rua José Rodrigues da Silva, na cidade de Monte Alegre
de Sergipe, houve redução de 12 metros de comprimento para facilitar a entrada de
caminhões, carregados de ração para animal, em um salão construído recentemente.
Esse fato gerou uma polêmica: “Vale a pena destruir o patrimônio público para
a construção de um salão comercial?”.
Alguns respondem que sim, pois alegam que a construção do salão está
gerando emprego, além de ampliar a circulação de produtos, como farelo e soja,
naquela cidade, o que provoca barateamento deles.
Antes que perguntem: “Quem é esse para falar sobre esse assunto?”, vou
adiantar-me e dizer que sou morador vizinho do tal salão. Além disso, sei que
existe a Lei nº 8.625/93, que defende o patrimônio público.
Posso até concordar com o ponto de vista de alguns que são a favor, mas,
com a destruição do canteiro e a construção do salão, as pessoas que moram na
mesma rua não conseguem dormir direito por causa do barulho dos caminhões
que chegam altas horas da noite para descarregar seus produtos. Além disso, fiz
uma rápida pesquisa naquela rua com trinta moradores. Desses vinte e nove foram
contra e afirmaram que houve falta de respeito para com os cidadãos e com o
patrimônio público. Apenas um foi favorável, alegando que o dono do salão era
seu amigo e que ele (o entrevistado) não tinha nada contra a obra realizada.
Sou contra, principalmente, porque estamos falando da destruição de um
patrimônio que é nosso e que oferece (ou oferecia) algum tipo de lazer para
as pessoas que habitam aquela rua. Além disso, houve omissão por parte do
prefeito em relação ao caso, pois a população não foi avisada. Ademais, o
promotor de justiça, Haroldo José de Lima, em caso parecido e que aconteceu
na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, deixou em nota no site Jus
Navigandi que esses espaços são de uso comum de todos, de acordo com o
Código Civil Brasileiro, da mesma forma que mares, rios, estradas e praças (art.
66, I), não podendo, portanto, ser confundidos com bens de uso patrimonial do
poder público (art. 66, III), acrescentando-se, finalmente, à categoria de bens
públicos os chamados de “uso especial” para a população.
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Em resumo, o canteiro foi destruído para a vantagem de certo comerciante,
que, segundo um dos trabalhadores do próprio salão, oferece emprego em
condições precárias e remuneração péssima. Soma-se a isso a opinião de alguns
empresários. Eles afirmaram que existem inúmeros lugares mais convenientes
para o estabelecimento de empresas, salões e indústrias que ofereceriam
emprego aos moradores da cidade e não atrapalhariam o descanso e o lazer de
pessoas que merecem respeito e uma boa noite de sono.

Professor: Jorge Henrique Vieira Santos Escola: Colégio Estadual Manoel M. Feitosa
Cidade: Nossa Senhora da Glória – SE
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A ZPE é a soluçao para Caceres?

Carne poe vidas em risco

A cidade de Cáceres é conhecida como “Princesinha do Paraguai”, visto que é
cercada pelo rio Paraguai, destacando-se pelas belezas naturais, pelo enorme
potencial turístico, pela forte atividade de agropecuária e poucas indústrias.
Recentemente, surgiu uma polêmica sobre a implantação na cidade da Zona
de Processamento e Exportação (ZPE), que constitui áreas de livre comércio
criadas para o desenvolvimento econômico. Segundo especialistas no assunto,
as ZPEs são mecanismos de desenvolvimento e geração de empregos em que as
empresas focadas no mercado externo operam em ambiente livre de impostos
para importação de insumos e exportação da produção.
Há aqueles que consideram a chegada das empresas em Cáceres uma
solução para o desemprego, reduzindo as desigualdades regionais, estimulando
investimentos que beneficiam pequenas e médias atividades e gerando mais
renda para a população.
Por outro lado, os que são contrários ao projeto propõem políticas de
planejamento urbanístico, de infra-estrutura e disponibilidade de área para
sediar a ZPE, pois segundo a Lei nº 11.508/07 (art. 2º) a criação da Zona está
condicionada à concretização dessas metas.
A implantação da ZPE exigirá profissionais especializados e qualificados
para os trabalhos inerentes ao projeto. Outra ação por parte da prefeitura é a
formação de programas que qualifiquem os trabalhadores locais, pois com os
novos e diversificados tipos de emprego aumentará a entrada de migrantes,
intensificando a falta de moradia e a degradação das áreas ambientais.
Enfim, a ZPE aumenta a perspectiva dos sonhos dos jovens em relação ao
trabalho e à geração de renda. Porém, será necessário um planejamento político,
econômico e social que promova a qualidade de vida dos cidadãos cacerenses e
conserve as belezas naturais da “Princesinha do Paraguai”.

Como várias cidades brasileiras, Gandu, na Bahia, sofre graves problemas.
Recentemente, a situação da comercialização de carne no Mercado de
Abastecimento da cidade, sem nenhum aparato que garanta a higiene dela,
alcançou seu ápice. A carne era comercializada em contato direto com o chão,
lavada em água suja e contaminada, sempre exposta à temperatura ambiente,
além de o Mercado não ter nenhum alvará de funcionamento. Assim como
ocorreu em cidades como Santo Antônio e Feira de Santana, ambas na Bahia,
Gandu necessitou que o Ministério Público proibisse o comércio ilegal de carnes
por estar na ilegalidade. Penso que o Ministério agiu conforme a lei, já que o
comércio dessa carne representa perigo iminente à saúde pública.
No entanto, a ação da Justiça foi questionada pelos gestores municipais e
açougueiros, que afirmam que o aspecto social não foi observado, já que mais de
mil empregos eram sustentados pelo comércio de carne, porém eles esquecem
que muitas crianças e adultos já morreram por ingerir a carne. Os moradores
da região dizem nunca terem sentido nenhum problema com a ingestão dela;
no entanto, as conseqüências na saúde de quem a consome são gradativas e
podem ser confundidas com outros problemas.
Os açougueiros afirmam ainda que a forma como vendem a carne torna o
preço do produto mais barato, porém é preciso lembrar que não se pode pôr
vidas em risco, mesmo porque elas não têm preço.
A ação tomada pelos três grupos envolvidos – Prefeitura, Ministério Público
e açougueiros – é o Termo de Ajuste de Conduta (TAC), que prevê que em até
sessenta dias sejam tomadas algumas medidas paliativas, como a criação de
vários boxes com equipamentos de corte e refrigeração, pias com água potável
etc. Penso que essa medida é muito positiva, pois eliminarão os problemas em
questão, além de termos maior segurança e saúde na mesa.

Professor: José Maria de Sousa Escola: E. E. P. S. G. Onze de Março Cidade: Cáceres – MT

Professora: Elane Cerqueira Lima de Almeida Escola: Colégio Estadual Eliseu Leal Cidade: Gandu – BA

Aluna: Dayanne Marciano Moreno
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Aluno: Albertino do Amparo de Jesus
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Necessidade ou problema?

Campos Altos: uma cidade para todos?

No dia 7 de maio de 2008, em Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, ocorreu
a inauguração do Centro de Detenção e Ressocialização (CDR), conhecida com
o nome provisório de Casa de Custódia, mas já popularmente denominada
“Cadeião”. Uma construção com investimento do governo de 13 milhões de
reais, com capacidade para abrigar cerca de 900 detentos. Contudo, a polêmica
sobre o benefício ou malefício que envolvem esse investimento continua.
Sem dúvida é uma obra necessária, pois, segundo especialistas no assunto,
as precárias condições das superlotadas cadeias do sudoeste paranaense não
garantem a segurança da população e muito menos têm condições de recuperar
os detentos e reintegrá-los à sociedade.
Entre os efeitos benéficos que essa instituição nos traz, certamente, está
o impacto econômico, já que resultará em empregos diretos e indiretos,
aumento da massa salarial, aumento do Produto Interno Bruto (PIB) e outros. Se
observarmos do ponto de vista demográfico, vamos ter também um aumento
significativo da população beltronense e isso atingirá positivamente a economia
com o aumento potencial do número de consumidores para o comércio local.
Por outro lado, muitos temem os efeitos indesejáveis que um presídio pode
nos trazer, tais como: a vinda das famílias dos detentos para o município,
geralmente famílias que trazem consigo problemas sociais, sobrecarregando a
estrutura de atendimento da cidade em si. Outro efeito que as pessoas contrárias
à instalação dessa casa temem é a possibilidade da vinda de “profissionais” do
crime, que poderão se infiltrar entre os moradores para ficar perto de seus
chefes que estão detidos. Também alegam que poderemos presenciar, como
vem acontecendo, de modo geral, no sistema prisional brasileiro, e isso vai
gerar um grande risco de rebeliões e fugas.
Na minha opinião, os benefícios serão maiores que os efeitos negativos, pois,
se houver uma boa administração, juntamente com a nossa ajuda e a ajuda do
poder público, os problemas que surgirem poderão ser prevenidos.
Assim a Casa de Custódia, além de necessária como tentativa de reintegrar os
presos à sociedade através de trabalho e da educação, será uma solução e não
um problema. Poderá ser um dos fatores que contribuirão para a tranqüilidade
e o desenvolvimento do município e da região.

A região Nordeste do Brasil é a mais pobre do país e a mais castigada pelas
condições climáticas, que provocam catástrofes, como a seca. Em decorrência
disso, ocorre um grande processo de migração dos nordestinos para as regiões
mais desenvolvidas, como as regiões Sudeste e Sul.
Um bom exemplo desse processo ocorre em Campos Altos, em Minas Gerais, cidade
de 14.000 habitantes, situada entre campos e montanhas, no Circuito da Canastra e
conhecida por abrigar Nossa Senhora Aparecida, no segundo maior Santuário do Brasil.
Esse processo migratório ocorre em época da colheita do café, quando o
município recebe um acréscimo de aproximadamente 4.000 nordestinos.
Entretanto, esse fato vem causando uma enorme polêmica, pois os moradores da
cidade que trabalham na zona rural alegam que os nordestinos estão reduzindo suas
chances de trabalho, conseqüentemente provocando quedas nos salários, uma vez que
os nordestinos trabalham por salários mais baixos, e ainda contribuem para um crescente
aumento dos índices da violência, segundo alguns moradores. No entanto, a Policia Militar
afirma que o aumento da violência na cidade é insignificante, não chegando a 10%, o que
realmente aumenta é o trabalho policial preventivo para evitar possíveis delitos.
Mas, segundo os nordestinos, é de suma importância essa migração, porque
eles estão situados em uma região que não é propícia para a agricultura, uma vez
que o único produto em abundância é a mamona, por ser mais resistente ao calor.
Além do mais, o preço do dia trabalhado é relativamente baixo. Enquanto recebe
na faixa de R$ 50,00 por dia em Campos Altos, no Nordeste esse valor cai para
R$ 12,50, e quando há serviço.
Além disso, os produtores campos-altenses afirmam que a quantidade de
trabalhadores da cidade não é suficiente para a colheita, a qual seria feita fora
de época correta, ocasionando um imenso prejuízo, pois prejudicaria a safra
pendente e também a florada do próximo ano.
Já os comerciantes que contam com aumento significativo das vendas
comemoram a presença dos migrantes e incentivam a vinda deles.
Do meu ponto de vista, parte da população da cidade está equivocada, pois
está explícito na Constituição Federal que todo cidadão tem o direito de ir e vir
em todo o território nacional, e, além do mais, o Brasil não é somente para alguns,
mas para todos os brasileiros!

Professora: Jussara Pires Marcon Escola: C. E. E. F. M. Industrial Cidade: Francisco Beltrão – PR

Professora: Edna Lúcia de Carvalho Silva Marques Escola: E. E. Padre Clemente de Maleto
Cidade: Campos Altos – MG

Aluna: Adriana Cristina Gluitz
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Aluno: João Paulo de Oliveira
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O direito à terra é de todos nos
Aluna: Bruna Fernanda Rodrigues Martins

A demarcação de terras indígenas no Mato Grosso do Sul é o tema regional
mais evidente e discutido atualmente. Por meio de um Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) assinado em 12 de novembro de 2007, entre o Ministério
da Justiça, o Ministério Público Federal e a Fundação Nacional do Índio, ficou
acordada a realização de estudos antropológicos para demarcações de áreas
indígenas em 26 municípios do Estado.
Sem discussões prévias e esclarecimentos sobre o que de fato compreendem
esses estudos e quais as conseqüências dessas demarcações, nosso município
foi surpreendido com a noticia de que poderá virar território indígena e sua
população de não-índios simplesmente ser condenada à condição de “sem-teto”.
Exageros à parte, a verdade é que o clima de indignação, revolta e insegurança
foi instaurado. Aqui em Amambai várias autoridades já expressaram sua opinião
contra essa demarcação: prefeitos, vereadores, comerciantes, produtores rurais
e grande parte da população estão empenhados em lutar para que essas
demarcações não aconteçam.
É importante ressaltar que a sociedade não está ignorando os direitos da
população indígena. É indiscutível que essas terras eram originalmente habitadas
pelos povos indígenas e que atualmente algumas reservas não possuem a
quantidade de terras suficientes para abrigar algumas etnias e talvez por isso
muitas aldeias enfrentem problemas gravíssimos de desnutrição, alcoolismo,
violência e suicídios.
Entretanto, penso que transformar grande parte da região sul do nosso Estado
em área indígena é no mínimo uma atitude desastrosa. Considerando que nos
26 municípios afetados por essa demarcação a base econômica é o agronegócio,
não só os agricultores e pecuaristas serão afetados, mas também os setores de
serviços, o comércio em geral e as instituições financeiras.
Outra questão extremamente preocupante é o clima de tensão entre índios e
brancos. Em um país em que se tem a falsa ilusão de convivência pacífica entre os
diferentes povos, a discriminação e o preconceito podem gerar sérios conflitos e
uma onda de violência.
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Além disso, o papel da Funai em relação ao bem-estar dos povos indígenas é
bastante questionado. Que programas serão desenvolvidos para que as terras
adquiridas sejam efetivamente produtíveis?
Dessa maneira, temos que reconhecer que os protestos contra as demarcações
são um alerta para todo o país e, principalmente, para os governantes.
Sem dúvida, todas as comunidades, indígenas ou não, devem ter a
oportunidade de melhorar suas condições de vida, até porque os direitos de
todos os povos devem ser respeitados.

Professora: Gilvanda Alves da Silva Reis Escola: E. E. Coronel Felipe de Brum Cidade: Amambaí – MS
43

11/22/08 7:42:35 PM

Representantes de Deus ou do povo?
Aluno: Giovanni de Lucena Morais

O jornal Folha de S. Paulo divulgou que sacerdotes católicos estão disputando
as prefeituras este ano no Brasil, o que ocasionou conflitos entre a Igreja e os
sacerdotes, gerando mais dúvidas à população quanto a em quem confiar um
voto que decidirá o futuro da cidade.
Os padres que resolveram disputar os pleitos municipais nestas eleições
receberam uma suspensão de ordem ou solicitaram licença e estão afastados da
Igreja, já que o novo Código de Direito Canônico da Igreja Católica – que vigora
desde 1983 – afirma que “os clérigos são proibidos de assumir cargos públicos
que implicam a participação no exercício do poder civil”. Mas não prevê nenhuma
punição, e a deixa a critério do bispo diocesano.
Assim como em outras cidades brasileiras, esse episódio ocorre em Jardim do
Seridó, cidade do interior do Rio Grande do Norte, na qual o bispo da diocese
de Caicó (RN), dom Manoel Delson, concedeu a suspensão de ordem ao padre
Jocimar Dantas, candidato a prefeito de nossa cidade.
Muitos acham que isso é radicalismo por parte da Igreja, mas, na minha
opinião, a Igreja está certa, pois isso poderá “dividir” os fiéis e prejudicar a Igreja,
que não tem nenhum envolvimento com as políticas governamentais do Brasil.
Muitos eleitores acreditam que pelo simples fato de o candidato ser padre
poderá corresponder às suas expectativas em benefício da comunidade. Mas
creio que ele não seja capaz de cumprir sua nova “missão” como administrador,
pelo fato de ele ter abandonado as pessoas que confiavam e acreditavam nele
como padre, não sendo prudente confiar um voto em quem não tem certeza do
que quer e abandona facilmente seus maiores compromissos.
Os bispos deveriam adotar como medida enviar esses sacerdotes para fazerem
missão em lugares que necessitam deles, como a Amazônia, caso queiram voltar
a exercer suas ordens ministeriais, uma vez que eles abandonaram suas ordens e
agora encontram-se à disposição da Igreja.
É muito importante que a comunidade avalie a conduta do candidato como
padre e como político, pois é a ele que a comunidade pode ou não entregar o
governo municipal, que exige muita seriedade e compromisso. Também deve-se
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avaliar como ele administrava sua paróquia, para que as pessoas possam ter uma
base de como será esta administração.
Em resumo, sou terminantemente contra padres ou qualquer tipo de religioso
envolvido nas políticas governamentais, pois, como católico, sinto que os fiéis
ficam confusos e acabam se afastando da Igreja, que em nenhum momento
teve participação nesse fato que envolve toda a comunidade. E, assim como ele
abandonou a Igreja, poderá abandonar a comunidade que confiou nele.

