Pela primeira vez, em 2010, a crônica foi incluída entre
os gêneros textuais que fazem parte da Olimpíada de Língua
Portuguesa Escrevendo o Futuro.
Notícia ou texto literário? Por apresentar múltiplas facetas,
mais do que um gênero textual, a crônica traz um olhar
particular. Ao recortar cenas do cotidiano, o autor ilumina
situações, fatos, dando-lhes destaque, atribuindo-lhes um
novo sentido. O que poderia passar despercebido torna-se
encantador, envolvente, surpreendente, marcante.
Ao contrário do que parece, a criação de uma crônica não é
tarefa simples. Construir um sensível olhar pensante,
selecionando e amarrando os detalhes, é o primeiro passo
para elaborar um texto interessante que transporta o leitor
para a perspectiva do escritor.
Sensações, observações, lembranças e casualidades se
misturaram: nossos jovens cronistas identificaram personagens
pitorescos, construíram novos sentidos para experiências
cotidianas e passaram a valorizar o lugar onde vivem.
Os alunos aceitaram o desafio de trazer fragmentos da realidade
e do cotidiano para serem transformados em palavra escrita.
Ao ler essas crônicas, você terá a oportunidade de conhecer
um pouco do modo de ser e viver através das lentes de alunos
das escolas públicas brasileiras dos quatro cantos do país.
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Agradando a gregos e troianos
Aluna: Giovanna Scalabrini Antunes
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Moro em Maringá praticamente desde que nasci e poderia dizer que cidade mais
bela não há (limpa, arborizada, poucos crimes, muitos empregos...), não fosse pela
rodoviária velha maldemolida.
Há um tempo atrás a prefeitura ordenou a demolição, pois o prédio estava condenado, mas os funcionários pararam o serviço na metade (por questões políticas,
quem sabe...).
Reza a lenda que em um belo dia na prefeitura um vereador iniciou a seguinte
discussão:
— Senhor prefeito, acredito que aquela rodoviária não há de servir para mais
nada, tanto que fiz uma pesquisa – disse o homem – e tivemos um resultado curioso.
Pegou um papel em seu bolso, desdobrou cuidadosamente e entregou ao seu
superior, que falou:

— 50% da população concorda com a demolição e... 50% não?
— Exatamente.
— É complicado. Tenho que fazer alguma coisa para agradar esse povo, senão...
– constatou o prefeito. — Alguém tem alguma sugestão?
Um silêncio desconfortável instalou-se na sala de reuniões. Muitos daqueles que
lá se encontravam pensaram (mas não falaram) nas mais nobres ideias: “Podemos
conversar com o síndico”, “É melhor se entender com o juiz”. Foi quando uma misteriosa
voz surgiu ao fundo da sala.
— Licença – era o faxineiro. — Eu tenho uma proposta.
O senhor largou a vassoura de lado e aproximou-se dos políticos.
— Já que é o único a ter alguma ideia, diga senhor...
— José.
— Diga, senhor José.
— Pois bem – pigarreou, sentindo-se importante. — Já que metade da população
quer que destrua a rodoviária e a outra metade não... Destrói só metade dela, uai!
Assim todo mundo fica contente.
Se o prefeito decidiu pôr em prática a ideia do humilde faxineiro, ninguém sabe...
Só sabemos que enquanto ele não der segundas ordens, continuaremos com uma
rodoviária demolida pela metade “embelezando” nossa cidade.

Professora: Cecília Pope Guerra
Escola: CAP – VEM • Cidade: Maringá – PR
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Ah! Quantas primaveras!
Aluna: Bárbara Maria Carneiro da Silva
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Lá estava eu sentada no banco da praça. Sabe aquela praça por onde todos passam,
riem um para o outro? Onde velhinhos vivem jogando baralho e irradiando simpatia a
todos... onde as árvores são lindas e verdes e, após uma hora de caminhada, oferece
repouso para minhas cansadas pernas!? Mas aquela não era uma praça qualquer, era a
praça da minha cidade... ah, Cordeirópolis! Então, por este e por mais mil motivos, ela
nunca deixará de ser especial.
Meus olhos piscaram e, de repente, refleti sobre o que seria daquela praça sem as
pessoas, sem as anciãs enraizadas que carregam em cada folha que cai ao chão a esperança, sem o vento a sussurrar em meus ouvidos e solenemente bater em meus cabelos e
bagunçá-los... mas, afinal, o que seria dali sem os velhinhos que todos os dias se reúnem
para jogar cartas nas mesinhas construídas especialmente para eles? Conseguem imaginar
isso? Quanta alegria! Que praça especial! Talvez eles estejam lá também para se encontrarem e darem um ao outro o prazer de terem um amigo e ensinarem que por mais que o
tempo tenha passado a vida ainda não acabou!
Permaneci sentada sozinha e, no decorrer da reflexão, avistei uma mulher com muitas
primaveras, mas não era uma senhora qualquer. Eu sentia dentro de mim que aquela dama
era especial.
Ela também estava sentada sozinha do outro lado da praça, talvez reparando na natureza, nas maravilhas da vida. A coitadinha tinha os cabelos brancos, a pele enrugada, talvez
não sorrisse porque não tinha seus lindos e queridos dentes, que se perderam no decorrer
das estações.
Comparei aquela dama com uma linda e gigantesca árvore imponente ao lado do banco
no qual eu ali estava sentada. Quanta semelhança! Aquela árvore já foi uma semente, logo
depois virou um broto e, em seguida, virou uma muda, e depois virou uma pequena árvore,

e logo cresceu, e depois se transformou, e deu seus frutos, e aos poucos envelheceu, mas
continuou com sua beleza esplêndida. E, a cada momento, fui tendo a certeza de que aquela senhora dava um colorido diferente àquele cenário.
Aos poucos, fui me aproximando daquela humilde senhora, até que comecei a sentir
ternura por suas alvas madeixas e não deixei de notar que nós duas tínhamos muito em
comum.
Fui chegando cada vez mais perto, já sentindo. Sintam que delícia! Sentei-me ao seu
lado, olhei no fundo dos olhos dela e consegui a coragem para me desculpar: “Como sou
distraída! Desculpe-me, vovó, estou distraída”.
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Professora: Edinéia Rodrigues Simões Diório
Escola: C. T. I. Jamil Abrahão Saad • Cidade: Cordeirópolis – SP

As cidades
Aluna: Danielly Cristine Justino da Silva
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Caro leitor, esta crônica é sobre minha prima Maria, uma nordestina de 18 anos que
sonhava morar na Cidade Maravilhosa. Não vá pensando que ela é como a personagem
“Macabéa”, do livro A hora da estrela, de Clarice Lispector, pois não é. Eu a conheço bem,
conversamos muito pela internet e, nessa viagem, sou seu cúmplice.
Ao ver Maria descendo do ônibus, na rodoviária, eu era capaz de saber o que ela trazia
na alma e no pensamento. Sabe aquilo que se sente quando se é criança e que quando se
é adulto atinge um alto grau de plano orientado para um dado fim real?
Pois bem, ao sonho ela misturou determinação, curiosidade, devaneio e outros ingredientes. Com essa combinação, eis o que se formou: esperança, lugar fértil para continuação. Ela acreditava que só imaginar fortemente uma vida, mesmo encontrando-se noutra, o
imaginado agiria lentamente sobre o destino a favor da realização.
E na minha frente, de braços abertos, estava ela à minha espera.
A caminho de minha casa, o deslumbramento dela, com as belezas naturais e arquitetônicas da cidade, era quase infantil. Quando viu a praia, seus olhos eram só encantamentos.
“Tudo o que poderia existir de belo já existe, nada mais poderá ser criado, apenas revelado”,
disse-me, sem se deixar abstrair do mundo lá fora, que pulsava vivo e cheio de possibilidades.
Chegando à Rocinha, seus olhos a pegaram desprevenida. Era outro Rio de Janeiro –
uma cidade dentro de outra. Uma cidade oculta, que os cartões-postais não mostravam.
Era uma cidade viva e envergonhada de mostrar tanta força, de gente perdida e miúda,
coberta de um viver mecânico e barulhento, e também de pessoas boas e conscientes.
“Pena que essas pessoas não sabem que podem, se a consciência fosse avivada pela noção
das coisas ao redor.” “Não lhe deram os remédios destinados a unir o homem às ideias e instituições?”, perguntou-me depois de um longo silêncio. Não me pareceu que ela quisesse realmente
uma resposta, por isso fiquei em silêncio a observando. Ela, sem mudar a direção de seu olhar,
exclamou: “Isso aqui é um mundo, primo!” Respondi: “É o lugar onde eu vivo, onde você viverá!”
Professora: Damiana Maria de Carvalho
Escola: E. M. Pereira Passos • Cidade: Rio de Janeiro – RJ

A quadra velha
Aluno: Gabriel Batista da Silva
Aqui no lugar onde vivo não tem cinema, lan house, discoteca... aqui tem cavalo, rio,
cachoeira, gente que conta histórias... E, acima de tudo, aqui tem uma quadra. Uma quadra
velha. Velha e pequena, só tem espaço para seis jogadores de cada lado. Uma quadra velha
e pequena onde cabe inteira a nossa imensa alegria.
Ali a bola rola, enrola, rebola, embola, solta, samba, sapateia... Ali vale tocar a bola de
chuteira, de chinelo ou de pé no chão. Ali vale jogar menino, menina, velho, magrela e gordão. Vale entrar de sola, de carrinho e até de bicão. Vale arrebentar o joelho, arrancar a
ponta do dedão... tem gol contra, bola murcha e bola fora.
O que importa é que quando a bola rola na quadra velha o mundo para. As árvores e as
casas espiam. As pessoas que passam pela estrada de terra não resistem, param, assoviam,
batem palmas. Os moleques perdem a hora que se perde no tempo. Cada pai vê em seu filho
o grande craque e sonha com seu menino na seleção. Quem sabe 2014...
Ali, na quadra velha e pequena, adormece a tristeza, o cansaço, a desilusão... ali os
homens se esquecem dos calos, das dívidas, das dores... ali os meninos são magos, são livres, são pássaros: transcendem, voam... Ali não tem zero, não tem senão. Só tem bola no
chão. Ali eles são uma bandeira verde e amarela hasteada no sertão.
Isso, até que chega a noite escura e sombria. Ela, revestida de negro, faz arriar o sonho,
despe a fantasia, cala a poesia.
Amanhã tem trabalho, tem escola. Dói o calo, o joelho incha, o moleque chora. E a
quadra fica de fato velha e pequena. Fica ali, triste, silenciosa, no escuro. Fica ali à espera
de que os meninos voltem logo e ressuscitem o momento mágico.

Professora: Maria Inês Resende
Escola: E. M. Crispim Bias Fortes • Cidade: Barbacena – MG
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Até na igreja, Evaristo?
Aluno: Carlos Eduardo Silva

144

Ao lado de castanheiras, latidos de cães, choros de crianças, gritos de vendedores ambulantes... e nas casas o forte cheiro de café passado na hora anuncia o despertar de mais um
dia na Vila Taquaril. Com toda a disposição, Evaristo se levanta animado, pois era um dia
muito importante para seu time: jogaria pela primeira vez num amistoso.
Evaristo era a pessoa mais conhecida da Vila, morava no melhor ponto: a Praça Alegria.
Por ser uma pessoa muito influente na Vila, tinha como dever participar de todos os eventos
que lá aconteciam.
Como fã nº-1 do seu time, o Tabajara, Evaristo era um especialista na arte do futebol,
sempre fora convidado para ajudar nos treinos dos jogadores mirins, nas manhãs de domingo. Enquanto treinava os meninos, Evaristo escutou o sino da igreja dando três badaladas.
Diante dessa situação Evaristo ficou muito aflito, andava de um lado para outro, escutando o anúncio que atormentava sua cabeça.
— Atenção! Hoje haverá missa especial para os moradores às 18 horas. Contamos com
a presença de todos!
“E agora? O que fazer? O jogo está marcado para o mesmo horário da missa!”, pensou ele.
Religioso como ele só e fanático como ele era, não poderia deixar de participar dos dois
compromissos. Assim ele teve uma grande ideia: levaria seu radinho de pilhas à igreja, sentaria no último banco e usaria uma jaqueta com capuz onde colocaria seu radinho.
A partir desse momento, a ansiedade contagiava Evaristo, que a todo momento olhava
o relógio na expectativa da hora do jogo.

E as horas se foram... a noite apareceu com uma lua radiante, digna de uma missa com
tom bem especial: ação de graças para os devotos e o pedido especial de Evaristo, a grande
vitória do timão Tabajara.
Apesar dos olhares desconfiados das pessoas presentes à missa, Evaristo não se incomodou e colocou o seu plano em ação: assentou-se no último banco e ligou o radinho, o
jogo estava começando...
À medida que o jogo esquentava as expressões faciais dele mudavam o tempo todo, não
sabia se prestava atenção no padre Donizete ou no narrador do jogo, Salomão.
Tabajara estava sofrendo pressão do time adversário, o Flamengo. Seu time começou a
contra-atacar, suas mãos ficaram frias e suavam desesperadamente. O atacante Peladinha
estava perto do gol... e ao longe o padre se aproximava de Evaristo, notando a angústia no
rosto dele. Quando o padre ia dizer a primeira palavra, surgiu um grito forte e aliviado:
— GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!
Todos olharam para trás e o padre Donizete perguntou:
— O que é isso, meu filho?
— GOOOL! GOOOL! – exclamou Evaristo.
— Você não pode gritar em uma igreja, senhor Evaristo!!
— Gol do Peladinha, do meu timão, o Tabajara!
— Do Tabajara? O meu Tabajara?
— Sim! O NOSSO Tabajara!
Então, os dois disseram ao mesmo tempo:
— GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!
Enquanto os devotos da igreja discutiam o caso, o padre e o Evaristo pegaram seus
radinhos e saíram da igreja festejando a vitória do seu time.