Professora: Vera Lúcia Cunha de Lucena Escola: Centro Educacional Felinto Elísio Cidade: Jardim do Seridó – RN
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A Lagoa de Sombrio pede socorro
Aluna: Patrícia de Matos Cristovão

Ato público “Água de Todos” reuniu alunos da rede pública municipal e
estadual de Sombrio, Santa Catarina, às margens da Lagoa de Sombrio, no
dia 10 de abril de 2008. Nesse ato os alunos solicitavam uma solução para um
problema que preocupa a maioria da população da região: a diminuição do
nível da Lagoa de Sombrio.
A Lagoa de Sombrio apresenta uma superfície de 54 quilômetros quadrados,
é a maior lagoa de água doce do Estado. Ela percorre cinco municípios: Balneário
Gaivota, Passo de Torres, Santa Rosa do Sul, Sombrio e São João do Sul.
A Lagoa está apresentando problemas que podem comprometer todo o
ecossistema da região, uma vez que nos últimos oito anos baixou mais de um
metro do seu nível de água, afastando-se cerca de 90 metros do lugar aonde
antes ela chegava. Com a diminuição do seu nível a água do mar está entrando
na Lagoa, provocando o processo de salinização.
Preocupada com essa situação, a ONG Associação de Proteção e Amparo à Lagoa
(APA) realizou um estudo para viabilizar a construção dos molhes da Barrinha, na
cidade de São João do Sul, onde a lagoa desemboca no rio Mampituba. Segundo
a APA, essa alternativa beneficiará a Lagoa, pois ela voltará ao seu nível normal
e não sofrerá tanto com a salinização, que é altamente prejudicial à pesca e à
sobrevivência de várias espécies de peixes, tais como bagre, robalo, jundiá e
outros que existem nesse habitat.
Por outro lado, há aqueles que não pensam no futuro da Lagoa. Uma pesquisa
feita pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) com 134 pessoas, dos
cindo municípios pelos quais a Lagoa percorre, aponta que 39,4% da população é
contra o fechamento do canal da Barrinha, alegando que haverá inundações nas
regiões próximas da Lagoa, acarretando a perda de solo agrícola e ocasionado
também a redução da renda dos pescadores.
Já 32,6% dos entrevistados são a favor, porque, com o fechamento do canal,
o nível da lagoa não diminuirá e não comprometerá a sua utilização pelo ser
humano e pela atividade agrícola. Ainda que esse problema atinja direta ou
indiretamente a todos os moradores da região, percebe-se que muitas pessoas
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demonstram desinteresse ou indiferença a seu respeito, visto que 17,4% não
opinaram e 10,6% desconheciam o assunto.
Penso que a melhor solução é a construção dos molhes, devolvendo à Lagoa
a sua forma, condição e característica original. Portanto, é necessário que se
tomem atitudes fortes para a recuperação da Lagoa, caso contrário nossas futuras
gerações nos culparão pelo seu desaparecimento. Somente com o engajamento
de todos é que podemos inverter esse quadro, pois o bem da nossa Lagoa é o
bem de todos nós.

Professora: Elisandra de Vargas Cardoso Escola: E. E. M. Macário Borba Cidade: Sombrio – SC
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Represamento do Rio Caldas: soluçao para uns, problemas para outros
Aluna: Daniele Ferreira da Silva

Caldazinha é uma pequena cidade do interior de Goiás possuidora de várias
riquezas, das quais uma das mais importantes é um rio que corta o município, o
Rio Caldas, que, além de ser extenso, conserva suas águas límpidas.
Há alguns anos houve uma grande polêmica acerca deste rio: a possibilidade
do seu represamento para a construção de pontos turísticos e lazer, bem como
para o abastecimento de água, no futuro, para a nossa capital, Goiânia – plano
diretor desenvolvido pela Saneago.
Como já era previsto, essa possibilidade dividiu opiniões: de um lado, acreditase que esse projeto pode gerar rendas tanto para o município quanto para o
Estado, mais empregos, trazer turistas e com eles o reconhecimento para Goiás, e
ainda a captação de água para Goiânia, pois pesquisas revelam que ela só poderá
ser abastecida normalmente pela barragem do rio João Leite até o ano de 2025.
Por ser mais próximo da capital, o Rio Caldas foi apontado como a solução para
o problema da falta de água da população goianiense. Por outro lado,assim como
eu, várias pessoas defendem que a construção desse lago mudará por completo
a vida dos moradores das localidades próximas ao Rio, pois eles perderão suas
terras e terão grandes prejuízos, já que as indenizações são feitas, mas, além
de demorada, os valores podem ser desprezíveis. Esses moradores ainda terão
que deixar toda uma história de vida para trás, podendo contar apenas com as
lembranças. Outro grande prejuízo são os incontáveis danos ambientais.
Segundo levantamentos feitos, o projeto ocupará 2.800 hectares de terra,
o lago terá 3.449,3 milhões de metros cúbicos de água, 23 quilômetros de
extensão e 810 metros de largura. A área inundada será de 425 alqueires de terra,
com a desapropriação de 365 pessoas. Além dos danos ambientais impostos a
1.104 hectares de áreas com cobertura vegetal nativa e 1.658 hectares de áreas
produtivas. Assim sendo, os prejuízos superam os benefícios.
Esse assunto caiu em esquecimento após as reivindicações da população
caldazinhense através de abaixo-assinados enviados ao governo em setembro
de 2005. Entretanto, acredita-se que o projeto continua em andamento, por
causa da sua grande importância. Porém as informações correm em segredo.
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Assim, a falta de informações deixa as pessoas preocupadas, pois encontram
a solução para a falta de água em Goiânia; no entanto, isso prejudicará a vida de
inúmeros moradores, que só pedem que seus princípios sejam respeitados, pois
se esse fato acontecer serão inundadas, junto com a fauna e a flora das margens
do rio, também histórias de vida dos habitantes atingidos, além de que parte do
lazer talvez nunca possa ser desfrutada pelos moradores da região, que possui
um poder aquisitivo muito baixo em relação a essa grandiosa obra do Estado.

Professora: Ana Maria Pires de Matos Escola: E. E. Horácia Lobo Cidade: Caldazinha – GO
49

11/22/08 7:42:38 PM

Polêmica nos trilhos de Cataguases
Aluno: Felipe de Souza Carvalho

“Pacificusme est ingressus tuus?” (“É pacífica a tua chegada?”)
Com essa frase, gravada na Ponte Metálica, as portas da minha cidade,
Cataguases, são abertas. Uma cidade pequena em tamanho, mas grandiosa
no cenário cultural, arquitetônico, literário e cinematográfico de nosso país.
Cataguases, conhecida como “Terra de Gente Boa”, foi desenhada com traços
de Niemeyer, Jan Lach, Portinari, entre outros, escrita na linhas do Movimento
Verde, e eternizada nas telas de Humberto Mauro.
Há também em minha cidade uma linha férrea, responsável pelo transporte
de bauxita na região, fundada em 1877 e que cruza o município dividindo-o
ao meio. Além de separar a cidade em dois lados, também divide as opiniões
de seus habitantes mediante uma antiga polêmica: o trem deve cruzar a
cidade ou não?
Alguns dizem que o trem não interfere em nada e que, pelo contrário, dá um
ar histórico à cidade. Eu, como tantos outros, penso que o trem atrasa o trânsito
e a única solução é transportar a linha férrea para longe do perímetro urbano.
O sr. Fernando Masiero, secretário da Indústria, Comércio e Segurança,
afirma existir um projeto de transposição da ferrovia para a zona limítrofe da
cidade, criando assim um “anel ferroviário” para aliviar o trânsito do centro.
Apesar disso, o trem ainda continua nos mesmos trilhos, engarrafando o
tráfego de automóveis e pedestres e incomodando os habitantes com um apito
ensurdecedor, que agrava a poluição sonora.
Pessoalmente, acredito que o simples fato de o trem cruzar a cidade não
lhe trará avanços. O que realmente importa é que ele esteja contribuindo
para alavancar o desenvolvimento econômico do município, e para isso não é
necessário que o transporte de cargas seja feito pelo centro de Cataguases.
Além disso, um fator agravante é o da infra-estrutura dos trilhos, que, se
não cuidados, aumentam o risco de acidentes. Portanto, é imprescindível a
sua boa conservação.
Para resolver essa polêmica, entretanto, nenhuma solução foi encontrada
ainda; enquanto isso cataguasenses continuam tendo o seu sono e sonhos
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embalados por um “tchac-tchac-booommm” enlouquecedor, que, segundo
outros moradores: “Não incomodam em nada, e são patrimônio histórico”.
Ainda assim, acredito na luz no fim do túnel: a transferência do trem de
minério para as bordas do município, dando lugar a um bonde turístico, que
não incomodaria e deixaria ainda mais bela nossa “Princesa da Mata”. Afinal
de contas, Cataguases é misto de modernismo e história, idealizada por
nossos artistas, mas marcada pelos trilhos de ferro, para sempre de braços
abertos, dizendo a seus visitantes: “Revertere ad me, suscipiam te” (“Volta, que
eu te receberei”).

Professora: Dara Raquel de Freitas Folly Escola: E. E. Manuel Inácio Peixoto Cidade: Cataguases – MG
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BR-364: desenvolvimento ou preservaçao?
Aluno: Abraão da Silva Lima

O acreano é conhecido por trocar o desenvolvimento pela preservação da
floresta. Em Cruzeiro do Sul, lugar onde vivo, também não é diferente. Minha terra
natal hoje conta com cerca de 80.000 habitantes, é a segunda cidade acreana mais
populosa. O povo da nossa região tem a mania de dizer que somos da ponta do
Brasil, onde o vento faz a curva e que o açaí é a uva das bandas de lá. O município
está localizado no vale do Juruá, distante 645 quilômetros da capital Rio Branco.
Há vinte anos surgiu o desafio de integrar todo o Acre através da BR-364.
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal prevê
investimentos em torno de 672 milhões de reais para a pavimentação da rodovia,
o que vem causando divergências de opiniões não só na cidade, mas em todo
o Estado. Pequena parte da população se posiciona contra, argumentando
que a construção da rodovia causará sérios danos à natureza. A ex-ministra
do Meio Ambiente e atual senadora acreana Marina Silva, há alguns anos,
solicitou o embargo da obra para saber se ela causaria, ou não, impactos ao
meio ambiente. Segundo ela, a construção da obra foi iniciada sem os devidos
estudos ambientais. As pessoas contrárias argumentam que a criminalidade
aumentará, pois a rodovia interligará Cruzeiro do Sul não só à capital, mas sim a
todo o Brasil.
Assim como eu, a maioria da população é favorável à pavimentação da
rodovia, pois ela, quando concluída, trará como retorno a geração de empregos.
Conseqüentemente, proporcionará a melhoria da qualidade de vida da população
e o desenvolvimento, desde que seja de maneira sustentável, ou seja, devemos
usar o que a natureza nos proporciona de maneira racional para que as futuras
gerações tenham acesso aos mesmos recursos.
Tenho plena convicção de que a conclusão dessa rodovia trará vários benefícios
não somente para os cruzeirenses como para todo o vale do Juruá e para o Acre
de maneira geral. Observo que nos últimos dez anos a BR-364 vem sendo aberta
consecutivamente no período do verão, há uma redução significativa do preço
dos produtos comercializados em nossa cidade, se comparada ao período de
inverno, quando a rodovia encontra-se sem tráfego devido às chuvas.
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A nossa região, por estar localizada em plena Floresta Amazônica, tem belos
pontos turísticos, como o Igarapé Preto, o Parque Nacional da Serra do Divisor,
sem falar no novenário em honra à padroeira Nossa Senhora da Glória, que
é considerada a segunda maior manifestação de fé da região Norte, sendo
superada somente pelo Círio de Nazaré, em Belém. A conclusão dessa rodovia
atrairia vários turistas para a região e, conseqüentemente, a geração de renda na
cidade, ou seja, haveria uma diversificação da economia local.
Sou plenamente favorável à pavimentação da BR-364, pois ela, quando
concluída, será um atrativo para a instalação de indústrias e empresas para nossa
região, gerando assim emprego e renda para a população. Também proporcionará
a integração de todo o Acre. O governo garantiu que a rodovia será pavimentada
até 2010. Espero que o sonho dos acreanos, em especial dos cruzeirenses, se
realize o mais breve possível, pois só assim viveremos dias melhores.

Professora: Maria de Fátima do Monte Souza Escola: Escola Flodoardo Cabral Cidade: Cruzeiro do Sul – AC
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A bela rima da poesia mostra o sofrimento no coraçao ecologico
Aluna: Julyane Gomes de Oliveira

No interior de Pernambuco, a mais ou menos 400 quilômetros da capital Recife,
encontra-se o município de São José do Egito, ou “Capital da Poesia”, como é
popularmente conhecido. É assim chamado por causa dos grandes poetas que
habitavam e habitam essa cidade.
É notável o seu despontar em relação às cidades vizinhas; é indiscutível a sua
ação de acolher os filhos; como também é indiscutível o seu panorama arborizado,
de lugar preocupado em preservar o meio ambiente e, assim, respirar melhor.
Contudo, é incontestável que o projeto de asfaltar o centro de nossa cidade
gerou polêmicas, pois para tal empreitada foi preciso derrubar árvores centenárias
e com isso, acredito, contribuindo para o desmatamento, para o aquecimento
global, e cometendo um crime num mundo que briga e brada alto e em bom
som por preservação.
De acordo com pesquisas realizadas pelos alunos da E. E. Edson Simões (2º
EM “D”), de cada dez pessoas entrevistadas três são a favor do projeto realizado
e o restante critica, dizendo que o prefeito, de um jeito ou de outro, contribuiu,
sim, para o desmatamento. Porém, o prefeito diz que vai repor as árvores
que foram derrubadas e alega a intenção de contribuir para crescimento do
município e não para o desflorestamento. Infelizmente, o crescimento das
cidades tem provocado a diminuição das áreas verdes, que são derrubadas
para a construção de condomínios, pólos industriais etc. Esse problema não
é exclusivo do nosso país – no mundo inteiro o desmatamento ocorreu e
continua ocorrendo. E em São José do Egito não foi diferente. Os dados do
Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD) mostram que a Amazônia perdeu
4.754 quilômetros quadrados de floresta entre agosto do ano passado e junho
deste ano, elevação de 9% em comparação com o acumulado entre agosto de
2007 e junho de 2008.
Diante de tudo isso, penso que o prefeito fez uma ”poesia sem
rimas” – derrubar árvores que tinham mais de cem anos e outras plantadas
há pouco tempo para asfaltar ruas que já eram calçadas não é projeto de
extrema necessidade.
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Se eu fosse o “poeta” responsável pelas rimas dessa “poesia”, teria feito com rimas
ambientais que dessem mais vida ao nosso planeta, em vez de fazer “frases soltas
e sem sentido”, pois as matas, florestas e árvores são de extrema importância para
o equilíbrio ecológico da Terra e para o bom funcionamento climático.
Espero sinceramente que o homem tome consciência desses problemas e
comece a perceber que antes do dinheiro e do destaque na sociedade está a vida
do nosso planeta e conseqüentemente a nossa.
Nossos filhos e netos têm o direito de viver num mundo melhor, fazendo as
mais belas poesias com rimas perfeitamente dispostas, sem que haja nenhuma
amostra do sofrimento “no coração ecológico” de nossa cidade.

Professor: Helder Barbosa Piancó Escola: E. E. Edson Simões Cidade: São José do Egito – PE
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As faces da lei de preservaçao do patrimônio historico
Aluno: Lucas da Silva Gautério

São José do Norte, cidade onde vivo, tem uma grande importância na história
do Estado do Rio Grande do Sul, porém a história de seu povo pode estar
desabando em forma de sobrados e prédios históricos. A polêmica em questão
é se a lei do patrimônio histórico é a melhor maneira de manter a história ou só
um atraso na vida de seus donos.
A lei de preservação do patrimônio, Lei Estadual nº 11.585 da Constituição
Estadual, criada em 2001, pelo então deputado estadual Bernardo de Souza,
tem objetivos de preservar a visibilidade e a ambiência das edificações e de
estabelecer dispositivos de controle para garantir a qualidade ambiental do
centro histórico. Quem não cumprir essa lei e modificar, demolir ou depredar
patrimônio tombado será multado ou até mesmo preso.
A parte da população que é contra a lei se defende com os seguintes argumentos:
há muita burocracia e uma restauração sairia muito cara, e seria necessário a ajuda
de instituições e empresas. Ainda assim as mudanças que podem ser feitas são muito
limitadas, pois não se pode modificar a fachada do imóvel, como, por exemplo,
construir uma garagem no térreo e acima um 1º andar. Um ponto importante é que
deveriam ter sido tombados apenas os sobrados e casarões, pois o tombamento
não é feito com o consentimento de seus donos, cobrindo uma área inteira dentro
do centro da cidade. Segundo uma pesquisa escolar, que foi feita com participação
de 23 munícipes, 61% se posicionaram contra a lei de preservação do patrimônio
histórico. Além disso, é importante salientar que na Rua General Osório, situada
no sítio histórico da cidade, não podem trafegar caminhões ou veículos pesados,
pois causariam trepidações e ocasionalmente rachaduras nas edificações, podendo
levá-las a ruir. Tal limitação da rua prejudica o comércio, uma vez que as mercadorias
devem ser transportadas em veículos de menor porte e em menor quantidade.
A outra arte da população defende a lei, pois acredita que a conservação
do patrimônio histórico é importante para manter viva a história de um povo.
Isso desenvolve o turismo e conseqüentemente o comércio, gerando receita e
renda. Na pesquisa antes mencionada, 30% dos entrevistados apoiaram a lei,
enquanto 9% não opinaram.
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A opinião da população nos mostra que existe uma falta de instrução
dos habitantes. A culpa pode ser atribuída à falta de políticas públicas de
conscientização. Segundo Moacir Rodrigues, colunista do jornal Agora: “O
governo, através de leis, proíbe a demolição de um prédio considerado histórico,
mas, por outro lado, nada ou muito pouco faz para mantê-lo em pé, o que pode
significar o mesmo que torturar uma obra até que ela venha a sucumbir pela
ação do próprio tempo”. Isso pode vir a acontecer com vários prédios de São
José do Norte, como o prédio Gibbon e o prédio Coronel Gonçalves da Silva,
atualmente apoiados por estacas de madeira.
Em minha opinião a lei é uma excelente maneira de iniciar a conscientização,
porém deveria ter o apoio governamental, mesmo porque a receita gerada
pelo turismo em algum tempo cobriria os custos envolvidos. Sendo assim,
posiciono-me a favor da lei de preservação do patrimônio histórico, porque
“Povo que não tem história é povo que não existe”.