Professora: Leda Maria Avila Silva
Escola: E. M. Santos Dumont • Cidade: Belo Horizonte – MG
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A cobrança descabelada
Aluna: Maria Jéssica Carneiro
Muitas vezes situações simples como uma cobrança podem tornar-se foco de conflitos
sérios e desconfortáveis. O fato aconteceu no bairro de Outra Banda, no município do Acaraú, interior do Ceará. O bairro tem esse nome porque havia um riacho, há muito tempo
atrás, que cortava o centro da cidade de um povoado. Toda vez que alguém ia atravessar o
riacho dizia que queria ir para a Outra Banda, daí surgiu o bairro que se desenvolveu às
margens do rio Acaraú e destacou-se pelas indústrias de pescados. Atualmente é um dos
bairros mais populosos da cidade.
E, com tanta gente residindo por ali, não poderia deixar de acontecer alguns espetáculos de vez em quando. Certo dia, por volta das sete da manhã, voltando da mercearia per-
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tinho da minha casa, defrontei-me com uma mulher de face visivelmente perturbada que
caminhava de um lado para outro à espera de alguém. De súbito ela avistou quem procurava. Era a vizinha da frente. Imediatamente, dirigiu-se a ela e disse:
— Pague o que me deve. Comprou tem que pagar.
— Não tenho o seu dinheiro agora! Vá embora! – respondeu a vizinha devedora.
Então, sem muita conversa, a mulher foi embora, mas avisou-a com os olhos cheios de
raiva de que voltaria para pegar o que era seu e não esperaria mais nenhum dia.
Presenciei a cena, intrigada, mas não dei muita importância. Passou e acreditei que
tudo teria acabado, porém, por volta do meio-dia, saboreando um gostoso camurupim,
peixe típico dessa região praiana, quase me engasguei com uma espinha, tamanho foi o
susto que tomei quando ouvi um grito, e outro e mais outro. Estranhei, visto que não era
comum, até então, ouvirem-se gritos na rua, ainda mais naquele horário. Fui até a porta e
um tumulto que se formara na rua aguçou a minha curiosidade. Saí e cheguei mais perto
para verificar o que ocorria. Eram as duas mulheres, cobradora e devedora, que discutiam

com ferocidade. Aos poucos, as pessoas saíam de suas casas para ver o que estava acontecendo. As palavras que pronunciavam eram cada vez mais fortes e pesadas e ambas pouco
se importavam com as crianças que ali estavam. Na realidade, elas só queriam acertar as
suas contas. Como já era de esperar, as duas engalfinharam-se no meio da rua. Uma puxava
o cabelo da outra com tanta selvageria que nem dava mais para perceber quem era quem.
A multidão que se formara ao redor das duas apreciava atônita e imóvel aquele espetáculo
de horror. Pensei comigo que Outra Banda já não era a mesma. Onde ficou a política de boa
vizinhança? O público olhava, mas não fazia nada.
Por fim, depois de muito cabelo arrancado, a confusão acabou. Tudo em vão! A cobradora não recebeu o seu dinheiro e saiu do local com o orgulho ferido. A devedora, agora
com fama de má pagadora, foi-se com machucados graves em sua dignidade.
O caro leitor deve ter tido a impressão de que Outra Banda é um bairro um tanto
quanto agitado. Entretanto, perceba que cobranças acontecem diariamente e em todos
os lugares. O diferencial está na forma como ela é feita. Neste caso, a cobradora pouco
paciente e a devedora inadimplente criaram um cenário conflitante que modificou o ambiente de Outra Banda. Espero que não aconteçam outros fatos assim novamente, mas, só para
garantir os meus cabelos, peço-lhes licença para ir à mercearia pagar uma conta antiga.

Professora: Mirele Maria Rodrigues da Silva
Escola: E. E. F. Professora Francisca Silveira Gomes • Cidade: Acaraú – CE
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A Pipa, o Bispo e o Azul
Aluno: Ericles da Silva Santos

148

Ouvi barulho e vozes crescentes, um zum-zum-zum empesteava o assentamento onde
moro. Quanto mais pedalava, mais me embrenhava num corre-corre alucinado: meninos,
mulheres, todos corriam para a frente do barracão. Que enxame é esse? Que cabrunco está
acontecendo?
Era o Pipa! De novo o Pipa? Dessa vez ele tinha ido longe demais. Estava no alto do pau
de sebo, quase pendurado no topo. Aquele mastro tinha sido colocado ali dois dias antes.
A festa ia acontecer no final de semana: algodão-doce, corrida de ovo e pau de sebo.
“Desce daí, seu doido!” Uns jogavam areia, pedras...
O Pipa era mestre na arte de fazer papagaio. Quando não estava na roça ajudando os
pais, estava viajando nas asas das pipas. Ele se isolava. Dizia que gostava da solidão.
Solidão a três: ele, a pipa e a imaginação... Logo eram seis e depois eram muitos...
Era diferente. Era mesmo feio. Chamava-o de louco. Particularmente, ele tinha algo que
me fascinava. Vez em quando soltava um sorriso azul.

O artista de caçar passarinho e criar pipas estudava comigo, e na mesma sala. Outro dia,
na escola, o professor falou do filho mais ilustre da nossa cidade: Arthur Bispo do Rosário.
Um misto de desapego e curiosidade tomou conta da turma. Pipa foi um dos que deram uma
chance ao professor. Ouviu tudo atentamente. O professor falou da importância de a gente
incorporar o Bispo como elemento nosso. Ele lhe disse que somos conterrâneos do homem
e desconhecíamos sua obra, o seu valor, a sua história. “As pessoas passam pela estátua do
Bispo, na entrada da cidade, e falam mal, e como falam mal: louco, preto, feio e pobre”.
Então ele nos pediu que acrescentássemos a palavra “gênio”.
— Gênio?
Aí o Pipa gritou: “Louco, preto, feio, pobre e gênio!” E riu! Riu tanto que tumultuou a
aula. Subiu na carteira e foi só presepada, muganga. Imitava o Bispo do Rosário, com altas
doses de esquizofrenia.
“Quer levar um sopapo, menino? Está ficando mais besta ainda. Deve ser a escola!
Já disse que Jamerson nunca foi bom da cabeça. E está piorando!”, gritava o pai, meio
desesperado.
“Não ligo, não! Sei que não sou gênio, mas sinto dentro de mim que sou diferente, que
vejo muito diferente dos meus irmãos. Eles não me perdoam por isso. Só minha mãe. Ela é
a minha Nossa Senhora, sempre generosa.”
“Desce daí, meu filho! Você vai acabar matando sua mãe! Gente, ajude aí! Meu Pipa é
sonâmbulo. Ele está é dormindo.”
Quando me viu no meio da multidão, fez cara de súplica. Não me fiz de rogado! Joguei
a bicicleta e desbravei aquele pau de sebo. Não tive dificuldade. Aquele mastro já me conhecia. Agarrei o meu amigo pela cintura, a multidão uivou, berrou, decepcionada.
Parecia um anjo de olhos cerrados. Tremia os lábios, soltava gaitados. Na mão esquerda
uma pipa azul. Resmungou. Abraçou-me. “Quem é que está aí? Qual é a cor da minha aura?”

Professor: Luciano Acciole Gomes
Escola: E. M. Vereador João Prado • Cidade: Japaratuba – SE
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Bar doce bar
Aluna: Luana Jaques Santos
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O dia é incansável e não termina. O sol ainda resiste e tinge de vermelho os olhos de
quem ficou no boteco o dia todo. O bar está cheio de homens, a maioria maduros ou apenas envelhecidos. Uma criança passa, compra duas balinhas e vai embora. Mulheres só
passam o olho lá dentro e quase nunca entram. Para os bêbados de plantão tudo é normal
e sempre igual.
Não sei se são notados. Penso que só por alguns. Há aqueles que os cumprimentam.
As pessoas se acostumam a vê-los sempre ali, cartas marcadas, vidas marcadas. São os
ex. Ex-maridos, ex-alunos, ex-trabalhadores. Agora são exilados e se tornaram excluídos.
No passeio está o Tesourão, o cachorro que fez da rua sua moradia. O bêbado, o cão,
rumos perdidos e solidão.
Nossos bares... Neles os amigos se encontram, jogam conversa fora. É onde uma mãe
passa e compra um lanche para o filho. Onde o retireiro toma um café fresco e saboreia um
pastel quentinho.
Na praça histórica da pequena cidade os bancos estão ocupados. São funcionários
públicos, lavadores, balconistas. São comerciantes, artesãos, pedreiros, motoristas. O dono
da Sinuca, o bar mais antigo, enquanto vende, vai instruindo os fregueses a desenrolar papéis: INSS, inventários, exames médicos. Às vezes ganha um frango em troca. Outras, um
muito obrigado. E sempre amizades. Se chega um forasteiro, dá dicas dos pontos turísticos.
É um guia no balcão.
No bar do Dirceu, os aperitivos acompanham os desabafos dos bêbados. As rodas de
viola dão o tom para o sol se esconder de mansinho e dar lugar à lua tímida. Especial,
especiaria, som saboroso para o fim do dia.

No outro bar, o balconista é ouvido por toda a praça. Daniel, voz estrondosa. Deve ser
por isso que eu também falo alto, herança dele, meu pai. Aquele jogo clássico reúne homens que cercam o balcão. Estão ansiosos demais para se sentarem. Tudo é discutido,
desde o gramado sintético até o gol irregular. As cadeiras esperam pacientes para o
carteado. Aconchegante, relaxante cantinho.
Cada boteco tem sua personalidade, seu carisma. Mas em dia de procissão todos eles
cerram suas portas pedindo bênção ao santo. Com respeito, as pessoas enfeitam as janelas de
suas casas e a banda de música embala a legião de fiéis. É bonito ver como o povo participa.
Nos bares o espaço é democrático. É onde as ideias de todo mundo são apresentadas
e jogadas a todos os ouvidos. Em volta de uma mesa, todo assunto se resolve: os problemas
do mundo e tudo o mais. É a filosofia do botequim. Estamos falando de uma tribuna
popular. Quer debater? Pode ir lá. É política, futebol, bipolaridades. Ali é prestado serviço
de comunicação: à boca pequena todos ficam por dentro das novidades. Quem chegou,
quem partiu, morreu, brigou ou separou. Também eu deixo meu rastro marcado e vou a um
desses bares, apanho o meu Folha das Vertentes e, a passos largos, volto para casa para ler
a coluna do cronista, este “poeta do cotidiano”.
O dia se vai assim e as portas só fecham depois de toda a cidade, tão calma, ter adormecido. E a rotina faz dali a segunda casa de muitos homens. Bar doce bar. Ele exerce papel
fundamental na cidadezinha. Nele todos se tornam iguais e se unem para poder suportar a
rotina do ilusório.

Professora: Maria Magali Vale Rodrigues
Escola: E. E. Coronel Xavier Chaves • Cidade: Coronel Xavier Chaves – MG
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Beleza cega
Aluno: Pedro Kennedy Oliveira de Sousa
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Fim de tarde. Saio da escola, satisfeito por mais um dia de aprendizado. Sigo em frente,
passo por todas as avenidas, atravesso as pistas da BR-060 e me dirijo à parada para esperar o ônibus que me levará para casa.
Passam-se alguns minutos, avisto de longe o número da linha que irei pegar. Dou sinal
com a mão, o ônibus para. Como de costume, está lotado. Entro, e mesmo em pé me acomodo entre os passageiros, e o motorista segue viagem.
Muita conversa tomava conta do ambiente. Porém, entre todo esse alvoroço, notava-se
um som, que era, ao mesmo tempo, conhecido e estranho. Procurei descobrir de onde vinha aquele barulho. Olhei para um lado, olhei para o outro, e nada. As pessoas estão tão
aglomeradas que é impossível ver algo.
O ônibus para. Descem dois passageiros. Mas ainda está muito cheio. Desisto de
procurar. Abaixo a cabeça, mas continuo ouvindo todo aquele batuque, que soava no
fundo do ônibus. Então imaginei: será alguma pessoa ensaiando, naquele espaço, uma
apresentação? Será algum show em meio a todos aqueles rostos cansados e esgotados?
Ou será apenas algumas pessoas brincando com o tal instrumento? A dúvida prevalecia.
Novamente o ônibus para. Cerca de quatro ou cinco pessoas descem. A parte da frente
do carro já não tem muitos passageiros em pé. Pago a passagem, passo pela roleta, com a
ansiedade de saber quem era o artista que viajava conosco.
Tento mais uma vez ver quem era... Impossível!
Pela terceira vez o ônibus para. Ponto movimentado, descem muitas pessoas. As que
permanecem, disputam entre si os lugares vazios. O ônibus anda.
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Ouço várias vozes e palmas que acompanham atentamente a batucada. Parada à vista,
sei que mais pessoas irão descer, me preparo para ir ao fundão.
O ônibus para. As pessoas descem. Então, olho para a frente e me deparo com um cego
tocando um pandeiro, passando toda a sua alegria ao instrumento.
Enfim, é hora de descer. Estampo um belo sorriso em meu rosto, admirando todo aquele
talento. Desço do ônibus com a certeza de que a verdadeira beleza de Brasília não está apenas nas curvas de Niemeyer e sim nas pessoas que dão vida à nossa cidade.

Professora: Jane dos Santos Carrijo
Escola: Centro de Ensino Médio – 01 – CEMNB • Cidade: Núcleo Bandeirante – DF

Belezas da Cidade Mel
Aluno: Jonas Teixeira Ignácio
A cidade onde vivo é um berço de culturas, costumes diversos e belezas inigualáveis. Da
nossa terra pura, doce e amendoada nascem os frutos valorosos, alimentados no seio caloroso de Içara. As pessoas vivem saciadas e ditosas aqui, na união da boa terra, no ventre quente do amor. O lugar onde vivo é alegre e luminoso, cheio de pássaros admirados pelo belíssimo canto, árvores e flores de todos os tipos, tons ou formas.
Aqui as conversas amigáveis desenrolam-se em lugares pouco inusitados e cotidianos:
nos bares de esquina agitados pelo forte aroma do álcool, nas lavouras imensas que sustentam muitas famílias, nos banquinhos de praça cimentados, no frenesi das filas de ônibus e
também nos deliciosos e revigorantes passeios matinais.
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A bola corre solta por aqui. Menino ou menina, todos jogam com a mesma destreza,
sem nenhuma distinção. O futebol, seja em campinho de areia, seja em gramado, é a paixão das nossas crianças. Vê-las correndo, dando sangue e suor pela posse da bola de gomos, é indescritível. A poeira cintilante levantada pela paixão a este objetivo pulsa firme nos
corações e, de grão em grão, de sonho em sonho, decai lentamente no colo da irmã areia
que conforta seu suor e suas lágrimas em seus doces e carinhosos sulcos.
No fim da partida as crianças estão com a pele melada pela combinação de terra e
suor, seus cabelos emaranhados em contraste com o vento afeiçoam seus lindos rostinhos,
mas mesmo sujas é notável sua alegria inabalável. E assim elas retornam para casa: ofegantes e decididas, um sorriso no rosto leve e delicado.
Quando amanhece e a brisa da noite se extingue, o trem aparece e felicita os moradores com seu apito ensurdecedor e melodioso. A fumaça brumosa deixada por ele flutua levemente até pender graciosa nos trilhos cor de mel. O café neste momento ferve e borbulha
quente e úmido, como nossos corações ávidos por amor.
O suor dos dias de trabalho nas lavouras escorrega da face cansada e penetra com
suavidade no solo, metamorfoseando-se lentamente no mel puro, que existe só aqui, neste
lugar de encantamentos, belezas e terna magia, rotulada a cidade mais doce do Brasil.
Um dia, quem sabe, lá no futuro, quando tudo estiver completamente mudado, se possa olhar para tudo isso e sentir grandes e vãs saudades. Queira Deus que lágrimas quentes
desçam dos meus olhos e salguem minha face, para que eu me recorde que nada disso foi
mera ilusão. As lágrimas serão as únicas lembranças do mel puro e da terra doce, nascidas
no seio da mãe Içara, que me acalentava e afagava meus medos e inseguranças, na minha
pobre e frágil inocência...

Professora: Silesia Pizzeti Augustinho
Escola: E. M. E. F. Maria Arlete Bitencourt Lodetti • Cidade: Içara – SC
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Caminho das águas
Aluna: Victória Cristina Rodrigues
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Numa dessas tardes – e porque não impessoais – sentei-me num daqueles bancos
perdidos situados na orla da cidade. Digo perdidos para causar uma emoção boba talvez.
Na verdade, o que se perdeu mesmo foram meus olhos quando involuntariamente encontraram-se nas águas do Velho Chico.
Ah, o São Francisco... Opará... Velho Chico... não importa o nome, não importa onde
nasceu, por onde passa, nem aonde quer que vá chegar! Tudo o que importa é a sua beleza
que sempre se fez presente naquelas margens. São as histórias que ele tem para nos contar.
São as rimas quase perfeitas e os versos certos e incertos que foram escritos aos seus pés,
num momento de tristeza, de alegria, de loucura lúcida (sim, isso existe!), para um grande
amor, um amigo distante, pelo prazer de escrever, ou até mesmo em sua homenagem. Sim,
pessoas metidas a escritores, artistas e apaixonados (que fique claro: me incluo em tudo
isso!) ousaram escrever versos, cantar músicas e definir o Velho Chico, que, convenhamos,
não cabe em NENHUMA (assim em maiúscula mesmo) definição e racionalização.
Acho até insano e ousado da minha parte tentar enquadrá-lo, pois não há palavra
nenhuma que defina a emoção que brota em nossos corações quando o sol pinta de
dourado aquelas águas tão clandestinas e petulantes, que sem pedir licença cortam
os Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, e separam dois
povos, duas culturas: Petrolina e Juazeiro, e ainda ousam atirar-se ao mar, onde se
fazem eternas.
Queria eu ter os olhos do Velho Chico para ver dona Ana das Carrancas à beira do
rio construir seus sonhos todos feitos de barro... para ver a ponte levantar para as embarcações passarem... para ver os pescadores trabalharem em perfeita harmonia, e até
rir daqueles que foram atormentados pelo nego d’água... para ver a mãe d’água hipnotizar os homens que por ali passam de madrugada... para ver Juazeiro crescer e minha
Petrolina nascer.

As tardes sempre passam por entre meus dedos, é chegado o momento que encontro
meus olhos naquelas águas cristalinas, levanto-me do banco perdido e saio caminhando a
passos lentos, pois agora o que se perdeu foi o meu pensamento. Aonde ele foi parar? Nas
águas do Velho Chico que vão desaguar no mar.
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Professora: Jailde Maria de Sá Menezes de Oliveira
Escola: Escola de Aplicação Professora Vande de Souza Ferreira • Cidade: Petrolina – PE

Casos, cantos e encantos
Aluna: Thamires Luiza Lemos Pratt da Silva
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I-ta-nha-ém. Nome indígena, significa pedra que canta. Cidade histórica, se enche de
turistas nos finais de semana, férias e feriados. Fora dessas datas, é um lugar como outro,
onde as pessoas estudam e trabalham.
Pois bem, em um desses dias comuns peguei o ônibus para o centro, como faço habitualmente. Atrás de mim estavam sentadas duas senhoras, em uma conversa que me
pareceu bem interessante. Como a curiosidade é um dos meus defeitos, comecei a prestar
atenção ao que diziam:
— Mas quem é esse Benedito Calixto, que citam no hino da cidade? – indagou uma
delas.
— Não sei, será que não é aquele que criou o Poço de Anchieta?
Ah, queria poder explicar que, como o nome diz, o Pocinho de Anchieta é obra do padre
Anchieta. Ele criou uma espécie de cerca de pedras no mar, que prendia os peixes quando
estes eram trazidos pela maré, facilitando a pesca. Mas, ao contrário da curiosidade, intromissão não é característica minha. Voltei à conversa:
— Acredito que não. Se ele tivesse criado, provavelmente se chamaria Poço de Calixto,
não acha?
— Tem razão. E esse tal de Martim Afonso?
— Parece nome de poeta. Pode ser algum escritor famoso.
Imagine só a minha situação. Nessa hora comecei a ficar agoniada, minha língua coçava
de vontade de dizer às senhoras o que elas ignoravam. Se ao menos prestassem um pouco
de atenção na letra do hino: “... a natureza de Calixto em tons de amor...”, “Martim Afonso
ancorava as caravelas...”, poderiam deduzir quem eles foram. E o papo continuava:
— Ei, Benedito Calixto não é o nome daquele lugar no centro, a Casa do Olhar?
— É, sim.
— Então! Quem sabe esse Calixto não foi um oftalmologista dos bons?

Esforcei-me para segurar o riso. A essa altura o ônibus já estava na ponte que passa
sobre o rio Itanhaém. Era uma noite estrelada, e as luzes das casas, clubes e da própria
ponte se refletiam no rio, formando uma imagem incrível, parecida com as cidades americanas que sempre aparecem em filmes românticos.
Despertei do meu sonho poético e percebi que as senhoras ainda estavam sem saber
quem eram aquelas pessoas. Uma ideia surgiu-me para resolver o problema. Escrevi rapidamente em uma folha: “Benedito Calixto – pintor itanhaense que retratou como ninguém
diversas paisagens da cidade. Martim Afonso – navegador que fundou Itanhaém. Padre
Anchieta – catequista que ajudou os índios da cidade no período colonial”. Caso você
conheça um pouco a história da minha cidade, poderá achar essas explicações simples
demais, mas tente entender: eu estava sem tempo e sem uma solução melhor! Dobrei o
papel e levantei-me. Dei o sinal e, assim que o ônibus parou, deixei cair o papelzinho no colo
de uma das senhoras. Antes que ela pudesse dizer algo, desci rapidamente, certa de que
não me perdoaria se não acabasse com aquelas dúvidas.
Olhei ao meu redor: encontrava-me na Praça Narciso de Andrade, entre a Igreja Matriz
e a Casa de Câmara e Cadeia, construções necessárias para que Itanhaém fosse oficializada
como cidade. Mais à frente estavam a Casa do Olhar Benedito Calixto, com suas exposições,
e o Convento, uma das primeiras igrejas do Brasil. Todos esses lugares transmitem uma
grande paz e enchem de orgulho os habitantes da cidade.
Benedito Calixto, Martim Afonso, Padre Anchieta... Grandes homens, grandes personalidades. Fui andando certa de que eles estão imortalizados em cada canto da cidade, pois
sem eles Itanhaém não seria o mar de história e cultura que é hoje, e sim apenas outra
cidade praiana...

Professora: Sandra Regina de Camargo
Escola: E. M. Professora Maria da Conceição Luz • Cidade: Itanhaém – SP
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Castelo Branco agora é feira
Aluna: Thamirys Lima do Amaral Silva

160

O que um dia foi uma praça para os namorados, como dizem os mais antigos da cidade,
é hoje um ponto de vendas para feirantes, mototáxis loucos por clientes, estacionamento
de bicicletas cargueiras que ficam juntas num cantinho à beira da rua, à espera de cargas.
Por entre as folhagens da frondosa e velha árvore que vem resistindo ao tempo posso
ouvir um sussurro em tom de tristeza: “O que fizeram com minha estátua que um dia foi alvo
de admiração?” É a voz de Castelo Branco trazida pelo vento que logo desaparece.
Em frente à antiga Praça Castelo Branco, a feirinha vai aos poucos sendo engolida
pelo barranco que insiste em levar a frente da cidade. Do outro lado do rio, que por sinal
é bem estreito e de águas barrentas, estende-se uma nova “cidade”, na qual, olhando
daqui, posso ver a pequena escola de madeira, uma igrejinha e casas bem humildes que
aumentam a cada ano. Eu me pergunto: será que nossa Eirunepé não ficaria melhor do
outro lado do rio?
Na feirinha, ficam os vendedores despreocupados, porque no interior é assim: tudo
muito pacato. Observo a mulher que chega, se aproxima dos jerimuns amontoados sobre a
calçada e pergunta:
— Quanto custa?
Antes que o vendedor pudesse responder, um homem aparentando seus sessenta anos,
usando óculos escuros e boné preto, interrompe:
— Presta, não, minha filha, esses das cascas vermelhas eu conheço, já plantei muito.
O bom mesmo é esse verdinho rajado, jerimum caboclo. Já plantei de muitos tipos, mas
esse vermelhinho só fiquei com ele um ano.
Não entendo como podem existir pessoas tão intrometidas, que entram a martelo.
O vendedor tentava falar algo, mas não conseguia, pois os dois não se calavam.

Olhando para o outro lado da velha praça, a mulher encontrou uma maneira de fugir
do desconhecido e, fingindo se interessar pelas melancias à venda espalhadas pelo chão,
foi em direção a elas e desta vez o vendedor levou a melhor, pois este era mais esperto
que o primeiro.
E os mototáxis? Ah, esses estavam sentados num banco pertinho do orelhão, provavelmente à espera da ligação de um cliente. Quando o telefone tocou, eram uns por cima dos
outros, correndo para ver quem atendia primeiro. Um sortudo e rápido atendeu, e adivinhe... Era engano! Os outros começaram a rir.
É, na praça é assim, todos agem com cumplicidade e ao mesmo tempo muito atentos a
tudo. Lá tem monotonia, mas tem também muita concorrência. Quem é mais esperto ganha
o freguês.
E a concorrência pelo cliente continua...
— Alguém pode me levar ao Conjunto Beija-Flor?
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Professora: Maria de Fátima Rocha Farias
Escola: E. E. Francisca Mendes • Cidade: Eirunepé – AM

Cidade maternal
Aluno: Lucas Martelli de Medeiros Silva
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Vivo no sudeste nacional, na Nova Iorque brasileira, a cidade que nunca para. Vivo na cidade de São Paulo. Durante o dia, suas estradas transformam-se em veias, cada pequeno
cidadão é uma hemácia no fluxo frenético da cidade, cada edifício é uma parte do esqueleto,
sua estrutura; cada janela, de cada prédio, de cada casa, faz parte de sua visão. Vejo os fios
de alta voltagem fazendo ligações entre si, tal como neurônios.
À noite, um novo mundo surge, surge também uma nova cidade. Ouço na batida constante dos bailes a batida de um coração, no vento que sopra frio e sereno, sua respiração;
nas sombras noturnas e na escuridão, seu lado obscuro.
A São Paulo que possui temperamento forte, cidade que, se fosse gente, seria mulher,
e, como mulher, seria, ou melhor, é mãe, mãe que abriga em seu ventre filhos dos mais variados sotaques, filhos que vêm de longe, além da serra, além do mar, além do seu horizonte, além. Cidade, que além de mãe, é o romance de várias e várias pessoas, homens e mulheres, crianças ou idosos - difícil não se apaixonar por essa bela senhora. Entretanto, difícil
é também não sentir dores no peito, ao ver a face triste da cidade: tristeza, morte, fome,
vidas alienadas...
São Paulo, a cidade que tem uma surpresa em casa esquina, em cada beco, em cada
praça, em cada rua. Que tem mil faces e mil lugares, lugares, muitas vezes, paradoxais,
Édens e Tártaros dividindo o mesmo espaço, onde é comum a miséria andar lado a lado
com o luxo, onde, constantemente, a humildade cruza com a soberba.
Terra da garoa, bebo do seu sangue, nado em seu olhar, respiro o seu perfume, pulso ao
seu pulsar, vivo em seu fluxo que não para um segundo e, a cada novo dia, encontro um
novo mundo.

Professora: Adriana da Silva Chaves
Escola: Escola Técnica Estadual Parque da Juventude • Cidade: São Paulo – SP

Descoberta inocente
Aluna: Milene Cristina Alves Cantor
A cidade ainda está acordando. O ônibus para à beira da rodovia e a criança entra pela
primeira vez.
Quando o veículo entra em movimento, o pequeno ser nem tenta imaginar o que o
espera, se atira imediatamente a espiar pela janela.
Estava prestes a descobrir o mundo.
Plantações ainda maiores, de todos os tipos de grãos, indústrias recém-abertas,
comércio recém-chegado e gente recém-acolhida por essa terra de toda gente enchem os
olhos da criança.
Está descobrindo o mundo.
Na cidade, nada de monumentos históricos ou grandes pontos turísticos, apenas pessoas
trabalhando. A criança se vê confusa. Por que a maior cidade do norte, com o potencial de
uma capital, tinha só pessoas trabalhando sem parar? Sem parar ao menos para dizer:
— Como essa cidade cresce!
O tempo vai passando e a criança se torna homem.
À beira da rodovia o homem entra no ônibus, não mais pela primeira vez.
A vista da janela mudou. Vê plantações muito maiores, ruas cheias de lojas, grandes
praças, gente andando em todo lugar.
A cidade ainda não parou para admirar sua grandiosidade, mas agora o homem já entende.
São 120.000 pessoas carregando nos ombros a tarefa de desenvolver uma cidade juntas.
Assim a cidade continua crescendo, conquistando respeito nacional, exportando mais do que a
agricultura pode oferecer, encantando o mundo por estar no peito de um certo “piloto voador”.
Tudo isso para que essa terra continue sendo a cidade que não para de crescer, que
aprende a caminhar por si própria, conquistando novos horizontes como se ainda fosse
uma criança que descobre o mundo.
Professor: Sidinei de Oliveira Cardoso
Escola: E. E. Professora Edeli Mantovani • Cidade: Sinop – MT
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Distante dos olhos... e perto do coração?
Aluna: Ana Laíse Rocha Ribeiro
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Não se pode saber se é cômico ou trágico.
Para começar pelo nome, nome de lugar não deveria ser no diminutivo. Imagine você,
se Brasil fosse Brasilzinho, o seu povo não seria heroico, bravo, seria só um povinho. E, se
São Paulo fosse São Paulinho, não seria a quinta maior cidade do mundo, seria apenas uma
cidadezinha qualquer.
“O que há, pois, num nome? Uma rosa com outro nome não teria igual perfume?”
Shakespeare... será que um nome é só um nome?
Um nome às vezes pode dizer tudo, veja só... Alphaville... ph... dois L... a primeira letra
do alfabeto grego. Não é chique?
Pois é, Jardim Rosinha. Rosinha? Não poderia ser simplesmente Rosa, com toda a sua
beleza e esplendor?
Para ir ao lugar onde eu moro é preciso passar por uma rodovia. Pense uma rodovia! É
uma estrada para rodar!
Tão... Tão... Tão distante. Distante do centro da cidade, dos shoppings, das baladas...
Dos meus amigos, da minha avó!
É preciso atravessar outro bairro para chegar até lá, um dos acessos ao meu bairro é
a estrada de Pirapora. Pense... Pirapora! É de pirar só de pensar. Chácaras abandonadas
de um lado, mato do outro. A qualquer momento do dia ou da noite você pode se deparar
com animais pastando e revirando os lixos jogados pelas pessoas. É, animais: cavalos,
vacas! Por que o espanto? Ele é tão... tão distante que o asfalto só chegou em dezembro
do ano passado. Temos um mercadinho: os Irmãos Unidos, que mostra no nome que as
famílias se unem para progredirem. Uma pizzaria: Big Bordas – não é só o centro que
importa, as beiradas também. Há uma série de pequenos comércios, grandes conquistas,
que vão passando de pai para filho. Há uma rua com nome de presidente: Getúlio Vargas.
Foi o presidente que mais tempo governou o Brasil, e instituiu o salário mínimo. Salário