Professora: Maria Nobre da Silva Gibbon Escola: Instituto Estadual de Educação São José
Cidade: São José do Norte – RS
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Progredir ou preservar: uma questao de opiniao

Roraima, um Estado dividido

Cidade pacífica, localizada no noroeste fluminense, habitada por gente humilde
e acolhedora, esta é Itaocara, também conhecida como “Princesinha do Paraíba”. A
vida por aqui é tranqüila, crianças brincam pelas ruas, idosos batem papo nas praças,
tudo típico de uma pacata cidade do interior. Mas uma polêmica vem ganhando a
atenção dos itacoarenses: a construção de uma usina hidrelétrica no Rio Paraíba do
Sul, entre as localidades de Porto Marinho e Batatal, o que poderá alterar toda essa
harmonia, custo muito alto para um progresso duvidoso.
Uma pesquisa realizada por alunos da Turma 2002 do C. I. E. P. 245 revelou que 56% dos
entrevistados são favoráveis à construção da barragem, 13% são contrários e 1% não soube
opinar, num total de 425 pessoas questionadas. Biólogos e pescadores do Projeto Piabinha
fazem frente ao empreendimento, alegando que o impacto ambiental causado pelo
alagamento da região é irreversível. Na opinião do secretário municipal de Meio Ambiente,
Marcelo Graça, o projeto de construção necessita de mais estudos de minimização dos
impactos porque, embora a área alagada seja grande, precisamos do progresso.
Diante de todos esses fatos, sou contra a implantação da usina porque, em tempos de
aquecimento global e poluição desordenada, não podemos virar as costas para o nosso
meio ambiente, representado por uma fauna e flora riquíssimas. São 186 espécies de
vegetais e inúmeros animais, seis deles – lagosta-de-são-fidélis, piabanha, surumbim-doparaína, cascudo-barbudo, cágado-do-paraíba e lontra – correm risco de extinção. Segundo
o biólogo Guilherme Souza, as escadas construídas próximo às represas para que os peixes
desovem rio acima não são eficazes, pois apenas 0,01% deles conseguem transpô-las.
O progresso não pode nos levar a um futuro de fome e miséria.
Oponho-me também à idéia adotada pelo povo de que a usina gerará muitos
empregos. Dados divulgados pelo Projeto Piabanha indicam que os empregos
gerados pela pesca, cerca de 1.200, superam os que serão criados na barragem, no
máximo 80. Além disso, a receita obtida pela atividade pesqueira supera os royalties
oferecidos pela companhia ao município.
Sei que Itaocara precisa arregaçar as mangas para progredir e que tudo tem seu
preço, no entanto, a Princesinha do Paraíba deve estar sempre de braços abertos e
louvar o que sempre teve de melhor: a vida!

Roraima vive hoje um momento único em sua história. Até bem pouco tempo
atrás, pouco se falava do Estado; porém, recentemente, ele se tornou alvo da atenção
de todo o país. O que mais me entristece é saber que todo esse interesse não se deve
às suas riquezas naturais ou culturais, e sim aos lamentáveis conflitos fundiários que
tanto sujam a imagem do Estado que desde pequeno aprendi a amar.
Os problemas territoriais de Roraima são mais antigos do que se pensa. Desde tempos
imemoriais, os índios das etnias Macuxi, Ingaricó, Wapixana, Ianomâmi, entre outras,
habitam o Estado e lutam pelo direito à posse das terras que antes lhes pertenciam,
envolvendo-se em inúmeros conflitos entre si e com os não-índios que se estendem
até os dias atuais.Como resultado, mais de 40% do Estado corresponde, hoje, a terras
indígenas destinadas à suposta “preservação da cultura indígena e das riquezas naturais”.
Não sou contra os índios de maneira alguma, mesmo porque, como a maioria dos
brasileiros, tenho sangue indígena, gosto de dormir em redes e tomo banho pelo
menos três vezes ao dia; costumes herdados dos nativos brasileiros. Contudo, não
posso deixar de observar que essas reservas trazem mais problemas que soluções.
Principalmente em áreas de fronteira, tais demarcações facilitam a entrada de
estrangeiros que exploram nossos recursos e realizam patentes para seus países,
prejudicando a hegemonia do Brasil, que perde pouco a pouco as suas riquezas. Além
disso, a economia do Estado fica bastante ameaçada, visto que as reservas indígenas
compreendem grande parte das terras agricultáveis da região, indispensáveis à
principal fonte de renda de Roraima, o cultivo de grãos, como o arroz e a soja.
Os problemas trazidos pelas reservas não são apenas de natureza econômica e territorial,
eles também contribuem para aumentar o preconceito para com os indígenas, que são
segregados da sociedade, estimulada a praticar violência contra tais povos.
Eu, como roraimense, não me sinto plenamente brasileiro, pois o país parece não se
preocupar com o futuro do meu Estado, agindo de maneira deletéria não só com Roraima, mas
com a Amazônia em geral. O povo roraimense precisa que o governo federal não enxergue
mais o Estado como o “fim do Brasil” e passe a propor novas formas de aliar a preservação
da cultura indígena com o desenvolvimento econômico e tecnológico do Estado. Assim me
sentirei à vontade para bater no peito e dizer que faço parte da grande nação brasileira.

Professora: Zilete Pereira Montesino Escola: C. I. E. P. 245 Cidade: Itaocara – RJ

Professora: Arlete Alves de Oliveira Escola: C. E. F. E. T. Roraima Cidade: Boa Vista – RR

Aluno: Elson de Souza e Silva Júnior
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Aluno: Felipe Navarro Balbino Alves
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Cristino Castro, Capital Nacional da Agua
Aluno: Enismarde Barbosa dos Santos

Capital Nacional da Água, com o maior lençol freático e o maior número de poços
jorrantes da América do Sul, Cristino Castro, localizado na região sul do Estado do
Piauí, no Nordeste do Brasil, possui uma imensa fartura de água subterrânea, graças
ao solo impermeável que concentra água e forma grandes lençóis. A abundância
de água derramada já preocupa os moradores, tanto na escassez para as futuras
operações quanto no prejuízo ao meio ambiente, uma vez que esses poços jorram
24 horas por dia e constituem somente atração turística.
Existem poços desde o início até o fim da cidade, e o que mais desperdiça
água localiza-se 45 quilômetros ao norte da cidade e chama-se “Violeta”. Dados
técnicos estimam um desperdício de 500.000 litros de água por hora; no entanto
sua vazão já alcançou no início de sua perfuração, em 1975, 900 metros cúbicos,
ou seja, 900.000 litros de água por hora.
Para o secretário municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
o engenheiro agrônomo José Oliveira Filho, o fato não seria tão absurdo se essa
abundância de água suficiente não só para o consumo humano como para
diversas outras coisas estivesse sendo plenamente aproveitada.
Neste ano de 2008, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos assinou
convênio com o Ministério da Integração para o controle de vazão dos poços
existentes no município. Desde 2004 projetos estão em tramitação com a mesma
finalidade: fechar os mais de vinte poços existentes na cidade e reabri-los nos finais de
semana, quando o fluxo de turistas é maior; porém, até agora isso não aconteceu.
Durante entrevistas com proprietários e responsáveis por poços, eles afirmaram
que estes não podem ser lacrados em nenhum momento, pois isso causaria danos
à economia de seus estabelecimentos, onde funcionam grandes hotéis com
piscinas e restaurantes para o turismo, já que essa beleza natural constitui atração
turística. Enquanto a maioria dos moradores concordam com o fechamento,
outros acreditam que o derramamento excessivo sem aproveitamento não seja
ofensivo à natureza. Como diz o chefe da Companhia de Pesquisas e Recursos
Minerais (CPRM), a questão deve ser tratada considerando não somente os
aspectos ambientais e sociais, mas fazendo prevalecer a legislação atual.
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Do meu ponto de vista, os poços devem ser fechados, sim, já que essa
água não tem outra finalidade a não ser para o turismo. Uma vez lacrados,
os poços podem ser reabertos nos finais de semana, quando há maior
movimento de turistas.
Está claro que se essa água usada nos banhos fosse reaproveitada para a
agricultura ou para a criação de animais, como peixes e outros, não se importaria
nada, produzindo tudo aqui mesmo e conseqüentemente gerando renda para a
cidade e para a população.
Finalmente, todos devem se conscientizar de que a água não é um bem eterno.
Por exemplo, sabemos que algumas regiões do Japão já importam água potável,
por isso devemos preservá-la.

Professora: Olinda Maria Rodrigues Arnaldo Escola: Unidade Escolar Joaquim Parente Cidade: Cristino Castro – PI
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Sustento de alguns, ruina de outros
Aluno: Merlim Miriane Malacoski

Major Vieira é uma cidade calma e pequena, de povo hospitaleiro e ambiente
acolhedor. É um município rural, pois a economia é essencialmente agrícola.
Um dos problemas da nossa cidade está exatamente na principal atividade
da agricultura major-vieirense: o cultivo do fumo. A maioria da população não
vê problema algum; pelo contrário, acha que o cultivo do tabaco é a única
alternativa de desenvolvimento para o município. Quase ninguém percebe
que o mesmo fumo alimenta a economia local e se transforma no cigarro que
mata tantas pessoas. Mas eu acredito que essa mentalidade pode ser mudada
quando os habitantes de Major Vieira perceberem que a fumicultura é uma
atividade rentável, porém ela envolve questões éticas, de saúde, ambientais e
até culturais.
Apesar de a atividade fumageira não utilizar grandes áreas de terra, o que torna
favorável aos pequenos agricultores, o fumo necessita de muitos agrotóxicos,
que geralmente são aplicados manualmente e, pior, sem o cuidado necessário,
causando diversos problemas de saúde aos fumicultores.
Não se pode esquecer também dos impactos ambientais, já que durante
o processo de secagem do fumo necessita-se de muita lenha, e apesar de a
maioria dos fumicultores utilizar árvores de reflorestamento, cujas mudas são
fornecidas pelas próprias empresas fumegeiras, as áreas reflorestadas não
conseguem suprir a demanda de lenha, o que faz com que se destruam trechos
de vegetação nativa.
Outra questão preocupante é o fato de muitos agricultores cultivarem
exclusivamente o tabaco, e não raramente vêem-se fumicultores comprando
nos supermercados de Major Vieira produtos básicos como legumes e
hortaliças, produtos esses que poderiam produzir com mais qualidade nas
próprias terras.
Muitas pessoas afirmam que a economia major-vieirense não sobreviveria
sem o cultivo do fumo e não se preocupam em criar outras alternativas aos
pequenos agricultores do município. É preciso avaliar quais produtos se
adaptariam ao solo, ao clima e, sobretudo, às possibilidades e necessidades
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das famílias do meio rural. Esse não é um projeto a ser executado a curto prazo,
o que certamente atrapalharia a vida dos fumicultores, mas, sim, uma medida
eficaz para o futuro de nossa cidade.
Penso que as pessoas precisam trabalhar no campo para garantir seu sustento,
mas não é correto Major Vieira continuar se desenvolvendo às custas da produção
da matéria-prima de uma droga que mata milhões de pessoas no Brasil e no
mundo, inclusive na nossa própria cidade.

Professora: Soleima Aparecida de Oliveira Escola: E. E. B. Luiz Davet Cidade: Major Vieira – SC
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Rodoviaria, eis a questao
Aluna: Sildinéia Machado de Morais

No município de Colorado do Oeste, situado no cone sul do Estado de
Rondônia, a aprovação de um projeto pela Câmara dos Vereadores provocou e
ainda provoca muita discussão entre a população.
O projeto em questão se refere à construção de uma nova rodoviária no local
onde hoje está uma das praças da cidade, situada na Avenida Paulo de Assis
Ribeiro, que foi construída com recurso federal, e ao seu lado encontram-se
uma escola e o ginásio municipal de esportes. O projeto prevê gastos com essa
construção de aproximadamente um milhão de reais.
A população coloradense fez valer seus direitos de cidadão, e as pessoas,
sejam as contrárias ou as que defendem esse projeto participaram das
votações na Câmara Municipal. Outras promoveram abaixo-assinados, que
foram entregues à prefeita, pedindo a escolha de outro local para a nova
rodoviária.
As que defendem a implantação desse projeto, como alguns vereadores,
argumentam que o local onde está a atual rodoviária não beneficia a cidade,
pois é muito distante do centro, sendo de difícil acesso, e que sua infraestrutura já é precária. Além disso, fundamentam-se na idéia de que o bairro
onde está localizada, o São José, já está quase isolado. Porém, penso que, se
a rodoviária for transferida, esse bairro ficará totalmente isolado.
No entanto, muitas pessoas, como eu, se opõem a esse projeto, pois a praça
é patrimônio público e não podemos simplesmente esquecer os gastos que
os governos passados tiveram com a construção da antiga rodoviária e com
a praça que já foi local de lazer de muitas famílias.
Outro motivo pelo qual me oponho a esse projeto é que próximo à praça
está localizada a Escola Estadual Paulo de Assis Ribeiro, na qual estudo. E
vejo que o aumento do número de pessoas circulando nessa área e a entrada
e saída de ônibus e carros particulares prejudicarão o rendimento escolar,
uma vez que a poluição sonora aumentará. O índice de acidentes nessa área
provavelmente se elevará, visto que as avenidas Paulo de Assis e Marechal
Rondon já são movimentadas.
64

AF_livro_OPINIÃO.indd 64-65

Também deve-se levar em consideração o fato de que no momento a cidade
não está precisando de uma nova rodoviária, mesmo que esta tenha infraestrutura de cidade grande. E essa verba que está parada nos cofres da prefeitura
poderia ser investida na área da saúde, melhorando o único hospital da cidade,
que está em situação precária, ou construindo uma nova instalação hospitalar,
mais próxima ao centro.
Na minha opinião, deveria ser feita distribuição de panfletos explicativos,
mostrando o lado positivo e o negativo desse projeto, e a população deveria ser
ouvida através de um plebiscito, antes de dar início à construção, cujas obras não
iniciaram porque o juiz da cidade embargou a obra, alegando que ela irá causar
impactos ambientais, pois no local há duas palmeiras-reais e um pé de mogno.
Desde então, nada foi resolvido, a discussão continua, mas ao mesmo tempo em
que essa discussão é desgastante é também saudável, uma vez que vivemos em
uma democracia, em que todos têm o direito de opinar e defender suas idéias.

Professor: Moisés José Rosa Souza Escola: E. E. F. M. Paulo de Assis Ribeiro Cidade: Colorado do Oeste – RO
65

11/22/08 7:42:42 PM

Rio Guaribas, desvia-lo da cidade de Picos ou escava-lo?
Aluna: Jéssica Ravena de Sousa Santos

O problema do Rio Guaribas virou motivo de polêmica na cidade de Picos.
O que deveria ser feito para pôr fim aos problemas de alagamento? A escavação
ou a mudança do rio?
Há anos a cidade vem sendo alagada pelo Rio Guaribas nos períodos de
inverno rigoroso. Muitas pessoas dizem que para resolver o problema o melhor
seria escavá-lo para suportar um nível maior de água, mas outras alegam que o
rio Guaribas recebe grande quantidade de água de outras localidades vizinhas,
como, por exemplo, do Riacho das Macacas e da Barragem de Fátima, que
deságuam no rio, aumentando o risco de enchentes.
Ao escavar, a intenção é evitar o transbordamento na cidade, o que causa
prejuízos à sociedade, devido à grande quantidade de lixo que o rio carrega
para as ruas, gerando as mais diversas doenças e colocando em risco de
desabamento as casas das famílias que moram nas proximidades do leito,
obrigando-as a sair de suas casas e se abrigarem em lugares públicos, como
colégios e quadras esportivas.
Outra parte da população acredita que o correto seria mudar de vez o
curso do rio Guaribas para fora da cidade, só assim não haveria mais riscos
de enchentes, já que há muito tempo o rio passou por certo abandono da
sociedade e principalmente dos governantes, que não fazem uma política
de preservação do meio ambiente. Dessa forma, deixamos de ter um rio
que poderia gerar riquezas para a sociedade, já que antes existia uma série
de plantações de alho e arroz, produtos típicos da região, que sustentavam
parte da população ali existente. Outra solução seria transformá-lo em ponto
turístico, como já foi em outras décadas.
Na minha opinião, para termos uma cidade com ambiente propício, é preciso
não só desviar o rio como também criar um programa para sua restauração,
começando por um processo de arborização em suas margens e uma fiscalização
mais rígida para evitar o aumento da poluição, e incentivar a retomada das
plantações, propiciando aos peixes e demais animais um ambiente favorável e
natural para a sua existência.
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É preciso, portanto, achar uma solução mais apropriada para a sociedade e
atenda à vontade da maioria da melhor maneira possível, sem trazer prejuízo
à natureza que há tempos sofre um grande desgaste por causa de obras mal
planejadas e da ambição dos humanos ignorantes.

Professora: Teresa Neuma Santos de Sousa Escola: Unidade Escolar Marcos Parente Cidade: Picos – PI
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Cavaleiros da cana versus mecanizaçao
Aluna: Mariane Cheli de Oliveira

O lugar onde vivo é uma típica cidadezinha do interior do Paraná, com uma
população de apenas 4.275 habitantes. O formato do município de Tamboara é
no mínimo curioso, quase um quadrado perfeito emoldurando uma cidade em
miniatura com virtude e problemas característicos de uma cidade pequena.
Em nosso município e região a cana-de-açúcar é a principal fonte de trabalho;
é cortando cana que muitos trabalhadores sustentam suas famílias. Devido
ao serviço árduo e estafante, podemos chamá-los de cavaleiros da cana, pois
levantam de madrugada, vestem suas armaduras e saem para a luta com a
determinação de guerreiros.
Mas ultimamente algo vem lhes tirando o sono: a provável mecanização
da colheita de cana. Penso que isso não deveria acontecer, pois é
indiscutível que esse tipo de colheita irá ocasionar o desemprego de muitos
trabalhadores braçais.
Com a implantação da mecanização, as usinas teriam mais lucros, pois, segundo
dados da Alcopar, enquanto um trabalhador colhe em média seis toneladas de
cana por dia, uma máquina pode colher seiscentas.
Segundo dados da União dos Produtores de Bioenergia (UDOP), o Paraná
ocupa o segundo lugar na produção de cana-de-açúcar. Isso é algo que
podemos perceber claramente observando o aumento do plantio de cana em
nossa área rural, que, se por um lado, gera muitos empregos, por outro, causa
problemas ambientais.
Nesse sentido, os que são contrários ao processo de mecanização da
colheita de cana-de-açúcar argumentam que ele tiraria o emprego de muita
gente, que em sua maioria possui baixa escolaridade e não conseguiria outro
emprego, principalmente com carteira assinada, como o proporcionado pelo
corte de cana.
Os que argumentam a favor citam as questões ambientais, pois com o trabalho
das máquinas não haveria a necessidade das queimadas dos canaviais que
poluem o ar, matam animais e prejudicam a saúde humana, principalmente a
dos próprios cortadores de cana que entram em contato direto com a fuligem.
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Na minha opinião, os impactos negativos causados pelas queimadas são
inegáveis, mas não deveriam servir de justificativa para a substituição de
trabalhadores por máquinas. Vale lembrar que o corte da cana sem a prática da
queimada não é impossível, pois isso já ocorre quando há o corte de cana para
a produção de mudas.
Segundo pesquisa feita pelo engenheiro ambiental Eleutério Languloski, não
há motivos que justifiquem técnica, ecológica ou socialmente as queimadas nos
canaviais, a não ser para maior rendimento da colheita.
Esse, com certeza, é um impasse difícil de ser resolvido, mas acho que a solução
está com os donos de usinas, que poderiam abrir mão de suas margens de lucro,
acabando com a prática da queima de cana, pagando uma remuneração mais
justa aos seus trabalhadores que, produziriam menos do que na situação atual,
e fornecendo-lhes equipamentos de trabalho adequados para sua proteção,
visto que na colheita da cana os trabalhadores estariam mais sujeitos à picada
de bichos peçonhentos e cortes causados pelas folhas.
Assim, o verde de nossos canaviais continuaria sendo a cor da esperança de
nossos cavaleiros, que vêem no plantio da cana e na força de seu trabalho a
garantia de sustento de suas famílias e o progresso de nossa cidade.