mínimo! Que nome! Tantas pessoas conseguem tanto com ele. O mínimo que poderia ter
nesta rua é uma casa, onde eu moro. Mas é claro que há outras! Depois do asfalto tudo
tem começado a melhorar.
Mas não importa a casa, se é do sonho ou não. Importa é que ela está tão... tão perto
do amor, do carinho, do apoio, da compreensão, da minha família. Um irmão que quase me
enlouquece, me fazendo ver o mesmo DVD diversas vezes, mas que com um sorriso me faz
esquecer todos os problemas. Uma mãe que por trabalhar demais às vezes acaba sendo
tão... tão estressada, mas que com um abraço resolve tudo. Um padrasto que é tão... tão
trabalhador que quase não o vejo.
Não importa se você está em uma cidadezinha, em um bairrozinho, se você estuda em
uma escolinha, ou se trabalha em uma empresazinha. Faça o mínimo ser o máximo fazendo
com o coração.
Ah!... mas nem tudo está perdido, quando você está tão... tão distante, você pode usar
o celular. Socorro! O celular não tem sinal.
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Professora: Ana Paula de Souza Ponso
Escola: E. E. Parque Anhanguera • Cidade: São Paulo – SP

Em busca da sorte
Aluna: Scheila Tatiane Teider

166

Naquele domingo! A comunidade dos Prestes me lembrava a fábula da cigarra e da
formiga: uns trabalhando, outros cantando. Era a festa do padroeiro, que acontece uma vez
ao ano. Por sorte ou ajuda de Deus, estava um sol muito forte, sem risco de chuva. Eu ajudava nos preparativos da festa, era uma correria: gente pra lá e pra cá, de um lado para
outro, numa euforia coletiva. Ninguém reclamava; ao contrário, todos estavam entusiasmados e ansiosos pela realização da festa.
No meio daquele vai e vem, vi uma menina andando em minha direção. Observei que
era uma criança humilde, com roupas simples e um olhar triste. Já a tinha visto antes na
igreja, mas não sabia seu nome. Ao chegar mais perto de mim, envergonhada, perguntou:
— Posso fazer alguma coisa para ajudar?
Aquela pergunta me surpreendeu. Jamais pensei que uma menina tão simples quisesse
ajudar. Respondi num impulso:

— Claro que sim. Você sabe vender rifa?
— É a rifa daquela bicicleta? Eu sei. — Nesse momento vi um brilho diferente em
seu olhar.
Entreguei-lhe o bloco de rifas. Ela pegou e saiu correndo sem me dar tempo de perguntar-lhe o nome.
Depois de algum tempo, com a festa em pleno vapor, senti um puxão na blusa. Virei-me
rápido e dei com a menina me entregando o bloco de rifas e o dinheiro. Percebi, intrigada,
que ela deixou um bilhete sem vender. Agradeci-lhe e perguntei seu nome.
— Maria de Lurdes - disse ela e foi se retirando.
Não pude lhe dar atenção, pois estava trabalhando na barraca dos jogos. Com o canto
do olho vi que ela saiu triste.
Quase ao final da festa, veio uma das pessoas pegar a rifa para sortear. Como faltava um
bilhete para vender, resolvi comprá-lo para Maria de Lurdes, como sinal de agradecimento.
A festa foi um sucesso. Tinha gente de todas as comunidades da redondeza. Ao anoitecer, todos se reuniram no salão para o sorteio da rifa.
Uma senhora é chamada para retirar o bilhete premiado. Ao ser anunciado o nome do
ganhador, me sobe um arrepio: “Maria de Lurdes”. Como ninguém se apresentou para receber o prêmio, o animador chamou novamente.
Procurei em meio à multidão e vi Maria de Lurdes olhando assustada para mim. Então,
fui até ela e disse:
— Você ganhou a bicicleta.
— Mas eu não comprei bilhete. Não tenho dinheiro!
— Eu comprei para você, pois ajudou muito vendendo aquela rifa. Vá receber seu prêmio, você merece!
Nesse instante, vi no rosto daquela criança o sorriso mais puro e o olhar mais sincero
de agradecimento.

Professora: Josiane Lourenço
Escola: E. E. Trajano Ehlke Pires • Cidade: Lapa – PR
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Entre o céu e a terra
Aluna: Stefany Ohana Cardoso dos Santos
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Dizem que aquela estátua gigante fará de Sertãozinho um lugar mais famoso e frequentado por turistas. Pode até colocar o nome da cidade na previsão do tempo do Jornal Nacional, onde são mencionadas só as mais conhecidas. O Cristo Redentor “caipira”, como já
foi chamado, será mais alto que o irmão carioca. Será. Mas quando?
Olhando aquele monumento inacabado, dá para imaginar em que estaria pensando o grande
Cristo que repousa ao lado de um pedestal ainda maior sobre o qual não conseguiu erguê-lo a
capacidade humana. Multiplicar os pães e andar sobre as águas realmente são ações divinas.
Aqui estou, como outros, construído em local de destaque para que a homenagem seja
vista ao longe. Onde me colocam sempre me torno, além de objeto de crença, motivo de
orgulho para as cidades que me recebem.
Por enquanto, a única coisa que vejo à minha frente são folhas da mata que me esconde
quase totalmente, mas, ao meu lado, tenho um trono e, quando estiver sobre ele, verei inteira a cidade que me foi dada para abençoar.
Aguardo o dia em que finalmente verei Sertãozinho do alto e, pairando sobre a imensidão verde dos canaviais, poderei avistar suas usinas, ouvir suas indústrias anunciando o
novo dia de trabalho e sentir o cheiro do garapão trazido pelo vento.
São quase dois anos de espera. Por que adiam tanto a minha inauguração? Sei que não
faltam pontos de encontro, mas eu também reunirei pessoas ao meu redor que poderão me
visitar e conhecer a prosperidade da cidade que me acolhe!
O tempo mudará minha cor, seja pela fuligem negra da queimada da cana ou pelo vermelho
da terra fértil, porém gostaria que me conhecessem na cor original, antes do tingimento inevitável.
Só me resta aguardar que o trabalho há tanto iniciado seja concluído e até lá continuo
esperando de braços abertos a vontade de quem está de braços cruzados.
Professora: Silmara Regina Colombo
Escola: E. E. Anna Passamonti Balardin • Cidade: Sertãozinho – SP

Fim de jogo
Aluno: Matheus da Costa Souza
Ver uma partida de futebol é para mim uma alegria sem fim. Bem pertinho da minha
casa tem um campo de futebol. Domingo de jogo fica um agito só. A rua pacata e calma
fica repleta de carros e pessoas que vão ver o jogo. Fervilha de gente na entrada do campo. Trombetas, tambores e todos os instrumentos possíveis fazem a festa e enaltecem o
simples jogo.
As pessoas que estão nas arquibancadas se agitam a cada gol, sofrem a cada bola na
trave, gritam palavras absurdas contra o juiz a cada vez que ele dá uma punição contrária
ao que elas queriam - nessa até a “coitada da mãe do juiz leva”! A bola rola com gosto e
motivação nos pés dos onze. E lá se vai uma na rede. E o povão grita e se agita e dança e
solta foguetes e toca os apitos contagiantes e os instrumentos, que levam os torcedores ao
delírio. O jogo acaba. Algumas pessoas estão alegres e comemoram a vitória, outras estão
tristes, alguns ficam calados e outros dizem que foi culpa do juiz ou de algum jogador desatento. Tem também aqueles que nem vão embora, ficam conversando na portaria, debatendo o resultado final.
Tudo vai voltando ao normal. Os carros vão saindo, as pessoas vão indo. Em algumas
horas, a rua fica praticamente vazia e nua, e a vida para de repente. Tudo vai ficando calmo e
tranquilo e os pássaros começam a cantar a melodia que embala a tarde.
E assim se vai mais um dia de futebol nessa cidadezinha.

Professora: Joana Darque de Souza Ribeiro
Escola: Colégio Estadual Professor Adalberto S. Souza • Cidade: Aurilândia – GO
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Espetáculo
Aluna: Tâmisa Schneider
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Leio nos jornais, vejo na TV, ouço nos rádios notícias sobre o grande Festival de Dança
de Joinville, ouço que importantes personalidades vêm para dançar, se apresentar e assistir
ao evento. Meu coração exulta. Alegro-me.
Penso nos sons emitidos lá no Centreventos: num minuto, o silêncio, o tum-tum do coração; a seguir, somente a música e os passos dos bailarinos no palco. No minuto seguinte,
os gritos e as palmas vêm numa explosão de emoções, como o som do triunfo para eles.
Vejo, na rua, a alegria e as cores que antecedem esse evento como um grande carnaval fora
de época. Penso nos grandes bailarinos que, como borboletas voando no ar, livres, leves,
harmoniosas, com suas cores, nos remetem a um mundo mágico, encantado, proporcionando leveza de espírito e alento à alma.
Penso no trabalho árduo das pessoas no cotidiano, nos sons das fábricas funcionando
a pleno vapor, na correria para pegar um ônibus e chegar ao seu destino de todo dia e
como, por instantes, nos transportamos para dentro desse mundo da dança, onde só existe
a música, e você dialogando em passos que a Lua escreveu às estrelas.
Penso na cidade unida, como uma grande corrente, todos pela mesma causa: a dança.
Penso nas amizades, amores, lástimas, tristezas que afloram nesses momentos. Penso
no bem que faz à cidade, tanto no nível econômico quanto no cultural, e vejo que é mais do
que apenas um festival para divertir-nos, mas sim um espetáculo fascinante que nos ensina
mais do que possamos imaginar.
Penso que todas as pessoas, os dançarinos, os coreógrafos têm uma história de superação para ter chegado até onde estão hoje. Penso neles como grandes pessoas que conseguiram o que queriam com grande esforço e sacrifício físico e emocional.

Penso que talvez as pessoas que estejam na cadeia ou nas ruas, se tivessem presenciado
algo de tanta sensibilidade como o nosso Festival de Dança, se encantariam e poderiam saber
que a vida pode ser bela, e talvez fizessem dela algo bem melhor do que é na realidade.
Penso que um espetáculo desses nunca, jamais, deveria ser perdido por alguém que
tem essa oportunidade única de cultura.
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Professora: Elizabeth Mendes da Silva
Escola: E. M. Valentim João da Rocha • Cidade: Joinville – SC

Eu, tu, eles e nós
Aluna: Sara Viviane Almeida de Oliveira
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Não diria que esse fato é comum apenas onde moro, porque não é. Mas, em meio a essa
euforia ufanista e ao otimismo em que nosso país se encontra, diria que as pessoas preferem
vendar seus próprios olhos para não vê-los em qualquer lugar: tentar mantê-los, de alguma
forma, escondidos em becos tétricos; ignorá-los até é muito comum. Eles não parecem importantes, mas estão sempre lá, quer você os veja, quer não.
Eu particularmente prefiro não ir a festas. Parece-me um mundo à parte comandado
pelo nosso mundo, e essa junção me aterroriza. Na ocasião a que me refiro, porém, estava eu na feira promovida pelo município para comemorar sua emancipação política, a
Finecap. Não me orgulho de dizer-lhes isso, mas aquela foi a primeira vez que eu notei
que eles existiam. Certamente, muitos deviam ter percebido antes de mim, mas em uma
festa tão importante quem se importaria com eles? A noite seria longa para todos... Para
eles, principalmente.
Estava eu em uma barraquinha de sorvetes que ficava no centro da feira, próximo ao
palco. Meus pais pediram uma pizza, um sorvete para mim e minha irmã, pizza novamente,
mas para meu avô. Sentei em uma cadeira de ferro dobrável próxima a uma mesa amarela,
já meio enferrujada, de modo que ficasse de frente para as pessoas. O vento começava a
ficar frio com a chegada das altas horas, porém mais e mais pessoas chegavam conforme os
ponteiros do meu relógio avançavam. Alguns olhavam os estandes, outros, como eu, ficavam com a família em barracas de lanche, enquanto a grande maioria esperava a chegada
das bandas que iriam tocar. É sempre assim. Ninguém vem pelos eventos culturais, apenas
para dançar até o dia seguinte.
Enquanto tomava meu sorvete e minha família conversava, passei a observar o ir e vir
incansável das pessoas. Eram muito diferentes, percebia-se logo; entretanto, estavam todos
vestidos com o mais apurado esmero; compraram perfumes franceses especialmente para
a ocasião. Meninas de chapinha e de jeans muito justos, maquiagem e sempre alguma

bijuteria. Os garotos passavam conversando, com seus cabelos moicanos reluzentes pelo gel,
exibindo seus tênis novos em folha. Crianças com suas roupinhas infantis recém-compradas
diante da aglomeração e dos vendedores de pulseiras brilhantes, sempre de mãos dadas
firmemente com seus pais. Os adultos, também elegantes, esbarravam vez por outra neles,
os únicos com roupas gastas e desbotadas. Não pediam desculpas. Seguiam em frente
como se não valesse a pena olhar para trás, ou mesmo para a raquítica mão estendida que
pedia tantas vezes uma moeda.
Os garotos magrinhos passavam carregando sacolas repletas de latinhas de alumínio
que amassavam com os pés. A tez morena era quase unânime, variando bastante nos tons.
Os cabelos negros, despenteados e malcuidados, balançavam ao vento por precisarem já
de corte. Alguns usavam sandálias visivelmente velhas e desgastadas. Muitos andavam de
pés descalços. Carregavam no olhar inquieto contraste: a esperteza que eram obrigados a
ter para sobreviver e, ao mesmo tempo, temor.
Eles eram muitos, por toda parte. Anônimos em meio a tanto garbo, procuravam
meios de superar suas não poucas dificuldades, em silêncio. Não reclamavam de parecerem invisíveis.
Voltei a mim quando minha mãe me chamou para irmos assistir ao show. Percebi que o
sorvete acabou derretendo. Não importava. Nesse momento, a minha venda acabara de
cair, e se manteria assim desde que o espectro do egoísmo não voltasse a reatá-la.
Lembro-me de que no dia seguinte falei sobre todos eles a quem eu conhecia, para que
também suas vendas caíssem e passassem a valorizar a existência desses que por aí vivem
como se não fossem também parte de nós. Talvez, se o fantasma do egocentrismo voltar a
assombrá-los, terão para combatê-lo uma certa luz denominada solidariedade, que orientaria não só eles, mas você, eu, nós.

Professora: Kaline Shirley da Silva Nascimento
Escola: E. E. Tarcísio Maia • Cidade: Pau dos Ferros – RN
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O afago inesperado
Aluna: Caroline de Farias Couto da Silva
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Estava sentada havia horas no banco desconfortável da Praça da República, centro de
Valença, pertinho da Rua Deocleciano Gomes, onde moro. Nada me chamava a atenção.
Apenas o cansaço e o sono me tomavam. Três semanas de avaliações e trabalhos escolares
esculpidos na minha postura encurvada e no meu olhar caído. De súbito, o som de buzinas
me fez despertar para um engarrafamento que estava acontecendo na minha frente; nada
incomum: uma fileira de carros de variadas cores e diversos modelos, novos e velhos, motoristas estressados e impacientes.
Já voltando a abaixar o olhar, um garoto passa correndo em direção à rua. Passaria
despercebido por mim, como tantos outros, jeito malandro, roupas velhas, pouca idade
(entre oito e dez anos) e uma caixa que trazia nas mãos. Contudo, não foi assim dessa vez.
Minha curiosidade feminina foi aguçada e me fez observar o que faria ele indo em direção
aos carros. Parou ao lado de um veículo prata e fez sinal para que abaixassem o vidro fumê.
De imediato pensei que se tratasse de um assalto, mas logo desisti da ideia, pois havia
muita gente no local e era apenas uma criança.
A realidade é que a infância está bem mais curta em nosso país, principalmente para os
mais pobres. Na minha cidade esse triste fato pode ser fotografado nas ruas. Mas ainda
custa admitir e aceitar isso. Bom, no carro, uma senhora aparentando mais ou menos sessenta anos, aparência cativadora e rosto bondoso, perguntou com tranquilidade o que ele
desejava. O garoto abriu jeitosamente a caixa e mostrou-lhe. Curiosa, me perguntei: “O que
há ali dentro?” Estiquei-me um pouco e vi balas, jujubas e pirulitos. A senhora, como eu, fez
uma expressão de agrado, deixando o garoto animado. Entregou algumas moedas a ele,
pegou umas balas e, num gesto amável, alisou os cabelos enrolados, curtos e pretos do
menino. Nesse momento, ele parecia estar no melhor de todos os lugares. Fui contagiada
por aquela sensação. Em seguida, ela fechou o vidro. O menino ainda estava parado e feliz
quando foi despertado por uma garotinha, também com uma caixa na mão, que o impeliu
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a continuar o trabalho. Como saindo de um sonho, o menino seguiu para o próximo carro
no qual havia uma jovem. Ao ver os doces, ela afirmou não ter dinheiro. Nesse momento a
surpresa: ”Então você passa a mão na minha cabeça?”, perguntou o garoto.
A jovem ficou espantada. Novamente sons de buzinas. Ela deveria seguir, pois o semáforo deu passagem. A moça partiu. Foi-se também o menino. Ficou em mim a emoção e a
consciência da carência afetiva dos meninos do lugar onde moro, meninos que, apesar de
trabalharem o dia inteiro sem garantia de dinheiro, não passam horas sentados, lamentando
cansaço e sono, como eu. Nesse dia aprendi que sou dramática.

Professor: José Moacir Fortes Saraiva
Escola: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia • Cidade: Valença – BA

O armário
Aluno: Fabrício Miguel dos Santos
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Estava eu faminto quando chegava da escola, as mulheres mexeriqueiras da comunidade estavam todas reunidas onde, lá bem perto da minha casa, fica um lavatório comunitário. Em vários sentidos, elas lavavam roupa suja. Atentas a tudo e a todos, para saber
qual assunto suas línguas afiadas iam estrear e gerar uma nova e deliciosa confusão. No
momento em que cruzava a calçada, o assunto de que elas falavam mesmo era dos carros
dos vizinhos e os paus d’água, sendo esses ladrões de galinha. Não era novidade o fato
de os maridos de tais mulheres estarem envolvidos, isso banalizava a situação que estava
sendo discutida.
De repente, em frente à casa da tia Mari, uma pequena aglomeração ganhava tamanho
e com o passar do tempo aumentava a curiosidade de uma população tão viciada em cotidianos barracos. Eu, de lado, deixei o almoço, quando me impressionei com a rapidez que
a turma da fofoca largou a roupa e correu atrás do que acontecera. Lambiam os beiços
apressadas: qual calcanhar elas iam morder dessa vez?, pensava eu. Como bom integrante
da comunidade, também fui observar o fato. Já era grande, e impossível permear na imensa
confusão que se formara.
Espichavam o pescoço e falavam todas ao mesmo tempo. Fechada a porta da cozinha,
aumentava mais e mais o quiproquó. Boatos instantâneos eram aprontados sem demora, o
veneno esguichava e era poderoso, rendendo a todos e se fazendo envolver cada vez mais.
Tia Mari e Tia Bia são velhinhas aposentadas e moram juntas. E muito interessava os
seus guardados em dinheiro.
— Terá um monte de ladrões invadindo a casa da Tia Bia?
Isso gerou um dos mais feios fuzuês que aconteceram naquele lugar. Logo a possibilidade de os pervertidos estarem lá foi descartada. Vinte foram as tentativas de ligações para
a polícia, porém todos viram uma coisa que fazia desistir de tal insistência: um negócio de
madeira pontiaguda que lembrava um caixão.

Começaram então a entoar cantos “veloríficos”, envolvidos em estrondosos berros.
— Tia Bia morreu!
Tão doentinha era ela que foi fácil acreditar. Mas, de repente, outro negócio novamente
surpreendeu. Estava uma velha branca na porta da casa, com uma camisola também branca, e os poucos cabelos que tinha estavam arrepiados. A confusão abriu espaço e então
todos puderam ver: era a “alma da Tia Bia”.
Com a mesma falsidade que começaram a chorar, a situação fizera engolir: era como
quem corta cebola perto dos olhos. Em disparada, todos corriam de lá, e a confusão não
custou a se dissolver entre a comunidade.
Em meio a grandes confusões – porém deliciosas – um pequeno lugar nunca teve um
povo tão unido, acidentalmente merecido ser chamado de uma megafamília.
Ah, e a confusão? Tia Bia estava usando uma camisola branca que ganhara no Natal
passado – um mimo do seu filho, tão viajado.
O seu velhinho e espantoso cabelo combinava com o presente.
Porém, o que tapava a paisagem era um envelhecido armário. Estava sendo trocado de
lugar para dar espaço para um outro, novo. Talvez, por ser ele ultrapassado, atribuíram-lhe
a qualidade de caixão.

Professora: Ana Lúcia Costa Guedes Silva
Escola: E. M. E. F. Antônio Pedro dos Santos • Cidade: São Sebastião de Lagoa de Roça – PB

177

O contador de risos
Aluno: Johnatan Rodrigues Rosa

178

A figura mistura-se ao gostoso jeito mineiro piraporense descontraído irreverente,
sempre tem um no nosso dia a dia.
Morador do Bairro Sagrada Família, seu Jandiro já ganhou fama na cidade como o
“contador de causos”.
É só escolher uma das tardes ensolaradas debaixo de mangueiras ou no Clodoaldo que
encontraremos esse exímio poeta. Isso mesmo: um poeta da terra do rio São Francisco.
Foi exatamente numa dessas tardes à sombra da mangueira que cisma em vigiar o rio
que abordei a personalidade em questão, parecia adivinhar minha presença, mesmo
porque somos nós, crianças, que alimentamos sua fome de inventar.
— Tá indo pro rio menino?
— Tô – freei a bicicleta com freio a chinelo.
— Uai, não acabei de ver uma baleia descendo as correntezas. – Só então olhou para
mim, economizando um dos olhos. Confesso, não resisti. Encostei a bicicleta no meio-fio e
esperei pelo resto da história.
É sempre assim que acontece.
Como pardal que acha comida e logo aparecem outros e depois outros... a meninada
vai chegando para ouvir as histórias. E tem sempre confrontos:
— Não tem baleia no rio, não, seu Jandiro.
— Nesse tem, menino. Nesse tem tudo! Ela errou o caminho do mar porque anda mexendo o desvio do São Francisco. Então, veio parar aqui (explicação geográfica). Tem que
ter muita sorte pra ver uma delas.
E continua: – Eu consertei a ponte nova que ela quebrou com a cauda. Mas tem aquela
trinca lá até hoje. E na Marechal Hermes ela passou sem quebrar. Quando os surubins apareceram, eu emprestei o pente para eles pentearem a cabeleira. Esses peixes têm uma
substância própria, fluzecupina (ou alguma coisa parecida), que, com o tempo, é capaz de

desenvolver cabelo (explicação científica). Eu consegui sequer um caboclo d’água porque
fui sugando o oxigênio dos peixes que encontrava pelo caminho.
— E os peixes?
— Infelizmente morreram. A lanterna que ganhei tem a luz mais forte que a do sol, mas
não posso mostrar. Eu troquei com o caboclo d’água numa polveira.
E antes que alguém perguntasse... o caboclo pegou a polveira de um pescador.
Nesse dia eu ouvi essa e muitas outras histórias. A maioria repetidas ou, melhor
dizendo, reinventadas. Deixei o rio para depois. Pedalei para casa levando comigo o meu
e os outros risos da meninada. A cada dia me convenço de como é gostoso brincar de
acreditar nas lorotas do seu Jandiro e como coisas tão simples ainda encantam as crianças
do lugar onde eu vivo.
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Professora: Silvana Santana de Moura
Escola: E. M. Dona Rita Santos Braga • Cidade: Pirapora – MG

O galho, o suspiro e o pulo
Aluno: Antônio Rafael Moraes Vidal
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Logo pela manhã acordamos com o cheirinho do café que passeia pelo meio da casa.
Comemos um pedaço de pão para enganar o estômago, e nem deixamos o sol abrir os
olhos direito já apanhamos a baladeira e saímos como foguetes descendo pela Rua dos
Pioneiros até chegar a um caminho estreito cheio de mato, sem errar a passada para o sítio
do seu Jorge, à beira do rio dos Garimpos.
O lugar é cheio de coqueiros, cajueiros e pés de manga que de tão alto quase toca o
céu. De vez em quando um pé de vento nos arrasta para o rio, que nos agracia com o seu
frescor. E as árvores? Ah, aquelas árvores cheias de frutas deliciosas, suculentas, de cores
variadas que nos convidam para um banquete delicioso! Não demora muito para toda a
molecada chegar e começar a algazarra.
De todas as brincadeiras que inventamos aquela de que mais gostamos é mesmo
pega-pega e pular de galho em galho. Somos verdadeiros macacos, habilidosos e brincalhões, pulamos cheios de artimanhas sem errar o galho escolhido. Ficamos no topo das
árvores e, de lá, os meninos que não conseguem subir são vistos como formiguinhas revoltadas indo de um lugar para outro. A tristeza estampada nos seus rostos mostra o descontentamento inevitável, protestos e gritos são ouvidos lá de baixo: “Assim eu não brinco!”,
“Isso é covardia!”, “Fazem isso porque não conseguimos subir”.
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Quando o sol começa a se pôr, com seu tom avermelhado engolindo as árvores, é o sinal
para interrompermos a brincadeira. Indo embora, o quase escuro é frio e calmo, uma brisa
gostosa corre entre os matos rasteiros; o barulho dos carros passando e dos pássaros do dia
a recolher as suas melodias é o anúncio de que estamos em casa.
Até que o cheirinho de café gostoso sirva, mais uma vez, como despertador.

Professor: Ronaldo da Silva Santos
Escola: E. M. E. F. Duque de Caxias • Cidade: Rondon do Pará – PA

O maltrapilho
Aluna: Mikaelle Stephanie Pereira Martins
Em uma badalada loja, situada em um famoso shopping de Belo Horizonte, entrou um
maltrapilho. Tudo parou nesse momento. O silêncio reinou, contrapondo-se à costumeira
agitação entre vendedores e fregueses. Todos assistimos inertes à ousadia desse esfarrapado em cruzar a barreira entre o cá e o lá, entre ricos e pobres. Que impertinência! Seria
um assalto? Nosso olhar foi da incredulidade ao medo. Discretamente apertei o botão,
acionando a segurança do shopping.
Indiferente ou alheio à nossa repugnância (talvez por estar acostumado a ela), o homem
prosseguiu com seu passo arrastado. Nossa hostilidade não deteve sua ousadia. Seria um
ladrão ou um louco?
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Assustada, temendo o pior e vendo os nossos clientes retirarem-se um a um, me aproximei do farrapo:
— Quer alguma coisa?
Acanhado, ele sorriu um sorriso sem dentes:
— Amanhã minha filha faz quinze anos, ela sempre quis ter um vestido de festa.
Percebi que o segurança entrava na loja e fiz sinal para que ele esperasse. Afinal o sujeito já passaria pela vergonha (se é que ele a tinha) de não ter dinheiro, para que retirá-lo
à força?
— Faço economias há muito tempo para isso – continuou ele humildemente, como se
lesse meus pensamentos.
Resolvi mostrar alguns vestidos a ele, felizmente havia alguns em liquidação (embora
esses ainda fossem muito caros!). Ele olhava um a um com os olhos brilhantes, mas não
ousava tocá-los. Sorrindo seu sorriso aberto e sincero, apontou para um vestido.
— Ela vai ficar linda com esse!
Sorri também, mas agora pensando no desapontamento dele por não poder pagar o
preço do vestido. Não disse nada, ele sorria tão alegremente! Tirei a nota e indiquei o caixa.
Nem separei o vestido.
Mas ele pagou o vestido. E teve troco!
Eu não acreditei. Esse homem?! Nessa loja?! Quem definia lugares?
Sentimentos confusos agitaram meu ser enquanto embrulhava o vestido com um embrulho no estômago. Olhando-me com ternura, ele agradeceu sorrindo. Apenas acenei,
sem conseguir sorrir.