Professora: Vanicléia de Oliveira Sousa Rebelo Escola: E. E. E. F. Doutor Duílio Trevisani Beltrão
Cidade: Tamboara – PR
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O preço

Aluna: Antonia Eliane Gomes

Situado no norte do Brasil e próximo ao Atlântico, o Estado do Amapá vem
atraindo os olhares do capital estrangeiro ligado a empresas mineradoras, que
vêem no Estado grandes oportunidades de exploração de matéria-prima como
o ouro, a tantalita, e, claro, a viabilidade econômica. Mas quem sofre com isso
na “pele”, ou melhor, nas folhas, é a Floresta Amazônica e os povos tradicionais
da floresta.
Nos anos 1980, vivíamos tempos calmos, mas “puros”. Hoje, temos outra
visão, o belo que ainda existe tenta sobreviver em momentos turbulentos. A
floresta luta contra o chamado “progresso”. Confesso que a idéia de “progresso”
aflige-me, pois sei que, além de mão-de-obra qualificada, acesso à tecnologia,
criação de infra-estrutura e benefícios econômicos, ele também propaga a
miséria, a prostituição, a violência, a agressão ao ecossistema e o desemprego,
porque a mão-de-obra local não é aproveitada por não ser qualificada; as
crianças são vítimas da prostituição, tornando-se mercadorias sexuais nas
mãos dos mineradores e garimpeiros que são atraídos pelo ouro, o verde dá
lugar à miséria e ao mercúrio, pois o tal “progresso” tem um preço e a dívida é
paga a longo prazo.
Nas décadas de 1970 e 1980 houve projetos que visaram megaempreendimentos no Amapá, como a exploração de manganês na Serra do Navio, mas o
que a Indústria e Comércio de Minérios S. A. (Icomi), associada à Bethehen Steel,
multinacional norte-americana de aço, nos deixou foi uma herança maldita: o arsênio, produto químico procedente da extração do manganês que ficou durante
décadas exposto a céu aberto, contaminando a maior parte da população da
pequena Vila de Elesbão, localizada no município de Santana, onde moradores
que contraíram problemas de saúde gravíssimos, como o câncer, devido à superexposição a esse produto, até agora não receberam a devida assistência para
amenizar as dores provocadas por esse descaso.
Outro exemplo de empreendimento que contribuía para a degradação do
meio ambiente no Amapá foi o Projeto Jari, aprovado pela Superintendência
de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) em 12 de agosto de 1969.
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Voltado para a produção de celulose, arroz, gado, caulim e bauxita, foi um
sonho do norte-americano Daniel Ludwig, que se tornou pesadelo, pois os
empreendimentos não deram certo porque não foi realizado um estudo prévio
do solo e do clima da região para verificar a viabilidade de trabalhar com essas
culturas na Amazônia. O arroz não se adaptou à região, o custo financeiro da
criação de gado e da exploração da bauxita era alto.
Atualmente só funciona o setor responsável pela celulose, pois o eucalipto e o
pinho adaptaram-se ao clima e ao solo amazônico. Agora, a população de Vitória
do Jari e de Laranjal do Jari convivem com o odor insuportável proveniente da
queima dos resíduos químicos das caldeiras da fábrica de celulose, e do rio Jari,
contaminado pelos dejetos procedentes dessa atividade.
Hoje a bola da vez é a Pedra Branca do Amapari, um município próximo à
Serra do Navio, onde a Mineradora MMX (Mineração e Metálicos) ganhou não
só o “direito” de explorar os minérios, mas também a miséria, a “inocência” e a
“ignorância” dos moradores. Vejo a história se repetir, e todos estão novamente
sob o efeito de “progresso”. No entanto, pergunto-me: até quando pagaremos
o preço pelo progresso? Quem dará mais pela floresta? Vamos “pagar pra ver”?!
Nossas crianças ainda estão aqui.
Quero deixar claro que não sou contra a idéia de progresso, porém defendo
que ele ocorra com responsabilidade e em beneficio da população, não para
favorecer especuladores e oportunistas, que lucram com a miséria do povo e a
degradação dos recursos naturais amazônicos.

Professora: Cláudia Patrícia Nunes Almeida Escola: E. E. Sebastiana Lenir de Almeida Cidade: Macapá – AP
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Praça de trabalhadores

Aluno: Francisco Eugênio de Vasconcelos Filho

A Praça D. Pedro II, localizada em frente à Catedral Metropolitana de Fortaleza,
é palco de uma polêmica questão da cidade. É lá que funciona a Feira da Sé, um
enorme agrupamento de vendedores ambulantes que já se tornou conhecido
não só na capital como também no interior do Estado do Ceará. Recentemente,
no dia 16 de abril, uma ordem judicial estabeleceu a remoção dos comerciantes
da praça até o dia 27 de maio, uma vez que o trânsito no lugar torna-se caótico
durante o funcionamento da feira.
Desde então o embate entre os ambulantes e as forças da Guarda Municipal
tem sido intenso. Exemplo disso foi o que ocorreu no dia 22 de junho, com
inúmeras agressões e algumas prisões de populares. O caso traz à tona
uma importante pergunta: “O que é mais importante, o fator humano ou a
organização da cidade?”.
A Feira da Sé reúne milhares de trabalhadores, pessoas que têm famílias para
alimentar e sustentar. Acredito que retirar o meio de sobrevivência dessa gente
é, no mínimo, desumano. “Estou na feira há quatro anos e nunca houve tanta
perseguição quanto agora. Tiramos nosso sustento da feira”, afirma o feirante
Franklin Freire de Freitas, de 59 anos.
É possível que surjam argumentos propondo que, por se tratarem de
trabalhadores da economia informal, devem ser removidos do lugar, já que não
possuem autorização para ocupar o espaço. Porém, é aí que a questão toma
proporções maiores e retrata um problema nacional: o constante crescimento
da economia informal.
A propósito, o Brasil possui uma carga tributária e uma burocracia que
chegam a impor medo à população. O ingresso na chamada economia formal
é uma árdua (e cara) prova de resistência, impelindo milhares de brasileiros a
essa área clandestina do mercado. Desse modo, o comércio informal na Praça
da Sé demonstra um dilema nacional.
Retomando a questão, é inevitável admitir que a feira castiga o trânsito
das redondezas; entretanto, o modo como está sendo efetivada a propalada
“solução” para o problema é inaceitável. Simplesmente retirar à força os
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ambulantes do local, como, aliás, tem sido feito, apenas transformará o caos do
trânsito em caos social. Os trabalhadores que serão expulsos podem não ser
absorvidos pelo mercado de trabalho, aumentando o desemprego e a pobreza
na cidade.
É bem verdade que a Prefeitura de Fortaleza apresenta um projeto
de transferência dos ambulantes para a Rua José Avelino, onde já estão
estabelecidos centenas de varejistas do setor de confecções. O titular da
Secretaria do Centro, José Nunes Passos, acredita ser esse o lugar ideal para
esses trabalhadores. Os feirantes, contudo, afirmam que esse não é o lugar
adequado, pois sofrerão perda de clientela e concorrência com os vendedores
que já estão no local.
Vale lembrar que não defendo, no presente artigo, práticas como a economia
informal ou a instalação desordenada de pontos comerciais pela cidade.
Entretanto, é necessária uma análise mais profunda do caso, a fim de entender
o problema e desenvolverem-se políticas públicas que venham a solucioná-lo.
Em suma, a resolução desse impasse não é simples nem tampouco pode
ser alcançada por medidas violentas e isoladas. É necessário planejamento
e organização, a fim de remanejar os ambulantes para um lugar apropriado
e regulamentá-los, resolvendo, dessa forma, dois problemas que afligem o
povo fortalezense.

Professora: Hildenize Andrade Laurindo Escola: Colégio Militar de Fortaleza Cidade: Fortaleza – CE
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Proibir uso do capacete: sim ou nao?
Aluno: Alessandra dos Prazeres da Silva Reis

Arapiraca, segunda principal cidade do Estado de Alagoas, considerada a
Capital do Fumo por ser a maior produtora de fumo do Brasil, está enfrentando
ultimamente grandes problemas com relação à violência, devido ao crescimento
acelerado pelo qual a cidade está passando.
A violência em nossa cidade manifesta-se através de assaltos a mão armada,
homicídios, tráfico de drogas, entre outras. E grande parte desse tipo de
violência é realizada a bordo de uma motocicleta e, principalmente, utilizandose, os marginais, do capacete como forma de ocultar sua identidade.
Com isso, um vereador arapiraquense, preocupado com a situação, elaborou um
projeto que visa à proibição do uso do capacete na área urbana e rural do município,
tendo como base um projeto aprovado pela Câmara Municipal da cidade de São
Sebastião, interior do Estado, e assinado pelo juiz, tornando-se lei obrigatória.
Ao propor isso, o vereador obteve o apoio de algumas pessoas, como o de
um amigo também vereador, o tenente-coronel do 3° BPM, e o do defensor
público da cidade. Mas, a maioria do legislativo é contrária à idéia, pois, para
isso, seria preciso realizar uma adequação do projeto às leis, já que o Código de
Trânsito Brasileiro exige o uso do capacete.
Visto isso, acredito que a Câmara agiu de maneira correta ao negar a
aprovação dessa lei, pois, além de entrar em contradição com o Código de
Trânsito em seus artigos 54 e 55, Arapiraca tentaria resolver um problema que
está se agravando cada vez mais, que é o caso da violência, e ao mesmo tempo
estaria abrindo as portas para outro problema ainda maior: os acidentes de
trânsito – os quais causam a morte de muitos jovens em nossa cidade.
Essa lei foi muito objetiva e precisa em São Sebastião, por se tratar de uma
cidade muito pequena e onde havia grande índice de violência urbana. Foi
uma lei que amenizou grande parte da violência, pois após três meses sob o
novo regime a cidade baixou muito a taxa de criminalidade.
No entanto, Arapiraca não possui condições para enfrentar essa mudança por
ser uma cidade de grande porte e pouca organização no trânsito. Dessa forma,
esse problema se torna um tanto espinhoso para ser resolvido de tal maneira.
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Com isso, reafirmo que essa alteração seria totalmente ineficaz, pois Arapiraca
não possui infra-estrutura para enfrentar mudanças no trânsito e enfrenta
problemas mais graves, tais como falta de sinalização, entre outros, além do
que devemos priorizar a proteção à vida, evitando, com o uso do capacete, a
morte de muitos jovens no trânsito agitado de nossa cidade.

Professora: Maria Lucely Soares de Melo Escola: E. E. E. B. Manoel Lúcio da Silva Cidade: Arapiraca – AL
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Borba: urbanizaçao ou preservaçao?
Aluna: Yasminne Carol da Fonseca Buzaglo

A diversidade das águas no norte do Brasil há tempos é conhecida, assim
como os problemas que ela abrange. Na minha cidade, porém, esses problemas
estão mais próximos do que se imagina.
A “Princesinha do Madeira”, como é conhecida a cidade de Borba, é cortada
por um extenso igarapé, o qual tem as margens habitadas por inúmeras famílias
que tomaram posse do local e ali vivem sem considerar o prejuízo que estão
causando ao meio ambiente. A permanência dessas pessoas na área ao longo
do igarapé é um assunto que vem dividindo as opiniões no município.
Os adeptos da continuação das famílias no local alegam que qualquer
providência deveria ter sido tomada na época em que as casas começaram
a ser construídas, porém, nada foi feito pelas autoridades competentes;
defendem ainda que aquelas pessoas só se estabeleceram ali por falta de lugar
apropriado para sua moradia.
As pessoas contrárias afirmam que as construções de casas no local foram
responsáveis pelo desmatamento nas regiões marginais do igarapé, motivando
assim o assoreamento da área, e o depósito de toda espécie de lixo e dejetos no
leito do riacho, razão do incômodo mau cheiro nas regiões próximas, além de
causar poluição, o que está acabando com aquilo que um dia foi fonte preciosa
de diversão e do sustento de muitas famílias que hoje apenas lamentam-se
do descaso. Dizem que a contaminação do meio natural tornou-se celeiro de
doenças infectocontagiosas, como a malária, por exemplo.
Acredito que, com o grande crescimento da área urbana municipal nos últimos
anos, várias regiões precisaram ser ocupadas, mas creio ainda que isso não significa
que toda e qualquer área possa ser considerada propícia à habitação, principalmente
áreas de preservação ambiental e reservas ecológicas, como é o caso das margens,
nascentes e foz do igarapé de Borba, num raio de 50 metros a partir desses pontos.
Penso que deverão ser levadas em conta a preservação do meio ambiente
e a sua importância econômica, pois o igarapé ainda proporciona a muitas
famílias o sustento através da pesca, que deverá ser extinta do local daqui a
pouco tempo se a degradação continuar.
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Portanto, afirmo que sou totalmente contra a continuação das casas
às margens do nosso igarapé, pois, além de causar uma triste visão aos
que chegam e aos que aqui vivem, representa uma ameaça à saúde dos
moradores locais, e concordo que as casas que já existem e se encontram
em situação irregular devem ser desapropriadas pelo Poder Público, de
acordo com a lei ambiental, para preservar o bem-estar da maioria dos
habitantes do nosso município.

Professor: Getúlio Alves Nogueira Escola: E. E. Cônego Bento José de Souza Cidade: Borba – AM
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Resultado da parceria entre o Ministério da Educação (MEC) e a Fundação
Itaú Social (FIS), sob a coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas
em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), a Olimpíada de Língua
Portuguesa Escrevendo o Futuro foi fundamentada na metodologia, nas estratégias
de atuação e na experiência das três edições do Programa Escrevendo o Futuro.
Com objetivo de colaborar para a melhoria do ensino da leitura e da
escrita, o Programa Escrevendo o Futuro desenvolveu, de 2002 a 2007, ações de
formação continuada para professores de quartas e quintas séries da rede
pública, a fim de orientar a produção de textos dos alunos.
Em 2008, em sua primeira edição, a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo
o Futuro amplia a atuação do Programa Escrevendo o Futuro, passando a
trabalhar também com professores e alunos das sétimas e oitavas séries
do Ensino Fundamental (ou séries equivalentes do ciclo de nove anos) e com os
segundos e terceiros anos do Ensino Médio.
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A Olimpíada acredita ser possível fazer da escrita na escola algo forte e interessante,
algo tão intenso que possibilite que alunos e professores pensem mundos
transformados pela força da palavra escrita. A Olimpíada busca resgatar o prazer do
texto com sentido, com alma e emoção.
Valorizando a interação das crianças e jovens com a realidade em que vivem,
a Olimpíada adota o tema “O lugar onde vivo”. Assim, para escrever os textos, o aluno
resgata histórias, estreita vínculos com a comunidade e aprofunda o conhecimento
sobre o seu lugar. E isso contribui para o desenvolvimento de sua cidadania.
A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro vai além de um
concurso: oferece propostas de formação dos educadores, seja nas orientações
pedagógicas dos materiais oferecidos, seja na participação em encontros para
reflexão sobre as práticas educativas, com objetivo de aprimorar o processo
de escrita dos alunos. Desse modo, pretende contribuir para uma prática
pedagógica de melhor qualidade.
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Poesia

Durante algumas semanas, com a mediação dos seus professores, os alunos se
entregaram ao fazer poético, lendo e analisando poemas dos mais variados autores.
Verificaram alguns recursos que esses poetas consagrados utilizam para fugir do
lugar comum, ir além da linguagem do dia a dia e criar com as palavras.
Os poemas produzidos revelam a maneira como cada um sente e compreende o
lugar onde vive: a casa, a rua, a cidade. Transmitem idéias, experiências e emoções.
Mostram que a poesia é viva, dinâmica. Cantam as belezas naturais, os atrativos e
os aspectos culturais e também denunciam os problemas e aflições vividas.
Assim, convidamos você, leitor, a partilhar os muitos e diferentes “encantos
e recantos” que desenham o nosso país.
Parabéns aos nossos poetas e aos seus professores!
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A casa bicentenária
Aluno: Gabriel Pinho dos Santos

No lugar onde moro
Existe algo especial:
Uma casa bicentenária.
Que é sensacional.
Fica em frente à igreja
Esse canto histórico.
Meu pai morou lá quando criança
E a explorou na sua infância.

Perto da sala escura
Nasceu uma figueira.
Brotando da parede
Para contrariar a idéia
De que nada vivo mora lá.
O telhado luta contra o tempo
Se apoiando nos galhos
Pra não desabar.

Antes tinha sido uma escola,
Também uma venda,
Que se dividia com galpão.
Já viveu muita gente.
Hoje, dizem:
Mora assombração!

Aquilo de que gosto mesmo na casa
São os morcegos
Que às vezes vão lá.
O que buscam lá
É alimentação.
A figueira amadurece
E lhes oferece
Comida de montão.

Eu não acredito nisso,
Mas também não pago pra ver.
Sei que nela tem uma sala escura,
Que me faz tremer.
Tem um quadro com um retrato
De um homem que não conheço.
Essa imagem, penso que está lá
Desde o começo.

Professora: Cátia Mello da Silva Silveira

Neste lugar intrigante,
Meu pai se criou.
Hoje sou eu.
Sinceramente desejo
Que a magia desse espaço
Passe adiante,
Tornando a casa de 200 anos
Cada vez mais interessante.