Professora: Andréia Silva de Faria
Escola: E. M. Josefina Alves Vieira • Cidade: Vespasiano – MG
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O quadrado
Aluna: Larissa Carolina Durings
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Planalto do Oeste é pequenina sem ser uma cidadezinha qualquer. A vida na vila vai
devagar, mas eta vida boa, meu Deus! Que o diga um lugar conhecido como “quadrado”.
Um frio quadrado de concreto, que fica à sombra das árvores no quadrado da praça. Em si,
ele não tem graça nenhuma, afinal é apenas um quadrado, mas ele se enche de graça, riso
e calor quando, nos finais de semana – durante a semana também –, o quadrado enquadra
os jovens que tomam conta dele.
Ah, se o quadrado falasse... O quadrado é testemunha da gestação e nascimento de
amizades guardadas a sete chaves dentro do coração e da agonia e morte de outras; testemunha de bisbilhotices inofensivas e de fofocas venenosas. Testemunha de amores que foram eternos enquanto duraram; de amores que juraram amor para sempre na igrejinha em
frente à praça, ao som da Marcha nupcial, com imensos e vaporosos vestidos portando
noiva, aias e alianças.
O quadrado assistiu e assiste ao consumo da agregadora bebida chamada tereré – nós
enquadramos o “e” num acento circunflexo: tererê –, de muito refrigerante e dos nada saudáveis chips – mas quem resiste? –, adquiridos com o dinheiro de democráticas vaquinhas.
Quando eu estudava na escola de Planalto do Oeste, todos os dias, antes do início da
aula, eu e meus amigos estávamos lá, no quadrado, para conversar, terminar trabalhos e tarefas que tínhamos “esquecido” de fazer, ou estudar para avaliação, para não sermos enquadrados num outro quadrado: o de alunos relaxados e irresponsáveis.
O quadrado de Planalto do Oeste, geometricamente, é um quadrilátero cujos lados
são iguais entre si e cujos ângulos são retos, mas as figuras que nele cabem não são
iguais, não cabem em nenhuma figura geométrica. São humanos sujeitos às contingências
da humana condição.
Professora: Maidi Migliorança
Escola: Colégio Estadual Marechal Gaspar Dutra • Cidade: Nova Santa Rosa – PR

O relógio não parou
Aluna: Jéssica Fernanda Feitosa de Melo
Era noite, e eu aguardava o troco do analgésico que havia comprado na farmácia da
esquina. De repente, ouvi aquelas duas pessoas que, pelo sotaque, reconheci que não
eram da minha terra. Diziam, em tom de zombaria, que aqui o relógio parou. Quase não
consegui receber o dinheiro, tamanha a minha vontade de sair de perto delas.
Cheguei em casa e percebi que continuava chateada com aqueles comentários.
É certo que é uma cidade pequena e pouco desenvolvida, mas não é por isso que
tenho de aceitar alguém falar mal dela.
Todos devem ficar sabendo que os ponteiros do relógio também giram por aqui e, se
não existem os shopping centers das grandes capitais, tem as bancas de feira e as lojinhas
onde se pode encontrar belas roupas, que, se não são de última moda, vestem muito bem
as “Giseles” deste lugar.
Fico aqui pensando que na minha terra o relógio não parou, só não possui um Maracanã, mas possui o Poeirão, que diverte jogadores e torcedores durante as partidas de
futebol nas tardes de domingo.
As horas continuam passando nesse lugar. Só não há teatros, cinemas e boates. A
cultura é passada de pai para filho pela dança do boi e pelo pagode do Zabé Fulô. A juventude também se diverte nas serestas ao ar livre.
Minha cidade não possui um Parque Ibirapuera, mas os quintais estão cheios de balanços e
gangorras feitos nos galhos das goiabeiras, mangueiras e cajueiros onde a meninada faz a festa.
Aqui o relógio continua funcionando, sim! E, mesmo sem um Cristo Redentor, lá de
cima do Morro da Cruz é possível vislumbrar toda a minha cidade em um só olhar.
Não, o relógio não parou, não! E já se ouve falar em minha cidade de assaltos, assassinatos e atropelamentos. Seria melhor que o relógio tivesse parado? Não sei.
Ainda há esperança e, antes que eu esqueça, você precisa saber que eu moro em
Regeneração.
Professora: Leila Pereira de Araújo
Escola: E. M. ABC da Alegria • Cidade: Regeneração – PI
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O sino de história
Aluna: Letícia Stasiok
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É hora do sino, os galos cantam, anunciando o amanhecer. São seis da manhã, hora de
levantar, ir para a escola. Viro para o lado, adormeço novamente.
Batem na porta, alguém chama:
— Está na hora de levantar, o sino já bateu.
Ah, o sino começa a bater novamente! Dessa vez com pancadas mais calmas e tão mais
fortes. O coração acelera.
— Quem será dessa vez, porque a Ave-Maria já tocou. Meu Deus, será o seu José? As
pancadas são fortes, o sino não para de bater, de um lado só, já dá uma angústia no peito.
— Rápido, levante, abra a janela. Menina, pergunte quem morreu.
— Ah, não! Não quero saber, tenho medo de morto, vou para a escola.
— Não vá, menina, se foi mesmo o seu José, não haverá aula, ele é muito importante
para a comunidade.
Na escola, todos já estavam sabendo: era mesmo o seu José. Que pena! Homem simples, dedicado, querido por todos, honesto e colaborador, não podia morrer.
A hora passa, a sirene toca, está na hora de entrar na sala. O diretor anuncia que vamos
ao velório fazer orações ao falecido, pois era avô de uma das professoras. E, então, fomos,
uns à frente dos outros, sem muita vontade.
Voltamos para a sala de aula e todos comentam: — Tomara que não aconteça novamente. Aqui é assim, quando morre um, vai mais uns dois ou três, parece que um vem
buscar o outro.
E assim foi. Nesta semana já é o segundo, e todos começam a ficar com muito medo,
mas é uma coisa muito natural, como falam os mais velhos
Passaram-se uns dias, mais uma vez o sino bate.

— Será missa de sétimo dia?
Talvez, mas o sino novamente bate de um lado só e com pancadas fortes.
— Não acredito.
Dessa vez penso que é o seu João, ele estava doente. Que tristeza quando meu avô
contava que neste lugar quando morre um, abre a porta para outro. Não acreditava, mas é
verdade, vou ter que enfrentar outro velório, não tenho escolha. E o sino continua a bater...
Não há como este momento não ser o pior da vida.
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Professora: Cleci Clara Obadowski Bordignon
Escola: E. E. E. M. São Roque • Cidade: Sete de Setembro – RS

O toque, o fascínio... o lugar
Aluna: Ana Maria Cedraz Oliveira
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— Aonde vão?
Perguntei aos que ao meu lado estavam vendo o cavalgar ritmado, a irmandade de sons
tão envolvidos uns com os outros, como eu estava com eles, naquele momento.
Presenciava a cada ano o reunir dos cavalos. O ar novo inebriava a cidade cuidadosamente, envolvendo a cada um.
— Dar-me-ia o prazer da montaria? – perguntava-me um desejo.
Andava no calor de todo dia, cortando as ruas 8 de Dezembro e Amâncio Mota. Andava na manhã tão recente, que poderia sentir o bocejo e o espreguiçar do dia. Os carros
traziam gente e cada vez com mais cara de gente, na pureza de andar livre entre pessoas,
num corpo singular em que a seca some e o sol se cala reprimido.
Chegando à Olavo Pinto, via sorridente a farinha e a rapadura que se vendem sozinhas,
a esteira de pindoba, tecida pelas mãos mais nobres, as mesmas que tecem a vida da sexta,
da feira, e, enfim, da sexta, dia de feira.
Via as mesmas senhoras acocoradas, vendendo licuri, beiju, hortaliças e tudo quanto
podiam arrancar do chão.
Escorregava os olhos entre as evidências do sertão onde me encontrava. Homens vestidos de couro, certamente cavaleiros.
Mas seria? Se não era o acordeão, que já conjecturava o acontecimento...
Tudo lá parecia denunciar a marcha de cavalos, repetindo o que se deu há muitos anos,
a origem da cidade e da vida daquela forma.
Os passos começam lentos, baixos, tímidos. E o que era? O que causaria aquela revolta
de movimentos, para que em instantes estivessem bravios, tensos, fortes, como quem canta
toda a força de uma gente? Num momento o povo para, o mundo para, a fim de que o mais

altivo instrumento toque: o berrante toca, porém não lhe direi sobre este exato momento,
não poderia, não acharia em toda a minha literatura palavras queo descrevam com a fineza
que ele exige. Sendo assim omito.
É o momento em que o coiteense reconhece o coiteense, incompreensível para qualquer ser que não nasceu naquela terra. E, quando nos encontramos, tornamo-nos a própria
ressonância, o próprio som, entregue à flor do sisal. Mas quem resistiria?
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Professora: Eugênia Mateus de Souza
Escola: E. E. Durval da Silva Pinto • Cidade: Conceição do Coité – BA

Quando o amor floresce de um ipê
Aluna: Taiana Cardoso Novais
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O sol já se punha no horizonte. Chegava o crepúsculo do dia. Sentada em um dos bancos da praça, eu olhava o que restou da velha árvore – o Ipê-Amarelo – sem acreditar que
ela fora desmembrada da minha e da vida de outras tantas pessoas com tanta violência.
Enquanto tentava aliviar a dor em minha alma flagelada e aprisionar o choro que ameaçava
escapar, perdi-me em pensamentos... Analisava o lugar onde vivo.
De maneira especial, o bairro é mais bonito com o cair da noite. Ele se metamorfoseia.
Dá à cidade de Natal o ar de cidade grande que nunca teve. As luzes dos faróis dos carros
refletem a agitação do cotidiano nas pessoas que por ali circulam, transformando-o num
coração pulsante, derramando-se em brilho e beleza. Fervilhando de vida.
Para mim, entretanto, toda essa beleza estava morta. Meu lugar preferido fora mutilado. A pequena praça da Rua Ismael – onde moro – perdera seu maior tesouro: o Ipê. E, ali
à minha frente, ela gemia, chorava, sangrava, pedia socorro. Há horas atrás, perdera o seu
coração. O assassino, munido de uma serra elétrica, cortara o Ipê centenário e o levara dali.
Não houve avisos. Ninguém estava preparado.
Ao meu lado, em um dos bancos órfãos, um casal de namorados fazia as pazes. Tive a
impressão de que os conhecia. Decerto já os vira antes.
De repente, lembrei-me deles: meses atrás, vira-os nessa mesma praça. Lembrei-me da
garota sob a sombra da frondosa árvore lendo A Moreninha, enquanto o garoto a observava
de perto. Parecia haver encantamento naquele olhar que o impulsionou a criar coragem,
suspirar e falar à garota. Depois, delicadamente, colocara uma flor de Ipê no cabelo dela,
logo atrás da orelha. E a olhou nos olhos assim como Augusto fizera ao ver Carolina pela
primeira vez.
Aquele olhar fora tão terno, mágico. Encantador. Muito mais encantador que o romance
de Joaquim Manuel de Macedo que ela lia. A serenidade que se emanara deles envolvera-me como uma aura angelical.

Voltei dos pensamentos e reencontrei os dois sob à sombra daquela tragédia. A menina
tinha nas mãos um galho da árvore que fora brutalmente arrancada, da qual pendia uma
única flor:
— Vou plantá-la novamente – escutei-a falando – como um tributo ao recomeço do
nosso amor.
Sorriram um para o outro.
Nesse momento, foi como se os mais belos sonhos tivessem tomado forma. A forma
mais pura que pode haver: a forma do Ipê-Amarelo.
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Professora: Ladmires Luiz Gomes de Carvalho
Escola: E. E. Professor José Fernandes Machado • Cidade: Natal – RN

Que barulho é esse?
Aluno: Bruno Herklotz
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Seria mais uma manhã comum na pacata cidade de Campo Novo do Parecis, mas algo
estava acontecendo de diferente. Eu ouvia um barulho estranho, que chegava a me assustar.
A praça estava lotada de homens, mulheres, crianças e velhos. Parecia muito mais uma
rebelião, mas pela expressão de alegria não era. Isso era mais estranho ainda, pois há tempo não ocorria nada que chamasse a atenção do povo, nada mais encantava as crianças...
por isso ficava a pergunta: o que estava acontecendo?
Novamente começa o barulho, parecia um apito de trem, pensei até que estava ficando
louco, tendo alucinações, porque até então a cidade era pequena e não tinha ferrovia alguma.
Até que surge do além uma espécie de trem com rodas, uma “maria-fumaça” toda colorida, iluminada, tocando músicas altíssimas. Pessoas de todas as idades pagavam para
andar naquela geringonça. Como era novidade, também experimentei e até que não era
ruim – bem divertido por sinal.
E assim foi uma semana, era gente disputando vaga para andar no bendito trenzinho que
rodava o dia inteiro pelas ruas, repleto de pessoas momentaneamente satisfeitas e felizes.
Ao final desta semana o trem já estava indo embora da cidade, com os vagões lotados,
não de pessoas, mas sim de dinheiro do povo!

Professora: Elizandra Alves Pereira da Silva Souza
Escola: E. M. 4 de Julho • Cidade: Campo Novo do Parecis – MT

Relíquias
Aluna: Maria Cecília Lopes da Silva
É uma quarta-feira, entre dezessete e dezoito horas. A caminho de casa, entro numa
lanchonete para tomar um suco junto do balcão. Na realidade, queria mesmo era, ao
entardecer, apreciar aquela paisagem que de tão conhecida não era mais vista pelos que
ali passavam cotidianamente, o rio Parnaíba. Passo a fitá-lo. Bem ao lado da feira de
troca-troca um casal de namorados acaba de sentar para recolher da vida diária, talvez,
a minha mesma intenção.
Diante deles e de mim há um rio em ruínas, cuja mensagem de vida, de beleza e de
graça está sendo devastada pela estupidez grosseira do homem. Folhas mortas boiam sem
pressa de chegar ao outro lado da sua margem. Ao tomar meu suco confiro novamente
aquela paisagem e penso que a população ribeirinha, lá pelos lados do Poti Velho, deve
inventar coisas para sobreviver. O rio está paralisado, mais areia que água. Daqui a alguns
anos não existirá mais, e com ele vai embora o tão belo e privilegiado verde de Teresina. A
cidade vai virar apenas um amontoado de concreto armado revestido de flores postiças.
Abstraído em recordações, saio da lanchonete e subo a rua calçada de pedras velhas
e irregulares, coberta de asfalto, ladeada de casas velhas de paredes desbotadas. Olho
para o rio, mais uma vez. Não choro. Contenho as lágrimas enquanto vou subindo pela
Álvaro Mendes.
Vou devagar. Já não há nem a pressa, nem a alegria do passado.

Professora: Edna Maria Alves Teixeira de Oliveira
Escola: E. M. Joca Vieira • Cidade: Teresina – PI
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Um dia diferente
Aluna: Elaine Gums
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A maioria do povo de Santa Maria de Jetibá sobrevive da agricultura, principalmente do
cultivo de chuchu e café.
Toda sexta-feira é a mesma coisa no Sítio Gums. Acordo cedo, troco de roupa, tomo
café com minha querida família e vou junto ao chuchuzal pegar no batente.
A vista é bela, cheia de morros e vales repletos de plantação. O chuchuzal carregado de
frutos é lindo de se ver. No entanto, o trabalho é árduo e cauteloso. Acha, leitor, que é fácil
madrugar e entrar nessa rotina?
Pense você num dia de sol escaldante, parreira baixa de chuchu, chão liso, cheio de
esterco bem fedido. Pensou? Pois bem, estava eu no chuchuzal, catando chuchu e colocando na caixa. De repente, ao dar um passo para a frente, escorreguei e só se via ouro verde
rolando morro abaixo junto comigo. Digo ouro verde por causa de o preço estar em alta,
geralmente no verão e inverno.
Como se não bastasse, além dos pés, sujei meu corpo todo. De vergonha, não sabia se
ria ou chorava. Além disso, tive que catar o chuchu, selecioná-lo para embalar em outra
caixa e aguentar aquele cheiro horrível.
Para completar a festa, meu pai gritou:
— Cuidado com o Gasparzinho, Elaine! Ele anda solto por aí...
Sei que ele falou daquele jeito, mas no fundo estava com pena de mim porque a metade da caixa foi descartada devido aos arranhões nos chuchus. Dias antes, quando espalhara o esterco, ele já havia reclamado dos abutres que aproveitavam para se alimentar do
estrume e ainda estragavam as ramas novas da parreira.
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Naquele dia eu não via a hora de ir para casa tomar banho, almoçar e ir à escola.
Haveria outra preocupação: o fedor do estrume. Este iria provocar gozações na sala de
aula e já sabe no que dá, não é? Coincidentemente era dia de interclasse na escola, por
sorte escapei da zoeira.
Pois é, leitor, a vida na roça não é fácil. O lavrador só sobrevive e sustenta sua família
com base numa labuta diária de muito esforço físico e força de vontade. Faça chuva ou sol,
preço bom ou ruim, é preciso vencer os obstáculos e encarar a realidade de frente.

Professora: Mônica Küstes Gums
Escola: E. M. E. I. E. F. Recreio • Cidade: Santa Maria de Jetibá – ES

Um nó na garganta... Um grito...
Aluna: Samyla da Silva Nogueira

196

Ouço a voz da violência; escuto o barulho de um tiro... vejo pessoas gritando... fica-me
o pensamento em agonia, pela aflição de imaginar: “Poderia eu ter sido atingida por uma
bala à procura de um destino”.
Na vida, tudo se pensa. Só não pensei que esse cenário dramático se armaria no meio
do sertão, numa cidadezinha de interior que, para a violência, vendeu suas tradições pacíficas, a sua paz.
Porém, mesmo sendo atingida pela “globalização da violência”, a minha cidade, em alguns aspectos, reage e consegue registrar em sua memória novos contos de amizade e
práticas tradicionais de “curtição” e entretenimento.
O estranho é que até os lugares destinados a festas e confraternizações têm se transformado em palco de brigas e desassossego! E o que era “a graça de curtir a vida” virou
“curtir a desgraça”.
O nó na minha garganta é expressado nos versos: “Queria poder voar sem cair com um
tiro na asa, pois um pássaro só canta feliz sem a gaiola, e as pessoas só vivem felizes sem a
violência”.
O que me conforta é olhar em volta e sentir ainda algo preservado: famílias que convivem em famílias; igrejas que ainda pregam o Cristo; clubes de diversão que divertem de
verdade; a natureza resistente que, embora contaminada, insiste em florescer.
E, por último, penso: “Como é viver aqui?” Não critico nem adulo... não odeio ou idolatro. Quero apenas viver... viver feliz, mesmo com medo. Afinal, se nenhum lugar é perfeito,
fico por aqui... VIVO aqui...

Professora: Sara Jane Alves de Amorim Maia
Escola: E. E. F. Zilá Zilda Carneiro • Cidade: Quixeramobim – CE

Velha casa
Aluna: Jamila de Souza Azevedo
Macapá é uma cidade linda. Praças, igarapés, linha do Equador, Marabaixo e a Fortaleza de São José. São maravilhas que encantam este lugar. Mas eis que destaco de todas as
belezas, que é para mim a mais especial: minha velha casa.
Escolhi uma coisa bem simples para falar, pois é o local que considero a primeira maravilha do mundo: a minha casa, velha e histórica como só ela é. Acolhe-me ao longo de
quinze anos, que para ela suponho que seja um sofrimento bem atordoado, por me aguentar por tanto tempo. Creio que as minhas pisadas fortes, em seu frágil piso de madeira, já a
machucaram muito.
Descrevo a minha casinha como uma velhinha de mil rugas com suas fracas pernas a me
proteger do amargo calor do sol e da violenta água da chuva.
Imagino que à noite, quando tudo está em silêncio, e eu dentro dela a vagar, ela esteja
a dormir e eu a perturbá-la, escancarando suas portas e janelas para arejá-la.
Ao amanhecer, uma vez mais está suja, precisando de um banho, e a minha mãe vem gritar.
— Vai limpar a casa!
— Já vou, já vou – respondo.
Vou reclamando, resmungando. Pego o cabo da vassoura e passo a agredir minha inocente casinha, sem refletir, ainda hipnotizada pelo sono.
E, quando saio, olho para trás e vejo a bendita a sorrir, feliz por eu não estar mais ali.
Mas eu irei voltar sempre.
Contudo, há um momento de paz, ela está a me guardar do sereno que a noite faz. Por
isso, é com gratidão que rezo a Deus que não me tire essa velhinha, porque de tudo ela me
ensina. Apesar de ser uma velha casa, jamais ela deixou sua função de lado.

Professora: Maria Cely Silva Santiago
Escola: E. E. Sebastiana Lenir de Almeida • Cidade: Macapá – AP
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Viva a fila!
Aluna: Diéssica dos Santos Rodrigues

198

Itaíba é uma pequena vila que tem tudo o que uma pessoa precisa para viver e se sentir
bem. Iniciou há quarenta anos, quando, considerada improdutiva pelo Incra, foi desapropriada e serviu para ser dividida em cento e quatro lotes para as famílias cujas terras foram
invadidas pelas águas do rio Jacui, formando o Passo Real.
A vila tem igreja, escola, salão comunitário, mercado, posto de saúde (que funciona
esporadicamente), um campo de futebol, uma quadra de esportes coberta, uma praça com
suas quatro quadras que a cercam de ruas calçadas. E tem fila.
Aliás, como qualquer lugar que se preza tem que ter fila, fiz um estudo sobre ela para
entender melhor esta daqui. Descobri que fila é sinal de progresso. Antigamente as pessoas
falavam bicha, como diz no dicionário: “Fig. Fileira mais ou menos extensa de pessoas
situadas uma atrás das outras; fila”. Também descobri que a mais famosa do Brasil, foi a
do INPS, que até recebe o nome de “fila do ENEPADECE”, pela tristeza das pessoas em ter
que enfrentá-la na hora da dor ou para tentar perícia ou aposentadoria.

Tem fila do banco, de cantar o hino, do caixa do supermercado, da casa lotérica, da
inscrição para a busca do emprego, da distribuição de donativos ou para entrar num
grande evento.
Porém, a fila daqui da nossa vila é totalmente diferente. Forma-se após o sinal do
fim do período escolar do dia, em frente à escola, na praça. Alunos de todas as séries,
em ordem, se organizam, sem a presença de adultos, sem tumulto, sem empurra-empurra,
com muita simetria. Esperam o quê? Distribuição de balas? Presentes? O boletim escolar?
Nada disso!
Como todos moram distantes da vila, chega a hora de irem para casa. Assim, esperam
o micro-ônibus que fará esta parte. Disputam o melhor lugar, o companheiro para conversa, a janela, o banco e até o que muitas pessoas consideram como pior lugar num ônibus,
o último banco, para poderem fazer mais bagunça, longe do motorista.
Para muitos alunos a viagem dura mais de uma hora. Entram nas sedes das granjas,
enfrentam buracos, pneus furados, muita poeira, e em dias de chuva, com barro, emoções,
com muita adrenalina. Por tudo isso, vale a pena esperar o transporte em fila. Como podemos ver, algumas filas não são enfrentadas, mas disputadas.
A bicha, por razões óbvias, modernizou-se, e acredito que em pouco tempo diremos
com muito prazer: hoje filei minutos no banco! Que sorte! Todos filarão com um sorriso e
satisfação por fazerem parte do progresso.
Por isso, os moradores agradecem a fila que se forma com os alunos da Escola Municipal Joaquim de Moura, na praça, quando o micro-ônibus estaciona minutos após a batida.
E que o progresso se faça e que tenha fila!

Professora: Nubia Lermen
Escola: E. E. F. Joaquim de Moura • Cidade: Santa Bárbara do Sul – RS
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Zumbis urbanos
Aluna: Tassya Mariane da Silva

200

Em uma manhã de quarta-feira, como em todas as manhãs do ano, das cinco horas às
sete e meia está lá o espaço vazio, ninguém a povoá-lo. Na rua já estão algumas portas e
janelas escancaradas, mostrando as verdades das famílias, outras ainda em estado de sono.
Algumas casas exalam os felizes aromas de: cafés, chás, leites, cuscuz; charque, tapioca,
banana cozida, banana frita, bolos, torradas. Em outras só restam os pratos e talheres para
serem lavados.
Volto a minha atenção às calçadas e percebo que a essa altura do dia as pessoas já
circulam na velocidade que é exigida por mais um dia de trabalho. Nesse momento, elas no
máximo se cumprimentam e seguem preocupadas com a labuta diária para garantir o pão
da casa. As crianças da vizinhança acompanham o ritmo da vida da estimada Rua Duque
de Caxias. Parte delas caminha intrépida rumo à escola, outras são puxadas pelas mães aos
berros e reclamações de que terão chamada a atenção por chegarem atrasadas. As demais,
que só irão estudar em outro turno do dia, aproveitam para se agruparem para desfrutar
das mais diversas atividades: afiar o papo, jogar bola na rua, jogar dominó, jogar pião, pular
corda, invadir as casas dos outros para jogar Playstation. Essas coisas que são autorizadas
para quem ainda não sente na pele a responsabilidade do sustento do lar.
O sol segue seu transcurso normal, indo do nascente ao horizonte poente, e lança sobre
os telhados das singelas casas que compõem o cenário urbano os últimos raios solares de
um belo entardecer.
Recolho-me à ação de olhar para a minha rua e de sobressalto perceber o sentimento
que nutro por ela. Chega a ser tão forte que minha alma sangra ao pensar que um dia posso até estar longe desse pequeno chão. É um sangramento tão intenso que os pingos dariam para fazer um mar de amargura. Tranquilizo-me ao perceber que mesmo não estando
mais ali levarei no coração os momentos bons deste lugar.

Percebo então que a noite se descortina com uma linda lua de outono, estrelas cintilantes que reluzem num belo céu de interior e uma brisa fria convidativa para se agasalhar. A
noitinha vai caindo. Diminui o ritmo. Começa agora alguns vizinhos a se reunirem em frente
à casa de Badu, um conhecido morador daqui, para pôr a prosa em dia os mais diversos
assuntos e fofocas. Até gente de outras ruas vem para aumentar a roda de conversa.
A rua é, com toda a certeza, uma das mais conhecidas de Amaraji, tanto por seus causos pitorescos quanto pelo fato de as águas do rio Amaraji a terem invadido, trazendo
perdas materiais para seus moradores, mas nenhuma morte. Esse dramático acontecimento nos fez perceber o laço fraternal que os amarajienses mantêm conosco através do valioso gesto de solidariedade num momento tão doloroso de nossa vida.
Já passa de uma hora da manhã, e eles ainda estão lá, a olhar e a criticar cada um que
ousa transitar por esse “torrão bendito”; parecem um bando de zumbis, penso eu. Eles falam, riem e aplaudem seus comentários. Aplausos que servem de motivação aos fifis de
plantão. Queria eu ter um pouco do ar de observação daqueles que estão reunidos, não
para o lado da judiação, mas para poder observar além do eu.
O relógio já marca pouco mais das quatro horas da manhã. Sinto sono e no outro dia
irei estudar. Vou entrando e me recolhendo igualmente àqueles que combinaram um novo
encontro, e se foram, deixando um leve silêncio da madrugada, repousando no orvalho da
noite que está depositado nas calçadas. Os sorrisos vão consigo, e fico com sentimento de
gozo espiritual por presenciar aqueles instantes na rua onde moro.

Professora: Maria de Fátima da Silva Moraes Souza
Escola: Escola de Referência em Ensino Médio Antônio Alves de Araújo • Cidade: Amaraji – PE
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As atividades para a construção dos textos de
memórias literárias formam vínculos fortes e
humanizados. É que para escrever esses textos
os alunos estabelecem contato com uma pessoa
mais velha de sua comunidade e ouvem as
histórias, impressões e experiências de vida que
ela tem para contar. A narrativa traz uma visão de
mundo particular, em geral distante da realidade
dos alunos, que são convidados a recriar o que
ouviram, escrevendo um texto.
O lugar onde vivem – narrador e ouvinte – é objeto
para a reflexão dos dois: daquele que lembra e
daquele que pergunta para depois reconstituir
o que é lembrado. Trata-se de uma ação que
estabelece compromisso: “Eu conto a minha
história; você a salva do esquecimento”.
Esse compartilhar de experiências, num encontro
de gerações, está presente nos textos a seguir.
Um encontro permeado de memória e de espaço
de vivência comum que reforça identidades.
Agora, você, leitor, poderá saborear as histórias
escritas por alunos que foram conduzidos por
professores numa viagem fantástica!
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Acorda, vem ver!
Aluno: Wanderley Williams Santos Silva

60

Há alguns dias, durante a madrugada, ouvi um enorme barulho na porta de casa. Eu pensei
que havia alguém brigando, corri e chamei meu pai. Imaginei que ele iria chamar a polícia, mas
foi até a cozinha e pegou um litro de refrigerante, uma pequena quantia em dinheiro e abriu a
porta. Fiquei muito assustado, mas pude observar que meu pai tinha entregado o dinheiro e a
bebida a um dos homens que estavam em minha porta e todos saíram felizes de casa em casa.
Eu perguntei o por quê, e ele me respondeu com um belo sorriso que era só uma brincadeira.
Depois de alguns dias vi o homem a quem meu pai havia dado o dinheiro e perguntei-lhe por que nos acordou com aquele tipo de brincadeira em plena madrugada, e ele
decidiu me contar:
Tudo começou há quarenta e cinco anos, com o nascimento do meu irmão Nias. Meu
pai, muito feliz com a chegada de mais um filho, decidiu comemorar: reuniu alguns amigos,
os quais trouxeram zabumba, sanfona e triângulo e saíram todos de porta em porta acordando os demais com uma enorme cantoria, acompanhada de instrumentos musicais e
muitos fogos. Afinal, não estava comemorando somente o primeiro dia de vida do meu irmão, iniciava-se também o mês de comemoração dos santos juninos. Muito alegre e acompanhado pelos companheiros, meu pai cantava:
Acorda, vem ver
vem ver recordação.
Acorda o povo todo,
hoje é primeiro de São João.
O primeiro de São João,
é dia de alegria,
brincam homem e mulher
até amanhecer o dia.