Escola: E. M. E. F. Casemiro de Abreu Cidade: Rio Pardo – RS
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Belezas e culturas da minha terra
Aluna: Marina Savizki

O lugar onde eu vivo
É de uma beleza infinita
Entre morros e montanhas
Tem cachoeiras bonitas
Além de rios e montanhas
De estradas a perder de vista
A natureza nos concedeu
Um lindo morro que a todos conquista
Esse morro tem um nome
Que os índios assim o chamaram
É o morro do Taió
Todos já se encantaram
No lugar onde eu vivo
Eu conheço muita gente
São pessoas amigas, familiares
De culturas diferentes
Alemães, Poloneses, Italianos
Todos têm seu valor
Mas sou descendente
De Ucranianos com amor
Cada povo, cada origem
Cultivando a tradição
Seja canto, seja dança
Com amor no coração
A agricultura é a base
Que sustenta nossa gente
Pois nascemos e crescemos
Renovando a semente

Do arroz, milho e feijão
Que se tira o sustento
Cada família sobrevive
Garantindo o seu alimento
Mas temos agricultores
Que andam sem rumo
Por não querer diversificar
Continuam plantando fumo.
Com a Santa Terezinha
Padroeira do nosso município
Foram surgindo idéias
De que comemorar-se era preciso
Cada comunidade comemora
O seu santo padroeiro
Para que todos saibam
Esse povo é muito ordeiro
Também não se pode esquecer
Festa do mel e da mimosa
Festa do chope e do município
Numa acolhida carinhosa
Quanto à fauna existente
Não sei muito o que dizer
Pois no passado recente
Faltou cuidado e bem querer
Moro na linda e bela Santa Terezinha
Terra de um povo trabalhador
Peço que cubra seus filhos
Com seu manto protetor.
Professora: Rita Jubanski do Nascimento Escola: E. B. M. Alto Rio da Anta Cidade: Santa Terezinha – SC
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Imbé, meu lugar

Mata Burro é o lugar

Aluno: Brendo Willian Silva Skalski

Aluna: Rafaela Neneve

Imbé é uma magnífica cidade,
com lindos mares,
com belas lagoas,
com paisagens encantadoras.
Lugar onde à noite todos querem estar,
apreciando a lua que já ao entardecer
se põe a brilhar.
Povo simples, gente hospitaleira,
que gosta de festa, de cuia
e chaleira.
Imbé, quem te conhece
aprende a te amar,
não há nada mais lindo
que as tardes na beira.
Há o nosso pescador,
homem simples, trabalhador,
que a cada nascer do sol,
com sua rede e anzol,
com as ondas luta valente,
vende seu peixe na cidade,
preserva o meio ambiente.

Professora: Lisiane Rodrigues Goulart
12
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Imbé tem diversos bairros e balneários,
entre eles temos Mariluz,
bairro cheio de luz.
Temos casas, avenidas, ruas e locais
que podemos visitar,
Braço Morto é um deles,
E mais à frente vem o mar.
Quem no inverno aqui fica
relaxa e aproveita,
como curtir um bom verão.
Belos bairros nós temos,
Santa Teresinha, Imara e Presidente.
Venha conhecer Imbé aqui só tem
boa gente!

Escola: E. M. E. F. Rui Barbosa Cidade: Imbé – RS

Há muitos anos atrás
Tropeiros aqui chegaram
Depois de muita cavalgada...
Aqui se instalaram.

De hora em hora se ouviam
Murmúrios, urros, urros, urros...
Muitos animais morriam
Tentando passar do mata-burro.

Aumentou a população
Cultivando este chão
Os filhos começam a surgir
E a educação a fluir.

E assim ficou conhecido
O nome deste lugar,
Hoje em dia não é mais preciso
Os burros sacrificar.

Para comprar mantimentos
Longo caminho a percorrer
Não demorou muito tempo
Uma ponte decidiram fazer.

Esta é a história
Mata Burro é o lugar.

Construída pau-a-pique
Com muita dedicação
O rio não mais impedia
A chegada a São João.
Com frestas e buracos
Facilitou a locomoção
No começo foi só alegria
Depois lamentação.

Professora: Cleonice Francisca da Silva Reolon

Escola: E. M. José Silvério de Oliveira Cidade: Cascavel – PR
13
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Meu cantinho, meu paraiso

Meu mundo

Aluna: Letícia Froiz Ribeiro

Aluna: Amanda de Paula de Souza

Pedaço do Brasil,
Cantinho do Paraná,
Acolhe várias raças
Cidade igual não há!

Turistas do mundo inteiro
Com máquinas a registrar,
Sempre estupefatos
Não tem como negar.

No alto da Lagoa,
Me sinto perto do céu!
Céu azul, cheio de poesia,
Me convidando a sonhar.

De dia, mulheres sonham
o grande amor encontrar.
Alegria, esperança e vida
Fazem parte deste lugar.

Na embocadura das águas
Resplandece rio Iguaçu
Entrelaçado ao rio Paraná
Dançando sem parar...

Esse belo ambiente
Prestes a se tornar
Uma das sete maravilhas,
É só clicar.

De dia, risos alegres,
crianças na rua a brincar.
Bicicletas, bolas, bonecas...
Fazem parte deste lugar.

À noite, lobos famintos
surgem sempre a uivar,
armas, estupros, vingança...
Fazem parte deste lugar.

Maravilhoso espetáculo
É o véu das cascatas
Transformada em vapor
Caindo na mata.

Além de toda magia,
Não pára por aí,
Três pátrias amigas
Seus marcos unem-se aqui.

À noite escura e fria,
traficantes vêm rondar.
Morte, medo, violência...
Fazem parte deste lugar.

De dia os passarinhos
Cantam, cantam sem parar.
Ternura, poesia e música
Fazem parte deste lugar.

Palmeira e rocha
Ficam a se olhar,
Como diz a lenda,
Querem abraçar.

Sem falar de Itaipu
Pedra que canta
Onde águas bailam com alegria
Iluminam o mundo, produzem energia.

De dia, homens honestos
saem de casa a trabalhar.
Suor, cansaço, salários...
Fazem parte deste lugar.

Dia e noite, a vida passa.
Quem me dera imaginar
Que somente coisas boas,
Fizessem parte deste lugar.

Grandiosa cena
Demonstrando pequenos detalhes
Como quatis e borboletas
Brincando de esconde-esconde.

Tudo isso eu admiro
Com meu olhar de criança
É o lugar onde vivo
Cuidar dele é minha esperança!

À noite, jovens desistem
de sair para estudar.
Prostituição, mentiras, assaltos...
Fazem parte deste lugar.

Professora: Leda Márcia Dias Dal Lin Escola: E. M. Santa Rita de Cássia Cidade: Foz do Iguaçu – PR
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Professora: Lia Sandra Lourenço de Souza Escola: E. E. E. F. Luiza Rosa Zarpellon Pinto Cidade: Irati – PR
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O sentimento do agricultor

Meu pequeno paraiso

Aluno: Michel Alan Pisa

Aluna: Laudiene Farias dos Santos

O lugar onde vivo
É mesmo especial.
Tenho amigos divertidos
Todos da zona rural.

E aí, não tem jeito mesmo,
É hora de levantar!
Pois com todo esse barulho
Quem consegue sossegar?

O sol já está nascendo
O milho a brotar
O gado na estalagem comendo
E o homem sobrevive.

É um lugar bem pequeno
Onde todos se conhecem.
Não existem tantos recursos,
Mas as amizades prevalecem.

Mas adoro tudo isso,
Pois aqui é o meu lugar.
Junto com minha família,
No meu sítio, no meu lar.

O agricultor com sua enxada
Capinando a terra molhada
O sol iluminado a área reflorestada.

Moro longe da rodovia,
Ando numa estrada de chão.
Quando chove, vira lama,
Mas é uma grande diversão.
Nesse sítio onde eu moro,
As matas ainda estão lá.
Muitas árvores, e pássaros,
Fazem a gente se encantar.

O yanmar carregando fumo
O trator espalhando insumo
A ensiladeira moendo silo
E o cavalo fazendo fio.
A poda já está feita
O mochão vai cedendo
Com o tempo,
O fumo vamos colhendo.

De manhã, bem cedinho,
É aquela algazarra!
Toda aquela bicharada,
Numa tremenda farra.

Na estufa, o fumo vai secando
Os homens, no paiol, o tabaco vão enfardando
Uma safra está no fim, e a outra começando
E sonhando com descanso,
O agricultor a vida vai levando.

Professora: Ivone Simione Polli Escola: E. M. Professora Nilce T. Zanetti Cidade: Campina Grande do Sul – PR

Professora: Simone Debarba Escola: E. M. E. F. Francisco Bertelli Cidade: José Boiteux – SC
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Orgulho de minha terra

Pequeno paraiso

Aluna: Vanessa Thomas Becker

Aluna: Renata Mores Artifon

A cidade onde vivo
É a Rainha da Terra
Nós que aqui nascemos
Temos orgulho desta terra.

Valioso verde vale
Entre montanhas localizado
Quarenta e cinco anos de idade
Povo humilde, organizado.

Do nosso chão brota água
A mais pura do Estado
Os grãos que aqui plantamos
Têm o mundo alimentado.

Raso rico Rio Engano
Pequena fonte de Ipumirim
À cidade água fornece
Encanto do povo mirim

Nossa Senhora de Fátima
Lá do alto abençoa
A cidade de Cruz Alta
Esta terra que é tão boa.

O céu, tapete estrelado
O ar, puro cristal
O solo, fonte de riqueza
O clima, fenomenal

Caso o Tempo e o Vento
Te trouxer por nossa trilha
Venha sempre visitar
O Museu, a Fenatrigo e a Coxilha.

Soja, trigo, milho, pretinho feijão
Suínos, aves, bovinos... quanta criação
Festa da igreja, italiana, São João
Esse vale é só alegria, mexe com a emoção

Professora: Neiva Martins Camargo Escola: E. E. E. B. Margarida Pardelhas Cidade: Cruz Alta – RS

Professora: Sidamar Artifon Escola: E. N. E. M. Professor Claudino Locatelli Cidade: Ipumirim – SC
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Flora fauna fruta flor
Tudo aqui tem muito valor
Para preservar preciosa tradição
Churrasco, bom chimarrão
Esporte, dança, lazer
Estudo computação prazer
Povo desta cidade
Feito para vencer
Cidade pequena, pequeno paraíso
Aquele que aqui chegar
Para pouco, para sempre
Lembranças há de levar

19
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Cidade maravilhosa

A vida na roça

Aluna: Renata Nunes Pereira

Rio, o que é Rio?
Rio é sombra, futebol, beleza.
Viver aqui é só maravilha
Você vê o mar sorrindo
Com tão linda natureza!
Rio é passear pelo Jardim Botânico
apreciar o verde e sua leveza.
É poder andar por cima dos Arcos da Lapa
no bondinho de Santa Tereza.
Rio é curtir várias baladas
pelos bairros da cidade.
É poder dançar
com toda felicidade.
Rio é praia de Copacabana
onde se encontra diversão.
É poder torcer pelo seu time
No Maracanã ou no Engenhão.

Aluna: Jailma Gabriele Pereira

Rio é Aterro do Flamengo
aonde você vai para curtir e brincar.
É o Jóquei Clube Brasileiro
lugar bom pra vibrar.
Rio é o Teatro Municipal
com sua beleza colossal.
É o centro da cidade
com muita riqueza cultural.
Rio é o bondinho do Pão de Açúcar.
É o Cristo Redentor
É tanto lugar bonito
É muito esplendor!
Rio, o que é o Rio?
Rio é o meu lugar
uma cidade maravilhosa
que nunca deixarei de amar.

Rio é Barra da Tijuca
é Leblon e Ipanema.
Rio é poder ir aos shoppings
onde se encontra um bom cinema.

Professora: Sonia Maria Andrade Souza Escola: E. M. Visconde de Porto Seguro Cidade: Rio de Janeiro – RJ
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Eu moro na roça.
Ah, eu adoro viver lá!
Sabe por quê?
Eu me sinto à vontade...
O canto do galo anunciando o dia,
Os pássaros ensaiando uma orquestra,
O solzinho baixo é uma beleza!
O vento fresco que vem lá da S R A...
E R
A paisagem d-i-s-t-a-n-t-e...
O cheiro do mato invade minha rede.
O barulho gostoso da C
A
C
H
O
E
I
R
A
é música para meus ouvidos.
As árvores dão sombras refrescantes,
Pássaros voando para seus ninhos,
Vão correndo cuidar dos seus bichinhos.
Eh! Vida boa...
Chega de tardezinha
Vou andar a cavalo.

Trazer os bezerros da manga.
Aposto uma corrida com o vento...
E lá vamos nós!
Quando chego lá em casa,
já é de noitinha.
Família reunida, janta quentinha...
A lua clara,
o sereno é o herói da noite.
E o FRIOZINHO gostoso da madrugada
vem me ninar.
Ah! Coisa boa!

Professora: Marciane Aparecida Costa Silva Pereira Escola: E. M. Ludovina Francisca Pereira Cidade: Janaúba – MG
21

11/21/08 9:27:32 PM

Esta é minha cidade e um pouco da minha historia

Cidadezinha encantada

Aluna: Karoline Martins Ribeiro dos Santos

Aluna: Brenda Garcia de Souza

Em todos os lugares
O homem constrói sua história
E Deus me deu de presente
Escrever a minha, aqui no Glória.

Sem falar da nossa comida
Mineira por tradição
Frango, tutu, macarrão
Ah! No domingo não falta não.

Minha cidade é cheia de encantos
reservas, florestas e lagoas naturais
fontes de vida, beleza e amor
assim é “Linhares, linda demais”.

Mas nem tudo está perdido
na escola está minha esperança
acredito em um futuro
de paz, igualdade e mudança.

Criança sei que sou
E minha história só começou
Mas trago no peito e na alma
Um amor, que por esta terra brotou.

Nossas ruas todas limpinhas
Mostram sempre outra riqueza:
O povo daqui tem cultura,
Educação com toda certeza

Linhares cidade das águas
Lagoa Juparanã, Ilha do Imperador
que entre outras se destacam
mostrando todo o seu esplendor.

Apesar de tudo, aqui sou feliz
tenho amigos verdadeiros
as ruas e a pequena praça
são favoritas para as brincadeiras.

A todos vocês vou contar
Os encantos deste lugar
Feche os olhos e imagine
Pois num paraíso vai entrar.

A criançada, como eu, é esperta:
Brinca, sonha, canta e encanta,
Na hora de levar a sério
O nosso Ideb sempre levanta.

Mas nem tudo por aqui
é alegria, beleza e encantos
há muitos portos, muitas cores
com suas dores e seus prantos.

No fim de semana no bairro
a alegria da criançada é geral
o banho de lagoa no domingo
não há nada igual.

Num vale bem escondido
Serras, cachoeiras, letreiro perdido
Em Minas está o lugar
Com o Rio Grande a lhe ladear

Cidadezinha linda e pequena
Que cresce sem parar.
Turistas que por aqui passam
Estão vindo aqui morar.

Moro num bairro pobre e carente
Nossas casas ficam num morro alto
Subindo por uma estrada de chão
Chega-se ao bairro Planalto.

Nosso povo amigo e hospitaleiro
Só tem que festejar
No descanso do dia-a-dia
Nas praças vão descansar.

E com eles, leitor querido,
Espero você aqui visitar
Conhecer de perto o lugar onde vivo
E dele comigo desfrutar.

Mas o que me deixa triste
não é a pobreza e a carência
é ver tantas vidas tiradas
por causa da violência.

Professora: Eliziane Gomes Escola: E. E. José Severiano Filho Cidade: São João Batista do Glória – MG
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Professor: Clarimar Guidolini Barbosa Escola: E. M. E. F. Caboclo Bernardo Cidade: Linhares – ES
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Lembranças de borboleta
Aluna: Bruna Villa Lopes da Silva

Voou, voou,
Surgiu, surgiu,
A borboleta branca chegou
Flutuando no céu de anil.
			
Ela passou por goiabeiras
			
E admirou as paneleiras;
			
Passou na Praia do Canto,
			
Um bairro cheio de encanto.
Bairros lindos, bairros pobres,
Bairros limpos, bairros nobres,
Cidade igual, mas diferente,
Calor humano e envolvente.
			
Ela pousou,
			
Alguém a observava.
			
Era uma pedra.
			
Uma pedra especial:
			
Era a Pedra dos Olhos,
			
Uma pedra sem igual.
Mais uma vez levantou vôo,
Pousou em uma areia muito gostosa.
A água molhou suas patas:
Água fresquinha, maravilhosa.
			
Olhares enigmáticos
			
Olhavam e observavam,
			
Olhares curiosos
			
Riam e seguravam.
			
A praia de Camburi:
			
Lá os raios de sol brilhavam.

Levantou vôo,
Voou e pousou.
Pousou em um campo cheio de flores,
Lugar cheio de animais,
Jardim cheio de amores.
			
Era o Parque Pedra da Cebola,
			
Mas a pedra não é comestível.
			
É só um nome diferente que deram
			
Para esse sonho incrível.
Coentro, sal,
Peixe e colorau.
Foi isso que a borboleta encontrou.
Uma comida que é um estouro:
A moqueca capixaba,
Um prato que vale ouro!
			
Voou, voou,
			
Sumiu, sumiu.
			
Mas na lembrança levou:
			
Vitória, a cidade mais linda que já viu!

Professor: Geraldo Bassani Escola: E. M. E. F. Eber Louzada Zippinotti Cidade: Vitória – ES
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Meu cantinho

Pérolas de uma cidade querida

Aluna: Talita Vieira Campos

Aluna: Luana Caroline da Cruz Pedra

Moro em um cantinho,
uma cidade rural.
Aqui as pessoas são solidárias,
de um jeito bem natural!

Quem mora Aqui sabe
Como é bom este lugar.
Os que chegam de viagem
Querem Aqui morar!

Mesmo sendo pequena,
Conforto igual não há.
Gosto de morar Aqui,
e não penso em mudar!

Termino este poema
Com um convite a você:
Assim que tiver um tempo
Venha Aqui nos conhecer.

Em Rosário da Limeira,
Tenho tudo que preciso.
Saúde, lazer e educação!
Será aqui o paraíso?
Conto neste poema
Como minha cidade é.
Aqui colhe-se de tudo,
Principalmente café!
Na verdade, minha cidade
vive da agricultura
Aqui tem muito milho,
feijão, arroz e muita verdura!

Professora: Stela Maria Camilo Escola: E. M. Maria Auxiliadora G. B. Bonato Cidade: Rosário da Limeira – MG
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Cercada pela Serra do Curral
é lugar de beleza sem igual!
Não tem praia como em Salvador
mas faz bastante calor!
Não é Bolívia nem Paraguai
Aqui todo mundo fala “uai”.
Não é terra perdida nem distante
É Belo Horizonte

Um alimento sem igual se encontra
no Mercado Central.
O que adora o mineiro?
Pão de queijo e um bom tropeiro.
Não é terra perdida nem distante
É Belo Horizonte

Não sou eu nem você
nosso vocabulário é “ocê”.
Não é Maracanã nem Maracanãzinho
A vibração é no Mineirão e no Mineirinho.
Não é Bahia nem tem Ivete
nossa folia é na Praça Sete.
Nesse lugar muito me orgulha
O Complexo da Pampulha.
Não é terra perdida nem distante
É Belo Horizonte

Professora: Andreia Dutra dos Santos Escola: E. M. José Maria Alkmim Cidade: Belo Horizonte – MG
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O sitio do meu avô

Aluno: Gabriel Francisco de Lima Neto

No sítio do meu avô
Não falta diversão
Lá tem um córrego
Pra brincar de navegação
E no rio? Peixe não falta
Bagre, lambari e surubim

E o pomar? É cheio de frutas doces
Algumas amarelas, outras pretas
Tem as vermelhas e as verdes
De todas as cores e bem maduras
Como é bom apanhá-las no pé e chupá-las
Mangas, amoras, jabuticabas e goiabas

O sítio do meu avô é assim...

Esse é o sítio a que eu vou

Nas árvores os passarinhos põem-se a chocar
Esperam seus ovinhos começarem a se quebrar
Para mais tarde aprenderem a voar
E felizes pelos ares a flutuar
Na mata não faltam passarinhos
Andorinhas, rolinhas e coleirinhas

No mato existem árvores que são especiais
Pois com elas crio brincadeiras sensacionais
São tantas: buritis, baurus e palmeiras
A seringueira com seus galhos molinhos
Servem de trampolim
Para pular devagarzinho no pequeno riachinho

Esse é o sítio do meu avô

Ah... O sítio do meu avô...

No quintal do sítio
Tem uma nascente
Com sua água transparente
Cheia de pedrinhas e peixinhos
Que parecem pelas águas deslizar
Turvira, lambarizinho é assim

E o meu avô?... Ao anoitecer
Conta histórias de terror
Para eu dormir e descansar
E no outro dia cedinho acordar
Um leite fresquinho no curral tomar
E continuar a brincar e sonhar...

O sítio do meu avô é assim

O sítio e o meu avô são assim...
Tudo para mim!
Professora: Paula Ribeiro Carvalho Lima Escola: E. M. Professor Ildefonso Mascarenhas da Silva
Cidade: Ituiutaba – MG
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Um passeio pela Vargem

Belezas da minha terra

Aluna: Thamires Guedes Vieira

Em Vargem Grande,
rios e cachoeiras tem.
Correm águas para o mar.
Águas vão e vêm,
sem nunca saber parar.
Peixes nadam também
e passeiam com alegria
nas ondas que vão e vêm
cheios de valentia.

Aluno: Talles José Protázio Sousa

Mas há um rio chamado Morto.
Com águas que não vão nem vêm.
Sem peixes, sem plantas
porque eles não cuidaram dele bem.

Vou contar para você
Em forma de poesia
Como é o meu lugar
Onde vivo com alegria.

Vargem Grande é o meu bairro,
onde gosto de morar.
Tem uma Vargem aqui dentro
refletida no meu olhar!

Meu lugar é pequeno
Bonitinho pra danar
Gostoso de viver
E de criança brincar.

O lugar onde vivo
tem árvores bem altas
onde moram passarinhos.
Pássaros vão e vêm
e fazem seus ninhos.
Há o Mercado Marigessy
onde compramos coisas lá.
Moradores vão e vêm,
atendidos por pessoas do lugar.
No Maciço da Pedra Branca,
muitos bichos moram lá.
Bichos vão e vêm,
pulando pra lá e pra cá.

Professora: Luiza Margarete da Silva Gonçalves Escola: E. M. Professor Teófilo Moreira da Costa
Cidade: Rio de Janeiro – RJ
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É uma terra abençoada
E por Deus iluminada
De gente trabalhadora
Roça, pesca e empregada.
O jeitinho de falar
Diferente do de lá
Açaí é juçara, tapioca é beiju
Calçado é chinelo, tomar banho é banhar.

O bloco do caranguejo
O festejo de Nossa Senhora da Saúde
Procissão iluminada
Com foguetes estourando
E a praça enfeitada
Danças populares, bumba-boi no São João
É cultura e tradição
Eu ainda sou menino
Começando a aprender
Para quando eu crescer
Ajudar o meu lugar
Mas quando eu for velhinho
E um dia eu morrer
Quero que me enterrem
No meu querido Axixá.

A cultura do meu lugar
É rica e variada
Temos as festas juninas
Tambor e carnaval

Professora: Ana Lúcia Santos Marques Escola: Centro de Ensino Estado do Acre Cidade: Axixá – MA
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As Marias do meu lugar
Aluno: Carlos Victor Dantas Araújo

I
Minha terra é pequenina
Fica aqui no Ceará
No Vale do Jaguaribe
Alto Santo aqui está
No Comando das Marias
Que progride esse lugar

IV
A Maria forrozeira
Rodeia feito pião
Tem a Maria louceira
Transforma o barro com a mão
E a Maria morena
Com corpo de violão

II
Tem Maria sertaneja
Valente feito um trovão
Daquela que desde cedo
Faz o cultivo do chão
E a Maria tratorista
Que ajuda na plantação

V
Maria que no mercado
Vende o quente e o frio
E a Maria lavadeira
Faz espuma lá no rio
E a Maria açougueira
Com a faca faz desafio

III
Tem Maria lá na câmara
Que é a vereadora
Tem Maria que cedinho
Limpa a rua com a vassoura
Tem aquela que ensina
A Maria professora

VI
Maria no hospital
A Maria enfermeira
Lá na fábrica de tecidos
A Maria costureira
E aqui na minha casa
A Maria verdadeira

VII
Lá no altar da igreja
Maria diz o amém
Implora ao padroeiro
Para todos viver bem
A mãe do Menino Deus
Que é Maria também
VIII
Ah! Se em todo lugar tivesse
Assim tantas alegrias
E que fosse como meu
Nessa paz do dia-a-dia
Que faz o calor do sol
Dar força a essas Marias

Professora: Maria Giselia Bezerra Gomes Escola: E. M. E. F. Urcesina Moura Cantídio Cidade: Alto Santo – CE
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Cururupu terra bonita

Encanto de canto

Aluno: Mateus Gonçalves Borges

Aluna: Ana Paula Tavares de Lima

Cururupu, cheio de encantos.
Todo festivo, todo bonito,
abençoado pelos três santos:
Jorge, João e Benedito.

Quando vejo minha cidade
Observo uma bela paisagem
Primeiro sinal: a cruz da igreja
Avanço e encontro outra riqueza

Há um rio com o nome Teu
e outro rio que é Liconde,
Se, no primeiro, o sol nasceu
no segundo, parece que se esconde.

Essa, gosto de mostrar
Uma pedra que marca o lugar:
A pedra do Salto da Onça
Uma lenda que me encanta!

Tua gente é boa, honesta e franca,
teu povo gosta de trabalhar!
bairro bonito é Areia Branca
nas noites claras de luar.

Subo e desço sem cansar
Seguro para não escorregar
O treino é uma diversão
Para uma breve competição

Alegre é teu carnaval
gostoso é teu São João!
Tens uma riqueza cultural
a maior do Maranhão!

É hora de descansar
Do alto fico a observar:
Minha cidade, meu lugar

Eu quero um dia, quando crescer
poder ser muito feliz!
Quero que possas ser
a melhor cidade deste país.

Professora: Ana Maria Costa Nunes Escola: Centro de Ensino Professora Joana Batista Dias Cidade: Cururupu – MA
34

AF_livro_POESIAS.indd 34-35

Vejo praças, ruas, gente passando
Carros, motos, meninos estudando
Ouço vozes, velocidades ao vento
A chuva passando, o sol aparecendo!
Há festejos juninos, vaquejada,
Comidas típicas e cavalgada.
Aqui é muito bom para morar
Santo Antônio é o meu lugar.
Professora: Mércia Fontoura Escola: E. M. Maria Umbelino de Melo Cidade: Santo Antônio – RN
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Lagoinha princesinha, sonho ou ilusao?
Aluno: Gleisson Abmael da Silva Lima dos Santos

Lagoinha falta um pouco de pátria,
de encantos e belezas naturais.
Muita gente vive de fantasia,
de sonhos e projetos banais.
Minha cidade precisa olhar,
a parte desprotegida,
cuidar mais do nosso povo,
para que no futuro, sejamos alguém na vida.
O medo de falar não faz parte do presente,
pois só quem sabe, é quem sente,
estamos sendo excluídos,
por viver no sol nascente.
Aqui tem gente infeliz,
sem salário, sem direito, sem nada.
Falta mais organização
para uma vida civilizada.

Contudo, não tem criança na rua,
Estão na escola,
com toda inocência sua,
para não ser analfabeta,
faminta e nua,
como fantasma,
assombrando o trânsito na rua.
Como chamar de princesa?
Se meu bairro, quase não há beleza!
Sonho com grandes mudanças,
e ainda tenho esperança
que Lagoinha não se torne uma cidade sem conteúdo,
por fora somente fantasia,
por dentro faltando tudo.

No meu bairro tem várias mães,
que deitam os filhos com fome.
Poucos possuindo tudo,
muitos vivendo sem nome.
A comida do pobre
O rico rouba e come.

Professora: Eylândia Rodrigues de Lima Escola: Centro Educacional Comunitário de Lagoinha
Cidade: Lagoinha do Piauí – PI
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Meu lugar és meu destino

O meu mundo

Aluno: Ubiranildo Dias da Silva

Aluno: Victor Sabino da Rocha Oliveira

O meu Brasil é muito lindo
Sem queimadas, vou contar
Se desmatamento não vem
É beleza de encantar!

Macaúba, meu nobre bairro
Minha vida garantida
Meu bairro calmo, alegre
É o meu prazer de vida!

Brasil de muitas belezas
Sem falar no Piauí
Que é uma terra de encantos
Como igual eu nunca vi!

Minha rua é pouco movimentada
Nela ainda se tem paz.
Ela é larga e comprida
Brincar é o que se mais faz!

A capital do meu estado
Tem nome de rainha
Ela é minha Teresina
Que cresce rápido e limpinha!

Os adultos sentam nas portas
As crianças se pegam a correr
Adoro brincar com os colegas
E na minha rua viver.

Se estendeu minha cidade
Antes poucos bairros tinha
Piçarra, Macaúba, IAPC
Vermelha, Poty Velho e Matinha.

Teresina és mãe, és Terra
Dela sou semente a brotar
Pretendo “crescer” na vida
Mas aqui sempre vou morar.

Hoje tantos bairros há
Que nem mesmo sei contar
Mocambinho, Alto Alegre
Bela Vista, Promorar...

Me pergunte que logo falo
Tenho orgulho de dizer
Sou nordestino piauiense
Com meu destino a florescer!

Professora: Ana Beatriz da Costa Oliveira Escola: E. M. Simões Filho Cidade: Teresina – PI
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No Encanto dos Comboeiros
Há muitos passarinhos
Cantando como violeiros
Os rios parecem caminhos.

Meu sitiozinho lindo
Que de ver me dá dó
Não tem casas nem igreja
De uma escolinha só.

Poste tamanho do infinito
Açudes como se fossem mares
Árvores que vêem as estrelas
Cruzando nos ares.

Casas virando lixo
Não tem água para beber
Estradas são crateras
Saúde a gente não vê.

Campos empestados de gado
Serra são montanhas
Casas são como castelos
Mulheres que viram cegonha.

Terra pobre de recurso
Pobreza, miséria e fome
Trabalho árduo e difícil
Mas digno de um ser humano.

Curral do qual sai o queijo
De manhã o maior ilumina
Chão pintado de verde
Trabalho que nos ensina.

Ao ver meu coração
Me dá um dó
Meu sítio tão pequeno
Do tamanho de um bozó.

Da roça vem o meu sustento
As cercas viram pontes
Enxada que arranca o inimigo
Cacimbas de ouro viram fontes.

Meu sítio muito lindo
Falta trabalho fixo
Abandonado pelos poderosos
Virando um lixo.

A noite é bordada de estrela
Algodão doce voando no ar
Borboleta pintando o chão
Meu sítio é o meu lar.

Espero que um dia mude
Para ficar melhor
Que não tenha desigualdade
Que não termine tudo em pó.

Professora: Maria Ertima do Rego Escola: E. M. Maria Pereira Leite Cidade: Encanto – RN
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O cantinho onde moro

Recordaçoes de um tempo

Aluno: Lucas de Almeida Azevedo

Aluna: Ana Cristina de Sousa Silva

O ponto turístico
É o próprio lugar
Tem muito ar fresco
E uma beleza particular.

Onde o jegue pasta na praça
Onde o sol é bem quentinho
Onde o ar é purificado
Esse sim é meu cantinho.

Nem cidade é chamada
De tão pequena que é
Com muito capim e mato
Misturado a pessoas de fé.

Nada muito diferente
Do que se pode esperar
De uma terra sertaneja
Com tanta mata pra mostrar.

Está se desenvolvendo
E cidade vai se tornar
É o que esperam os moradores
E um dia chegaremos lá.

Quer se livrar da correria?
Vem aqui pra visitar
Quem vem sempre volta
E quem volta é pra morar.

Não possui “Cristo Redentor”
Nem a “Estátua da Liberdade”
Mas tem pessoas hospitaleiras
E muita tranqüilidade.
A maioria dos moradores
Trabalha na agricultura
Esse tipo de trabalho
Faz parte da nossa cultura.

Professora: Maria Marlene Amâncio do Rego Escola: E. E. F. Alfredo Almeida Machado
Cidade: Quixeramobim – CE
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O lugar onde vivo
chama-se Ingá
Que vem da ingazeira,
árvore frondosa,
de brancas rosas.

Ainda se produz com simplicidade,
dando emprego e dignidade
A rapadura, que adoça o café,
A boa cachaça serrana,
que vai do sítio para a cidade.

Matas densas,
verde que encanta,
cafezais, canaviais
Fazem desse lugar
uma beleza a exaltar.

É este o lugar onde vivo
Onde a fé nos faz irmãos
Aqui não nos falta nada,
família, saúde e educação
Nos fazendo verdadeiros cidadãos.

Dos engenhos antigos
que fazem história
O tanger dos bois,
o ranger das moendas
Que lembram antigas fazendas.

Tanto encanto, tanta beleza,
história e tradição
Tornam-me parte, com certeza,
desta vasta natureza,
neste passeio pela emoção.

O mugir dos bois não mais se escuta,
ficou na memória.
O ronco dos motores potentes
Mudou a história
De animais e gente.

Professora: Eulucy Fontenele de Aguiar Escola: E. E. F. Horácio Fontenele Magalhães Cidade: Viçosa do Ceará – CE
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HUM!

Borboleta ou aviao?

Aluna: Vânia Nogueira de Lara

Aluna: Maria Clara Chagas

JK idealizou,
Lúcio Costa desenhou,
O candango formou,
E o brasiliense amou.

O DF certamente
É Brasília e as cidades-satélites.
Isto é importante,
E imaginar que eram maquetes!

No início era um cerrado,
Mas depois foi desmatado,
E então foi criado:
Este lugar tão amado.

Brasília é meu amor,
Brasília é minha paixão,
Brasília sempre estará,
Dentro do meu coração!

Sua forma é de borboleta,
Mas para todos ficou de avião.
Com seu charme e ternura,
Todos a amam de paixão.
Sua alimentação é diversa
Pela variedade cultural.
Tudo bem, não tem problema,
Tudo igual não é legal!
Muitos pensam que Brasília
É o DF inteiro,
Mas vamos avivar a consciência
Do povo brasileiro.

Professora: Mércia de Paulo Lourenço Escola: Colégio Militar Dom Pedro II Cidade: Brasília – DF
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Acordei cedinho
Abri a janela
Cadê o canto do passarinho?
O passarinho voou
Foi embora
Aqui não mais voltou.
Que cheiro esquisito é esse?
De couro? Ah, é o progresso.
O curtume ali se instalou.
Dia de chuva
Cadê o passarinho?
Que cheiro esquisito é esse?
Azedo. Hum... A usina ali se instalou.
Que barulho é esse?
A cidade cresceu
E o movimento gerou
Hum! Muito barulho
Atchim! Atchim!
Que atchim é esse?
É a fumaça da cana.
É o pó de arroz do secador.
É o emprego do meu pai.
Hum... atchim!
Professora: Mirian Hammes Escola: C. E. M. Criança Esperança I Cidade: Rio Brilhante – MS
43

11/21/08 9:27:46 PM

Monjolinho

Labutas de um pioneiro

Aluno: Isaias Bonfim do Nascimento

Aluno: Lucas Gustavo Gomes Silva

No meio do nada
Começou uma entrada
Chegando a um lugar
Seu Olímpio abriu estrada
Pra quem quisesse morar
E ali formar lar
Pessoas de Goiás
Vieram de carro a gás
Energia elétrica? nem pensar
Porém traziam alegria pra sonhar

A missa era na escola
Quem morava na roça
Deixava a choça
Lá na palhoça
E vinha de carroça
Assim Novo São Joaquim surgiu no mapa
Não sei se ouro ou prata
Mas é aqui que quero morar
Pra viver feliz e ter um lar

E com astúcia e inteligência
Sua máquina de
Arroz soube gerenciar
Para a vida de todos melhorar
Sua mulher, professora Ana,
Começou logo a ensinar
Alunos de toda gama
Dentro d’um mesmo lugar

Professora: Sônia Cândido e Silva Escola: E. E. Diniz Alves de Toledo Cidade: Novo São Joaquim – MT
44

AF_livro_POESIAS.indd 44-45

Monjolinho terra de chão
Terra de peão que vive de tradição
Terra de vaqueiro de chapéu grandão
Terra de gente solidária, no seu pedacinho de chão.
Terra de gente humilde, que vive da plantação
Do que planta e colhe do chão
Que vive com o frio e o calor típico da região.
Monjolinho assentamento muito bom.
Monjolienses que vivem do leite e do carvão,
Da plantação de melão, melancia, mandioca e algodão
Alimentos que deixam muita fartura na mesa do cidadão.
Monjolienses de alma e coração.
Monjolienses recebem a todos que chegam com amor no coração.
Com tantas qualidades, não fica difícil de prestar atenção.

Professora: Juçara Rocha da Silva Escola: E. M. Rural Novo Progresso Cidade: Anastácio – MS
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Piracanjuba

O lugar de ouro

Aluno: Gilberto Correia de Souza Júnior

Aluno: Manoel Felipe Tavares da Silva

Peixoto de Azevedo
É um lugar de amor.
Uma cidade de paz
Seu povo de valor.
Nos anos oitenta
Dotada de muito ouro.
Abundância de migrantes
À procura desse tesouro.

O tempo foi passando
A cidade se modificando
A agricultura chegando
O povo se adaptando
As crianças estudando
Expectativas buscando.

União de duas tribos indígenas
Essa história vou contar
Piracam e Jubara não podiam namorar
Com medo de seus pais decidiram suicidar.
Depois de algum tempo no rio
Um estranho peixe apareceu
Até então, ninguém tinha visto
Aquele peixe mergulhar.

Pessoas enriqueceram
Outras pobres morreram.
O ouro que faiscava
De repente acabava.

Colocaram nome no peixe
Piracanjuba pra sempre vai chamar
Uma cidade serena e bonita
Que sempre vou amar.

A floresta desmatada
O garimpo deixou.
O solo que era fértil
Revirado ficou.

Capital das Orquídeas, bonita como luar
Maior bacia leiteira do Centro-Oeste
Isto ninguém pode negar
Amo Piracanjuba, aqui é o meu lugar.

A deixar sua terra
Foram os índios obrigados.
Os animais extintos
E o garimpeiro?
Desempregado.

Passo o dia na escola
Ela é tempo integral
Lugar bom igual a este
Não existe nada igual.

Professora: Arlete da Silva Oliveira Escola: E. M. São Pedro Cidade: Peixoto de Azevedo – MT

Professora: Marislene Antônia de Souza Gomes Escola: E. E. Abdala Daher Cidade: Piracanjuba – GO
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O infinito é aqui

Aluno: Thacio Carvalho Pereira

Onde nas águas mornas
A Lua corre pro mar.
Onde a beleza se explica
Na passarela da vida.
Eis aqui o meu lugar!
Falam de povoado.
Lugar de pouca habitação
Contam sobre um povo humilde,
Mas de garra e tradição.
Surgiu à beira da estrada,
Veio como quem não quer nada.
Já foi botão, hoje é flor:
Estrela que brilha do chão.
Terra de mulher bonita,
De gente hospitaleira.
De muitos rios e cascatas,
De lagos e cachoeiras.
Tem por nome Naveslândia.
Minha terra, meu local
Significa terra dos Naves,
Mas todos conhecem por
Pombal.

No chão de terra batida,
Praças aqui não tem,
Eu construo minha
Infância.
E minha poesia também.
Na terrinha do meu avô
Tem um belo jabuticabal,
E eu já como com os olhos
Essa riqueza natural.

Árvores que rondam as casas,
Pássaros que cantam nas laranjeiras,
Araras que gritam nos pés de pequi.
Deus, não reparo no horizonte,
O infinito é bem aqui.
Poetizando, contei o que vi
Descarregando minha emoção
Porque um poeta não só escreve
Mas revela o coração.

O mais doce araticum.
Com certeza está aqui.
Pena que está se acabando
Do jeito que acaba o pequi.
Vi destruírem o cerrado
E a fauna do meu lugar.
E eu que não fico calado,
Grito ao homem pra acordar.
Pois nem tudo está perdido,
Ainda existe um céu azul,
Uma esperança por viver.
Ainda sobrou o frescor
De um novo amanhecer.

Professora: Cleidimar França Lima Escola: E. M. Clobertino Naves da Cunha Cidade: Jataí – GO
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O amanha da floresta

Terra querida

Aluna: Carolina Lima Lopes

Aluno: Arthur Andrade Melo

Nhamundá, minha terra querida
tens uma história emocionante
cheia de tribo indígena
que nela já trabalhou
e fazendo dela um luxo
que inveja causou.
Na tão bela cidade
gosto muito de viver
rica em culturas
e uma delas vou dizer:
temos a Festa do Tucunaré
que grande e falada é,
trazendo vários turistas
para dela usufruir,
e banhar-se nas lindas águas
que só existem aqui.

Temos uma bela praça
que é um cartão-postal
com a imagem de Assunção
sobre o mapa do mundo,
simbolizando a união.
Todos somos felizes
em morar neste lugar
com todas essas culturas
não há quem não queira morar.
Sei que sou uma criança
e o futuro vou conquistar
posso até rodar o mundo,
mas vou morar em Nhamundá.

Não podemos nunca esquecer
das festas religiosas,
pois elas reúnem os fiéis
e os tornam poderosos.
Assunção e Santo Antônio,
padroeiros do local
fazem uma linda festa
que já é cultura popular.

Professora: Eneodina Martins Alfaia Escola: E. E. Prof. Gilberto Mestrinho Cidade: Nhamundá – AM
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Floresta, vida e sangue!
Enquanto a mão do homem
A mata devasta,
O progresso se expande

Algumas perguntas vou deixar,
Rio Purus
Rio Acre
Vão continuar a respirar?

Na cidade as gangues.
Na floresta, o clamor,
O anúncio, o comércio,
Ganância, fome e dor

Quando os próximos chegarem,
Vão poder pescar?
Não sei, não sei...
Só sei que aqui quero ficar

Seguindo rio abaixo
Um gigante triunfante
O lixo do homem civilizado
Poluindo, degradando, destruindo

Nesta terra, viver, trabalhar
E no final do dia
Olhar pro céu, pra mata
E ouvir a natureza.

A seca do rio, a cheia de novo!
É como o tocar de uma orquestra
Às vezes interrompido e regido
Pelo som da motosserra
Boca do Acre
Vive um contraste
Tem que crescer e progredir
Mas não pode se destruir

Professora: Adriana Losano Onofre Escola: Escola Benício Rodrigues Pena Cidade: Boca do Acre – AM
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Minha pequena grande Buritis

Minha bela capital

Aluna: Fernanda Cristina Santos

Aluna: Elaine Coelho Pedrosa

Minha querida cidade
Tu és do Acre a capital,
Estado de muita riqueza
E beleza vegetal.

Seringueiras, Castanheiras
São árvores do meu quintal,
Prefiro a sombra da gameleira
Ponto de encontro e carnaval.

Buritis, Buritis,
Minha cidade do coração.
Quase não saímos
Por causa do poeirão.

Os rios, florestas e bichos
São nossas belezas
E fazem deste lugarzinho
Uma terra de riquezas.

O palácio Rio Branco
Para o Acre é memória,
Guarda as lembranças de um povo
Que relutou e fez história.

Amo o lugar onde vivo.
Amo o verde de suas matas,
Rio Branco vale mais
que o ouro e que a prata.

Não importam as dificuldades
Eu a amo de montão.
Que pena! Nossos moradores
Ainda estão causando poluição.

Neste lugar onde moro
Sou muito feliz.
Originado da palmeira
Tem seu nome Buritis.

Oh! Cidade adorada
És símbolo de prosperidade,
Tuas crianças estão na escola
E os adultos na faculdade.

Escrevo esta poesia
Para tocar seu coração
Não transforme sua cidade,
Ainda estão causando lixão.

A qualquer lugar que eu vá,
O que vejo é sem igual,
O parque da Maternidade e o Horto Florestal
Revelam o jeito de ser do povo da capital.

Tem a festa do peão
Que é uma atração.
Todos querem ver o vencedor
E agitam a festa com alegria e amor.

Nas ruas da minha cidade
A paz parece reinar,
As crianças brincam de lateiro
Pepetas lançam no ar.

O rodeio crioulo
É um pouco diferente,
Mostra a tradição gaúcha
Que é cultura de outra gente.

Professora: Sibele Vieira da Costa Escola: Escola Luiza Batista de Souza Cidade: Rio Branco – AC

Professora: Luana Nayra Araujo Costa Escola: E. M. E. F. Pedro Eugênio Marcílio Cidade: Buritis – RO

52

AF_livro_POESIAS.indd 52-53

53

11/21/08 9:27:50 PM

Espigao, terra de sonhos e riquezas

Aqui é meu paraiíso

Aluno: Krichian Oliveira de Souza

Aluna: Geise Dayane de Sousa Silva

Na fazenda onde moro
tudo é muito legal.
Seu nome é Santa Helena
com cerrados sem igual.
Regatos e pastos verdes,
cheirinho bem natural.

Minha escola se localiza
na Vila Chapadão.
Os moradores vivem alegres,
parecem ter união.
Todos os dias as senhoras
se reúnem para oração.

Meu pai acorda cedinho
para o leite tirar.
Sai fresco e quentinho
pronto pra tomar.
Com bolinhos de chuva,
vamos saborear.

A serra do Estrondo
é nosso cartão-postal.
Embeleza a cidade
com um verde sem igual.
Servindo também de palco
aos romeiros do local.

Minha escola fica longe
preciso esperar a Kombi.
Seu Manoel é o motorista,
leva a sério seu trabalho,
trata a gente com carinho.

Meu Estado é Tocantins,
minha cidade é Paraíso.
Minha vila Chapadão,
na escola me preparo,
para com dignidade
viver neste mundão.

A escola onde estudo,
ela é municipal.
Aqui aprendi bastante,
falo com sinceridade.
Pois sei ler e escrever,
conviver na sociedade.

Professora: Edilma Rodrigues Mesquita Alves Escola: E. M. Pedro Lodovico Teixeira
Cidade: Paraíso do Tocantins – TO
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A cidade onde moro
É muito interessante
Há pessoas preocupadas
Com seu trabalho constante.

Muitas pessoas morreram
Sujaram suas mãos de sangue
Mataram sem piedade
Era um massacre constante.

Existem duas riquezas
Presentes nesse lugar
A madeira e o minério
É o movimento popular.

O brilho do diamante
Desperta muita ambição
Continuam escavando a terra
Como se fosse uma atração.

Eles retiram madeira
Da reserva florestal
Derrubam as árvores
De maneira ilegal.

O governo cria barreiras
Para o povo não entrar
Mas eles não desistem
E passam por outro lugar.

A vida é sofrida
Mas precisa de sustento
Trabalham de toda maneira
Para garantir seu alimento.

O sonho de uma vida melhor
De muitos termina aqui
Mortos pelos donos da terra
Os índios que vivem ali.

O homem extraiu muitas pedras
Na intenção de ficar rico
Riqueza cheia de guerra
Entre brancos e índios.

E assim vejo a vida
Do povo deste lugar
Lutando com força e coragem
Para a vida melhorar.

Professora: Joseni Caitano da Silva Escola: E. M. E. I. E. F. Simone Moura Rosa Cidade: Espigão do Oeste – RO
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Do cerrado à acolhida

Cheias n’alma

Aluna: Laura França Uchôa

Aluna: Laiane dos Santos

Não vou falar como muitos
que só dizem: “como é bela Marabá!”,
mas vou descrever as cheias do Pará.

Marabá é rica
com sua fauna e flora
que completa sua história.

As enchentes vêm alagar
gente correndo daqui e de lá
pra seu mundo não abandonar.

A castanheira é importante
pra quem sabe conservar
cuide bem dos castanhais
senão eles vão acabar.

Todo mundo fica doido
pra vida não alagar
cuidado!! Vamos agir rápido
pros móveis não acabar.
Colchões molhados
roupas ensopadas
o sofrimento vamos alagar,
rezando com fé pra alma não desabar.
Minha alma afunda,
meus olhos inundam
quando vejo os flagelados
da velha Marabá.

Esta terra me faz bem
lugar do meu coração
o encontro desses rios
é a mais linda criação
Nossa história, nossa gente,
marcada em nossas seringueiras
sempre tu, ó Marabá!
Tem o mais belo entardecer.

Agora vou narrar
as belezas do Pará,
pois não há só tristezas
aqui em Marabá.
Professora: Raika Giulia Barreto da S. Rocha Reis Escola: E. M. E. F. Inácio de Souza Moita Cidade: Marabá – PA
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Tudo começou com a garra
de Teotônio Segundo,
com o seu olhar de águia,
um sonho foi realizado.

Gostamos de galinhada,
arroz,costela e pequi,
também comemos churrasco,
mandioca e chambaril.

Aqui não havia nada
só o cerrado e as serras
os animais livremente
habitavam esta terra.

É lindo poder olhar,
nuvens por cima da serra
vão juntando e formando
dinossauros que habitavam a terra.

O Tocantins precisava
de uma capital importante
nasceu Palmas querida
com beleza exuberante.

Hoje não usamos balsa,
na ponte faz-se a travessia
unindo várias cidades
acabou-se a agonia.

Veio gente de todo lugar,
assim diz a historia:
alguns foram embora
outros tiveram vitória.

Taquaruçu é atração
com suas águas cristalinas,
córregos e cachoeiras
feitas pelas mãos divinas.

Arte do capim dourado
é destaque cultural,
ganhou espaço no mundo,
nosso ouro vegetal.

Palmas acolhe o povo!
O povo acolhe Palmas!
Da mais bela do cerrado
sou filha de corpo e alma.

Temos o forró do Nordeste,
calipso do Pará,
o carnaval de São Paulo,
de Maranhão, boi-bumbá.
Professora: Francisca Neuma Chaves Cardoso Escola: E. M. Prof. Paulo Leivas Macalao Cidade: Palmas – TO
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Roraima: Mae dos ventos

Meu lugar preferido

Aluno: Tony Andrey Silva de Castro

Aluna: Naiza de Sá Viana

Divinópolis lugar pequenino,
Que no meio da mata nasceu,
Nas margens da Transamazônica
No Pará uma luz acendeu.
No ano de 1972,
Famílias aqui chegaram,
Vindas de outros estados
Minha cidade criaram.

Para carregar seus produtos
Usavam os jamaxins
Amarrados em suas costas,
Chegavam adoecer os rins.
Quando faltava alimento
Não dava pra resistir,
Comiam palmito de coco
E beiju com açaí.

Foi assim que foi surgindo
Essa terra encantada,
Formada por diferentes culturas
Gente branca, preta e mulata.
Passaram tantas dificuldades
Que quando alguém adoecia
Curavam com chá de ervas
Ou até com simpatia.

Construíram uma escola
Para essa população
Com nome José de Anchieta,
Melhorou nossa educação.
Foram chegando mais famílias
E tudo foi modificado,
Hoje parece uma cidade
Meu lugarzinho adorado.

Reuniam-se todos os dias
Para comer, orar e beber,
Falavam tão engraçado:
“Pra mode”, ”pra quê”, “pra rance”.
Bebiam água do pote
Pisavam arroz no pilão,
Namoravam à luz de vela.
Vigiado por pai ou mãe.

Nosso lugar andou tanto
Igual a um viajante,
Possui 982 casas
E 2.500 habitantes.
Passando na Transamazônica
Se acaso você desejar,
Encoste em Divinópolis
Para nos visitar!

Professora: Angelita Ribeiro da Silva Escola: E. M. E. F. Divinópolis Cidade: Rurópolis – PA
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Moro em Roraima
terra de gente gentil
perto de Pacaraima
no extremo norte do Brasil.
Temos o monte Roraima
que pouca gente já viu
e a famosa pedra de Macunaíma
que o índio deslumbrante descobriu.
O lavrado de Roraima
com buritis e resistentes caimbés
traz para nós o verdadeiro encanto
nas águas puras dos igarapés.
Boa Vista, minha capital, com sede de viver
tem parques, palácios, igrejas e lazer
o que se precisa para ser criança
e depois crescer...
Como a mim me alegra e dá prazer
de quem sabe virar poeta
para contar aqui em verso gentil
as belezas de um pedaço do norte do Brasil.

Professora: Suzana Mouta Rodrigues de Lemos Escola: E. E. Olavo Brasil Filho Cidade: Boa Vista – RR
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Cidade da minha infância

Ondas do quebra-mar

Aluna: Amanda Amaro de Souza Ferreira

Aluno: Yan Roberto Lima Silva

Minha alma cabocla
navega por aqui
exaltando negros e índios
na terra do açaí.

Com a bela brisa do mar
na Fortaleza vou passear
e nas margens do Amazonas
tomar o meu tacacá.

No interior de Alagoas
Existe uma terra boa
É uma cidade pequenina
Na qual vivo desde menina.

O Amazonas vem subindo
pela orla da beira-mar
nas ricas águas doces
do meu rio-mar.

Estâncias de bacabas
nova aurora vai chegar
rio acima, rio abaixo
marabaixo vou dançar.

O Amazonas é majestoso
e banha o meu lugar,
aqui todos se encantam
com a lenda do quebra-mar.

No balanço da canoa
sob o sol do Equador
vejo o encontro das águas
rasgando o rio-mar.

São Miguel, cidade maravilhosa
Cheia de beleza e muito poderosa
Tem açúcar, tem petróleo
Tem também seus encantos
Com belas praças e lindos recantos.

A brincar descalço
na beira do igarapé
sinto teu remanso
nas tardes quentes de maré.

No teu leito majestoso
quero sempre navegar
e sentir a força dessa terra
nas ondas do quebra-mar.

No canto das lavadeiras
mistérios vão encontrar
sereias, cobras e botos
encantam este lugar.

Professora: Iza Cristina Batista de Souza Xerfan Escola: E. E. Santa Maria Cidade: Macapá – AP
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Atualmente conseguiu muita fama
Com um São João “arretado”
Muito bonito e chegado
Que o povo adora curtir.
Mas não pense que é só isso
O que temos para falar
Também temos nossa história
Que agora vou contar:

Tribos de índios canibais,
Fizeram uma recepção demais
O bispo Sardinha coitado
Não iria imaginar
Que os índios na verdade
O queriam pra jantar.
Atualmente temos lá
O cordel e os repentistas
Que animam nossas vidas
Com suas poesias belíssimas.
Gosto muito deste lugar
Impossível aqui chegar
E esta cidade não amar
Eta São Miguel lindo
Este aqui é meu lugar!

Num passado não distante
Bispos, andantes e portugueses viajantes
Vieram aqui procurar habitantes
E logo encontraram os caetés.

Professora: Aline Virgínia da Silva Cruz Escola: E. M. Esther Soares Torres Cidade: São Miguel dos Campos – AL
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Tabira Imortal

Um amante de Diamante

Aluna: Bruna da Luz Sabino

Aluno: Ivon Marcos Inácio Rodrigues

Sol a pino... Voam no ar
Sons da ave Altaneira
Que alegria na natureza
— É Tabira Hospitaleira!

Rendem-se aos céus
Não desistem os cortesãos,
Lendo a Bíblia todo dia
— É Tabira dos Cristãos!

Diamante é uma cidade
No sertão da Paraíba.
É dela que eu vou falar
Não há quem me proíba.

Sem falar no que escuto
Da minha vovó Zefinha
Que conta que no passado
Nem carro em Diamante tinha.

Dois velhinhos: ele honesto,
Ela toda dignidade,
Também vieram pra festa
— É Tabira da Saudade!

Surgem arado, enxada
Faca e foice afiada
Nas mãos do seu lavrador
— É Tabira Abençoada!

Cidade muito bonita
Com verdes coqueiros
Essa é a linda Diamante
Que vejo aqui do cruzeiro.

Era uma luta danada
Quando pensava em viajar
Uma passagem de caminhão
Tinha que reservar.

Cor, cheiro... sem igual
Capricho de luz e beleza,
Em sua plena mocidade
— É Tabira Princesa!

Não se pode esconder,
Deus a fez muito altaneira,
Tem forma própria de ser
— É Tabira Brasileira!

Cruzeiro casinha pequena
Cheia de santos quebrados
Daqui sinto a brisa serena
Das serras, dos povoados.

Hoje está tudo mudado
O progresso está chegando
Tem educação, saúde, emprego
Nosso futuro vai mudando.

Com sua roupa surrada
O agricultor planeja,
Levantando de madrugada
— É Tabira Sertaneja!

Conquistou bonitos nomes,
Possui um dom natural,
Terra de Gonçalo Gomes
— É Tabira Imortal!

Tem ruas com nomes de santo
O que demonstra a fé
De um povo que adora a Deus
Jesus, Maria e José.

Na nossa terra tão linda
Se plantando tudo dá
O povo é trabalhador
E não desiste de lutar.

Domina, faz sensação
Pelo traje e pelo cheiro,
O campino em seu alazão
— É Tabira do Vaqueiro!

Sei que ainda sou menino
Tenho um olhar de criança
Em meus poucos anos de vida
Já tenho visto mudança.

Sei que ainda não disse tudo
Que tenho pra contar
Mas quem bebe água em Diamante
Um dia há de voltar.

Professor: Gustavo César Barros Amaral Escola: Escola Pedro Pires Ferreira Cidade: Tabira – PE

Professora: Maria do Socorro Leite Escola: E. M. E. F. Antônio Barros da Silva Cidade: Diamante – PB
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Cidade dividida

Um pedaço do mundo

Aluno: Jonatan Vieira Barros

Aluna: Luana Alves de Brito

Moro no Santa Maria
Que bairro malucão
Tem muitos problemas
E também animação.

Você pode perguntar
Qual será minha cidade
Minha cidade é Aracaju
Que é linda de verdade.

Se você não gosta dele
Sai fora, meu irmão
Se você quer bagunçar
A gente quer união.

Meu bairro é periferia
Que não tem muita diversão
Mas se for lá na cidade
Vai encontrar muita opção.

Aqui tem malandro
Mas também trabalhador
É um povo pobre
Que tem muito valor.

Tem a orla mais bela do Brasil
O caranguejo é bom demais
Por favor não perca tempo
Venha logo, meu irmão.

Aqui tem muitos problemas
E também impunidade
Mas por trás de tudo isso
Tem uma grande amizade.

Aracaju é minha terra
É de onde não sairei
Fale bem da sua cidade
Que da minha não sairei.

Nasci onde até hoje vivo
E não pretendo mudar,
Sei que tudo é diferente
Até o modo de falar.
Aqui não tem ruas calçadas,
Nem praças feito jardim,
Mas a própria natureza
Enfeita o mundo pra mim.
Aqui não tem água encanada
Nem chuveiro com água quente
Mas sinto que o progresso
Aproxima-se dessa gente.
Não brincamos com videogame
Nem pesquisamos em computador
Brincamos com o que temos
De escola, policial e doutor.

Aqui temos bolo passado
Que a mamãe sabe fazer
Pergunte se é gostoso
Experimente pra saber.
Os costumes de onde moro
Acho muito interessantes
Os que vivem na cidade
Chamam-nos de ignorantes
Mas preservar as tradições
Eu acho muito importante.
Aqui na zona rural
Para se comunicar
Era só através de recado
Quando podia mandar
Hoje está tão fácil
Que até mesmo as crianças
Estão de aparelho celular.

Tem uma boa escola
Tem até uma pracinha
Para os menores brincarem
Quando chega a tardinha.

Não temos pão quente da hora
Que se compra na padaria
Mas temos leite fresquinho
Tirado ao amanhecer do dia.

Professora: Antonia Rosana da Silva Escola: E. M. E. F. Prof. Laonte Gama da Silva Cidade: Aracaju – SE

Professor: Sebastião Tadeu de Brito Escola: E. M. Messias Fernandes de Brito Cidade: Caculé – BA
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”Sob serras e bênçaos”

A arvore do meu coraçao

Aluna: Maria Juliene Costa de Lima

Aluna: Luana Santana Nascimento

Minha gente preste atenção!
Que agora vou falar
Do lugar onde moro
Para todos escutar
É na fazenda Jurema
Num cantinho de Ipirá.
Esse nome foi dado
Pelo primeiro morador,
Dorino, um grande lavrador,
Homem bom e honesto
Que a muitos ajudou.
A jurema é árvore forte
Que a natureza criou,
Sua sombra e seu caule
Servem de descanso para o morador.
Na Jurema tem pedreiro,
Carpinteiro e professor.
Tem doce e doceira
E tem até cantor.

O lugar onde vivo
Tem um lugarzinho de vender pão,
Não é uma padaria,
Lá também vende sabão.

No agreste de Pernambuco,
ao pé da Serra do Ororubá
fica a cidade de Pesqueira
que Nossa Senhora veio abençoar.

Sente algo estranho
que não tem explicação,
é Nossa Senhora da Graça
que toca o coração.

O lugar onde moro
Tem uma linda pracinha
Não é praça famosa
Ela é pequenininha.

No sítio Guarda,
o milagre aconteceu,
pra duas camponesas
a santa apareceu.

O vento que chia
parece querer cantar,
é ela que fala baixinho
mas não dá para escutar.

Esse lugar é muito alegre
Todo domingo tem futebol
É diversão pra todo mundo
Até para o vovô e a vovó.

Um santuário foi construído
para os fiéis receber.
Sobem grandes escadarias
para pedir e agradecer.

Queria ser um índio
pra na serra também morar
visitá-la todo dia
perto dela poder ficar.

Às vezes chega a seca
A tristeza domina nosso coração
As juremas ficam amareladas
E morre toda a criação.

No alto da serra
sua imagem iluminada
se confunde com as estrelas,
deixa a cidade abençoada.

Pesqueira agraciada,
teu povo é alegre e acolhedor,
muito se orgulha desta terra
de muita fé e amor.

Professora: Maria da Conceição de Oliveira Bastos Escola: E. M. Juventino Pereira de Almeida Cidade: Ipirá – BA
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Quem vai lá visitar
tem vontade de voltar,
vê a cidade tão pequenina
que cabe toda num só olhar.

Professora: Rosimere Morais das Neves Escola: E. I. Maria Aliete de Freitas Macedo Cidade: Pesqueira – PE
67

11/21/08 9:27:54 PM

Primores do meu lugar

Um passado presente

Aluna: Melissa de Santana

Aluna: Mayara dos Santos Lima

Moro em Alagoas
Terra dos marechais
Precisamente numa usina
Sou sim senhor, nordestina
Rodeada de canaviais.
Lembro-me com carinho
Deste pequeno lugar
Onde tudo era mais fácil
Até mesmo pra morar
O povo não reclamava
Deixava a vida passar.
Com suas matas belíssimas
E um vasto canavial
Assim é a usina Utinga
Um lugar fenomenal
Os pássaros cantam no telhado
O nosso acordar é genial.
Uma maria-fumaça
Apitando sem parar
Passava entre as ruas
Com o seu Antônio a pilotar
Levando lenha pra usina
Poder o fogo atear.

Ah! O rio Mundaú!
Com suas águas cristalinas
As mulheres lavando roupas
Cantando músicas juninas
E as crianças se banhando
Era brinquedo de menina.
Mas com a tecnologia
Tudo isso já mudou
Até um novo nome
Essa usina ganhou
Chama-se Brazil Ethanol
Pois se americanizou.
Todos estão abismados
Vendo o que aconteceu
Seu Antônio faleceu
E não é que a maria-fumaça
Virou peça de museu!
E o rio mudou,
Sua água escureceu.

Professora: Verônica Correia de Lima Escola: E. M. E. F. Marieta Leão Cidade: Rio Largo – AL
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Amo tudo em Itabaiana:
A brisa que vem da Serra,
As lendas que o povo conta,
Belezas de ponta a ponta
E a minha gente sincera.

Mas também tem quem acredita
Que a paz é a gente que faz,
Gente de rua ganha abrigo,
Idosos têm mais prestígio
Isso sim, nos satisfaz.

Adoro o finzinho de tarde
Lá na Praça da Matriz,
Pombos catando migalhas,
Nas árvores cantam as cigarras,
É mais um final feliz.
Meu lazer busco na Serra
Lá encontro inspirações,
Tem grutas, tem cachoeiras,
Poço das Moças e clareiras
E o Parque dos Falcões.
Aqui como em todo canto
Existe o bem e o mal,
Tem gente matando gente,
Tem gente pobre e carente,
Sonhando com um mundo igual.

Professora: Maria Rita da Conceição Escola: E. M. 30 de Agosto Cidade: Itabaiana – SE
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Minha roça querida

Velha casa de Olivedos

Aluna: Reziene Vieira

Aluna: Pricila Paulo Costa

Tu que ficas na entrada,
Grandiosa aos olhos das que vêm
Precisas bem ligeiro e depressa
Que os que “podem” te olhem também.
Casarão que não se invade,
Com portas e janelas bem grandes
Das butijas arrancadas
E histórias importantes.
Te ver assim tão acabada
Me faz sofrer... me faz chorar
Não há quem te olhe e não pense
És preciosa para nosso lugar.

Casa valente: você é especial!
Pois mostra com grandeza
Que aqui trabalhou um ancestral,
Teodósio de Oliveira Ledo,
Que veio lá de Portugal.
A certeza de minha vida
É um dia o povo te admirar
Cuidar de ti com mais carinho
E com muito amor te restaurar.

Na minha roça querida,
É bom para morar.
Aqui, tudo é simples,
Do vestir ao jeito de falar.

Aqui não fala em destruição,
Todos se preocupam em preservar.
Plantas, rios e animais,
Todos têm obrigação de cuidar.

Aqui, ninguém usa roupa chique,
Nem anda de “carrão”.
Temos contato com a natureza,
Andamos até de pés no chão.

Dou valor à minha roça,
Cidade! Só para passear.
Há quem diz que a roça não presta
Pois é aqui que eu quero morar.

Aqui, não uso grades nas portas
Para proteger do ladrão.
As crianças brincam sem medo
E esquecem da televisão.

Primeira casa que vejo
Linda alvorada a brilhar
Cantar pra ti eu preciso
Para o medo despistar...

Aqui, as famílias se reúnem
Nas noites quentes de luar.
Umas ainda cantam rodas,
Outras sabem história contar.

Medo de vê-la no chão,
De ver o tempo te derrubar,
De ver tua tradição,
Ser esquecida e se acabar.

Aqui é maravilhoso,
Não precisa tudo comprar.
Aquele que não tem tudo
Tem preguiça de plantar.

Professora: Elissandra de Oliveira e Oliveira Escola: C. M. Monsenhor Stanislaw Cidade: Olivedos – PB

Professora: Maria Conceição Aragão Vieira Escola: E. M. João Vieira Cidade: Maracás – BA
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Cidade Mae

O Corrego da Piedade

Aluna: Ana Carolina Almeida

Aluna: Felipe Augusto Furquim

São... São Paulo
cidade que não pára
que muda de figura toda hora, todo dia,
nos faróis... sóis
no asfalto... assalto
e no céu avião no alto.

Piedade, Piedade
Quase não dá pra expressar
Onde estão suas águas?
Até parece que vão secar.

Piedade, piedade
Com coragem irá vencer
Não perca as esperanças
Jamais desista de “VIVER”.

Piedade, Piedade
Tenho pena do seu caminhar
No seu caminho é só lixo
Latinha, papelão, tudo a flutuar.

Piedade, Piedade
Nem tudo está perdido
Se cada um fizer sua parte
Seus direitos serão “devolvidos”.

Zona sul, norte, leste ou oeste
em toda direção (nunca na contramão)
como é grande nosso espaço,
que cansaço...
dou meu braço
para você, meu São Paulo.
São Paulo moradia.
São Paulo diversão.
São Paulo alegria.
São Paulo coração.
São Paulo feliz com sua gente
gente que sente
sente e procura
trabalho e salário.

Piedade, Piedade
Seus peixes onde estão?
Antes tinha variedade
Hoje só poluição.
Piedade, Piedade
Nome com significação
Seu nome pede socorro
Ajudá-lo? É só com conscientização.
Piedade, Piedade
Sonho um dia em poder
Ver suas águas cristalinas.

São Paulo, temos tudo a lhe agradecer
coragem, trabalho e saúde para sobreviver.
Obrigada, São Paulo, por nos acolher.
Professora: Maria Grazia Dominco Kimizuka Escola: E. M. E. F. Cleomenes Campos Cidade: São Paulo – SP
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Professora: Meiri Regina Maioli Rodrigues Escola: E. M. E. F. E. I. Professora Medina Estrela Cidade: Mirassol – SP
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Fonte de minha inspiraçao

Araras, minha terra, meu tesouro

Aluna: Isabela Ferreira de Souza dos Santos

Aluna: Ingrid Beatriz Viquietini

Araras, cidade histórica,
das araras nos ribeirões.
Cidade das árvores,
parte doada por dois barões.

Na minha rua toda terça-feira
muitas compras e diversão.
Acreditem é dia da feira
no fim dela... confusão.

Araras antigamente
Plantaram pés de café.
Em casa semente,
Crescia cidade de fé.

Terça-feira é rotina
senhor Antônio pede esmola
sempre na mesma esquina
cantando e tocando sua viola.

Araras, cidade encantamento.
O passado, orgulho do presente,
onde vivo eternos momentos
em meu coração
ficará sempre.

A escola onde estudo
cultura e informação.
O conhecimento não é tudo
se faltar responsabilidade e decisão.

Cidade de belas praças
Barão de Araras
Barão de Arary.
Outra igual...
nunca vi!
Hoje cana-de-açúcar,
gerando todo progresso.
Vem crescendo como nunca,
fazendo muito sucesso.

Outro lugar genial,
família unida e contente,
é o Lago Municipal,
aves, ar puro sempre presente.
Assim é minha cidade.
Que tesouro especial.
Natureza, alegria, simplicidade.
Outra não tem igual.

O bairro onde moro
lugar perfeito para brincar.
Seu nome, Parque Industrial,
que muito aprendi a amar.
Professora: Vilma Rodrigues Mani Escola: E. E. Senador César Lacerda de Vergueiro Cidade: Araras – SP
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Do Ibirapuera à Avenida Paulista,
Da 25 de Março à Praça da Sé,
Dos shopping centers à melhor pizza,
Vive um povo de muita fé.

Com tantos altos e baixos
Difícil é compreender,
Por que essa gente sofrida
Insiste em aqui viver.

São Paulo mais que uma cidade,
É um gigante, vasto mundo!
Para alguns traz felicidade,
Para outros, desgosto profundo.

A resposta a essa pergunta
Segue cheia de emoção:
A Juta é mãe que abriga
E inspira nossa visão.

Vivo aqui há um bom tempo
E, jovem, travo minha luta
Num bairro amado e carente
Chamado Fazenda da Juta.

São meninos e escolas,
São pessoas e problemas,
São meninas e rodas
São soluções e dilemas.

Sua história pesquisei
E fui viajando no tempo,
Soube da grande invasão
Causadora de morte e lamento.

É um povo persistente
Que forças tira do peito
Pra viver o dia-a-dia
E enfrentar o preconceito.

O concreto foi surgindo
No lugar da plantação,
Pessoas vindo de toda parte
Com sonhos, desejos e boa intenção.

Eis o lugar onde vivo:
— Fonte de minha inspiração
Integra a cidade que adoro
Única... sem comparação!

Mas, hoje, algo está diferente
Depois de tudo o que foi construído.
Onde havia criações e nascente,
Agora há um rio poluído.

Professora: Margarete Vital Prado Ferreira Escola: C. E. U. E. M. E. F. Prof. Domingos Rubino Cidade: São Paulo – SP
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Olhares atentos
Aluna: Mariana dos Santos

Ao olhar pela janela
vejo a cidade inteira,
pequena e colorida.
Muito verde! Muita vida!

A praça é muito limpa.
Tem árvores podadinhas,
Vá, menina, explicando
com seus versos recitando.

A minha cidade apresenta
criança que quer aprender.
O que você quer mais
pra ver Cajobi crescer?

Além da pracinha central,
toda arrumada e florida.
Existe outra praça legal:
A iluminada “Praça da Bíblia”.

Quero ouvir seu relato
Quero conhecê-la de fato...

É mesmo, menina bonita?
Quanta coisa nessa vida!

A minha cidadezinha
já abriga um hospital.
Fica no alto do bairro
pra atender quem passa mal.

Já estou muito contente.
Agora, fala-me de sua gente.

E o que mais ela tem?
Vá, menina, relatando...

Nesta cidade querida
um bairro novo está nascendo.
Deram-lhe o nome “Viverde”.
Lá muitas casas vão crescendo.
Já é noite, forasteiro.
Preciso a janela ir fechando,
olho a rua tranqüila,
suas janelinhas piscando.
Deitada quase dormindo.
Ouço os insetos dormindo.
Silêncio à noite sempre assim.
Cajobi é berço pra mim.

Na minha pequena cidade,
tem festa de peão
palhaços, camarotes
pessoas com palmas nas mãos.

Professora: Sandra Grassi Righetti Escola: E. M. E. F. Saturnina Rosa Seches Cidade: Cajobi – SP
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