Segundo meu pai, naquela época, alguns levantavam assustados e enfurecidos por terem sido acordados, mas tudo era explicado com uma enorme cantoria.
Meus amigos, me desculpem
por ter vindo lhes acordar.
Hoje é primeiro de São João,
vamos juntos comemorar.
Depois de muita explicação cantada, alguns deram dinheiro para comprar bebidas e
outras coisas para a comemoração e a maioria juntava-se ao grupo, que saía cantando.
Tudo terminou com um belo café da manhã preparado com o que fora arrecadado durante o cortejo. Após o café, aos poucos, todos iam embora, mas ficou a promessa que tudo
iria se repetir no ano seguinte. E assim foi feito.
Todos os anos, após a meia-noite, iniciava-se a brincadeira, a qual passou a fazer parte
dos festejos juninos de nossa cidade e ficou conhecida por todos como “Acorda, vem ver!”.
Depois de alguns anos, meu pai faleceu. A pedido dele e da comunidade continuei com
aquela tradição, a qual é sempre esperada por todos na cidade.
(Texto baseado na entrevista feita com o sr. José Paulo dos Santos, 39 anos.)

Professora: Arlene Ercília de Jesus Invenção
Escola: E. M. José Joaquim Pacheco • Cidade: Malhador – SE
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As águas do rio Sirigi
Aluno: Elias Antônio da Silva Filho

62

No maravilhoso e tranquilo Engenho Pirauá passei grande parte de minha vida. Recordo-me de que jogávamos bola às margens do enorme rio Sirigi que corta a cidade de Aliança. Esse rio foi muito importante em minha vida, pois era a nossa principal fonte de diversão
e renda. Era sua vida que mantinha a nossa vida. Sobrevivíamos tirando as areias que nele
repousavam e vendíamos aqui em Aliança e depois do trabalho descansávamos em suas
águas claras e fresquinhas.
Oh, saudoso rio Sirigi, tuas águas alimentaram meus sonhos e minha realidade!
Hoje fico triste ao olhá-lo: suas águas estão escassas e poluídas. E as pessoas não mais
o têm como tesouro.
Lembro-me ainda claramente de mamãe atravessando o rio para me levar à escola, que
por sinal era bastante modesta. Ao se despedir, ela sempre dizia: “Boa aula, meu filho! Sei
que você é muito inteligente e vai me dar muito orgulho!” Mas eu não era exatamente assim. Aquilo de que mais gostava era da hora da merenda. Depois, pulava o muro da escola,
voltava às refrescantes águas do Sirigi. Lá, eu ficava tomando banho até dar a hora de ir
para casa. E a sensação que tinha naqueles momentos era que estava em um sonho do qual
jamais queria acordar. Hoje me arrependo daquelas fugas da escola!
Ao voltar para a minha humilde casa de taipa – feita de madeira e barro – caminhava
direto para o pé de manga e me lambuzava naquela fruta deliciosa. Demorava-me horas
entre as folhas daquela mangueira. Esquecia-me de tudo: do trabalho pesado, da escola e
de todos os momentos de sofrimento. Sentia-me como um passarinho repousando no ninho e só despertava ao escutar a doce voz de minha mãe chamando para jantar.
Recordo-me da alegria das festas de São João. Esperava por elas o ano inteiro. Nesses
dias, acordávamos cedinho para colher milho no quintal e ajudar na produção das comidas.
Lembro-me de que quando mamãe desviava o olhar colocávamos o dedo na panela para
provar aquelas delícias. Adorava ajudar a fazer pamonhas e canjicas... Acho até que isso me

fez trabalhar vendendo aquelas delícias de minha infância (hoje faço comidas típicas de
milho para vender). À noite, nos arrumávamos para o forró: as meninas, todas de tranças,
parecendo bonecas de milho; nós, homens, fazíamos bigodes com pedras de carvão para
impressionar os brotinhos. A sanfona e a zabumba começavam a tocar e o coração da gente disparava, pois chegava a hora da paquera. Ao som alegre da sanfona, dançávamos bem
agarradinhos e confessávamos ao pé do ouvido os segredos mais íntimos. A noite ia embora e o forró continuava até os raios do sol aparecerem. Que saudades daquele tempo!
Ainda me lembro de que um dia, eu menino já grande, enquanto caminhava pelas
imensas terras do engenho, achei uma passagem de trem. Nem acreditei. Era felicidade
demais! Pois o sonho de todo menino de engenho era viajar naquela máquina puxada
pela maria-fumaça. Não disse a ninguém o meu achado. Naquela noite nem dormi, de
tanta ansiedade. No outro dia, cedinho, acordei e fui para a estação esperar o trem.
Quando o avistei de longe, meu coração disparou e bateu tão alto quanto o apito que saía
dele. Entrei, sentei e o sonho começou...
O deslizar suave pelos trilhos me proporcionou uma sensação que jamais esqueci: o
vento batia em meu rosto, acompanhado de uma visão maravilhosa. Passavam por mim
casas, animais, árvores, pessoas... Para onde me levaria não perguntei, não queria saber.
Estava fora de mim. Porém, algo me trouxe de volta à realidade: avistei meu rio Sirigi,
distante de mim. Naquele momento surgiu um grande medo e comecei a chorar. Queria
voltar para o meu rio, porque ele era a minha vida.
Rio e trem são lembranças que jamais sairão de minha memória.
(Texto baseado na entrevista feita com o sr. Luiz Fábio Barbosa da Silva, 48 anos.)

Professora: Maria Hosana Ribeiro da Silva
Escola: Dom Bosco • Cidade: Aliança – PE
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A minha cidade querida
Aluna: Francieli Mabel Villagra

64

Conversando com a minha avó, fiquei sabendo mais sobre a sua vida.
Quando cheguei a esta terra, ainda adolescente, vinda do sertão nordestino, estranhei
muito: as comidas diferentes, o sotaque, muitas coisas que eu conhecia com um nome aqui
tinham outros.
Meu pai era agricultor, logo arrumou emprego numa fazenda bem próxima, e minha
mãe era professora; ela bordava muito ponto cruz, que era moda; as vizinhas encomendavam e ela fazia. Nas horas de folga dava aulas particulares para algumas crianças cujas
mães a procuravam por não ter uma escola por perto.
Era uma vila, com um canavial ao redor das poucas casas que existiam e muitos plantios de
mandioca. Como era difícil transitar nos dias de chuva! Mas isso não impedia nossos passeios.
Aqui moravam poucas famílias, somente as duas primeiras fundadoras e proprietárias
do local.
Diversão no local não existia, tínhamos que nos deslocar até a cidade vizinha para as
festas do padroeiro ou quermesse (festas juninas), que eram as mais frequentadas pelas
famílias. Outra diversão era ir ao cinema de seu Antônio, que trazia os filmes da capital e
passava para os poucos habitantes existentes. Lembro-me bem de Love story e A lagoa
azul. Como eram bonitas as histórias de amor contadas naquele tempo! Lembro-me do
Charles Chaplin, que era muito engraçado, a gente dava muitas risadas com seus trejeitos.
Foram chegando famílias de outros Estados e construindo suas casas e montando seu
comércio. Primeiro, foi a marcenaria de seu Honório, gaúcho, que começou a fazer móveis,
cada um mais bonito que o outro. Depois, seu José e d. Zezinha, que montaram um armazém onde encontrávamos muitas coisas. Lá comprávamos para pagar no final do mês, quando o meu pai recebia o salário, mas para isso tínhamos uma caderneta em casa, onde
minha mãe controlava tudo para não ultrapassar o ganho de meu pai e ainda sobrar para
comprar roupas e calçados para todos.

A cidade foi crescendo, e foi criada uma escola, onde a primeira professora foi minha
mãe, d. Elza. Tinha somente uma sala de aula, e foi lá onde terminei o primário. Também foi
nessa época que conheci o meu primeiro namorado. Estudávamos na mesma série e começamos a “flertar”, que era como se chamava a paquera de antigamente. Ele havia chegado
de São Paulo com seu pai, que comprara uma fazenda pertinho daqui, mas demorou pouco,
resolveu ir embora para estudar.
Como era saudável o namoro daquele tempo. A gente trocava bilhetinhos amorosos;
também brincava de passar o anel. Fazíamos um círculo e uma pessoa ia passando o anel e
só o deixava cair na mão de quem gostasse mais. Era uma brincadeira simples, mas, para
nós, divertida.
A vila cresceu rápido, virou cidade, e logo foram construídas escolas municipais, estaduais
e particulares. Também foi quando apareceu um italiano que construiu uma indústria de farinha de trigo que depois passou a fazer macarrão, arroz e biscoito. Esta trouxe muitas famílias
para trabalhar aqui, e a população foi aumentando. Daí veio a necessidade de mais casas, e
apareceram os conjuntos habitacionais, e hoje temos esta cidade bonita e acolhedora.
Formei-me no magistério e comecei a lecionar em uma das escolas estaduais, depois fiz
o curso de matemática e continuei como professora. Um dia chegou um rapaz para a vaga
de português. Ele era muito sério, mas simpático. Fui a primeira a puxar conversa com ele,
ficamos amigos e depois começamos a namorar, foi pouco tempo de namoro. Naquela
época o rapaz não podia “alisar banco” por muito tempo e logo nos casamos. Tivemos dois
filhos, que nos deram quatro netos.
Hoje estamos aposentados, tenho 65 anos e ele, 70. Passeamos na casa dos filhos, e
estamos muito felizes com a família que construímos, com a vida que temos e com a cidade
em que vivemos, porque ela nos acolheu como filhos e passamos a amá-la como se fosse a
nossa terra natal. Por isso a chamamos de “minha cidade querida”.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Dulce Pereira Melo, 65 anos.)

Professora: Maria das Graças de Sá Cavalcante
Escola: Leonor de Souza Araújo – Polo • Cidade: Nova Alvorada do Sul – MS
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A princesa dos campos
Aluna: Andressa Cristina Carneiro
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A vida em Tatuí sempre foi muito tranquila, ainda mais para mim, que sempre vivi num
pequeno sítio do bairro dos Mirandas.
Minha casa era uma construção bastante antiga, do tempo dos escravos, ainda feita de
sapé e barro.
Papai, nessa época, trabalhava numa lavoura de algodão, uma imensidão de terras cobertas por um branco sem fim, que pareciam mesmo campos repletos de neve.
Nessa época, tudo era mais difícil. Além de ajudarmos na lavoura, tirávamos água do
poço para nossas atividades domésticas. O banheiro ficava fora, era uma latrina: no chão,
assim rústica, um buraco, onde cada “passeio” era uma excitação mental extraordinária.
A cada dia, o passeio até o banheiro era uma surpresa diferente, mas havia sempre uma
especial: Josué, que estava sempre lá. Ele era alegre, cantava sem parar, me fazendo companhia e afastando a magia fantasmagórica das trevas noturnas.
E antes que eu esqueça... preciso lembrar que Josué era um sapo, muito grande, verde,
de olhos esbugalhados. Por muito tempo foi meu amigo mais fiel, até que conheci um novo
mundo – o da escola.

Como nosso bairro era muito pequeno, não tinha escola, e os patrões de meu pai achavam importantíssimo que eu tivesse estudo. Assim, decidiram que meu pai me levaria todos
os dias de carroça para a cidade e eu achava tudo isso a mais incrível aventura, como as das
novelas do rádio, que ouvíamos na época.
Sentia-me como uma princesa ou uma heroína do velho oeste em cima da velha carroça, recoberta com um pelego bastante quente, que nos dias de frio me aquecia e nos de
calor me acalorava ainda mais.
O primeiro dia na escola foi algo bastante incomum, todos se conheciam, pois, como
diziam, moravam na cidade, e eu... com meus pés sujos de terra vermelha, roupas simples,
sem uniforme, e uma sacolinha de pano, onde levava a minha merenda: pão feito pela minha mãe, recheado com banana, e o mais puro leite numa garrafinha de vidro.
Transformei-me logo no alvo da risada de todos, eles não compreendiam que eu vinha de
longe e que tudo isso era o melhor que podia ser conferido a nós que morávamos no sítio.
Estava deslocada, um passarinho fora da gaiola. A professora d. Lígia, vendo-me acuada, tratou logo de reverter a situação, acolheu-me como mãe. Contou que também morava
num sítio e pediu-me um pouco do meu lanche e o saboreou como um banquete.
Por um momento, foi como se o mundo tivesse parado, todos atordoados com os acontecimentos. Nem podiam acreditar, pois a professora que nunca mostrava afeição por ninguém estava bem ali do meu lado, como uma velha e querida amiga.
Desse dia em diante todos passaram a me respeitar, não mais me esquecia de chegar à
cidade e limpar os pés, trocar os sapatos e escondê-los na árvore defronte da escola para
que nunca mais meu lugar ficasse cheio da terra vermelha, terra de que tanto me orgulhava
no caminho feito de carroça conduzida por papai, com o dia claro ou com as luzes dos velhos lampiões a gás.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Bernadete Poles André, 58 anos.)

Professora: Arethuza Barbosa Cirineu
Escola: E. M. E. F. Professora Lígia Vieira de Camargo Del Fiol • Cidade: Tatuí – SP
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Branca lembrança de uma infância
Aluna: Gizeli Alves de Oliveira
Naquela época, o carreirinho que ia à igreja já estava branquinho de neve, como se tivesse chovido algodão sobre a mata ainda virgem. Os galhos dos pinheiros – até os mais
fortes – quebravam devido ao peso da neve. Os barrancos ficavam todos cobertos por uma
manta branca e suave, formando um verdadeiro escorregador. Fazíamos bonecos de neve
com nariz de cenoura, braços de galhos secos e uma panela velha como chapéu. Foi a nossa maior diversão!
Contrastando com a neve, estava o marrom carnado do pinhão no chão. Pinhão, tinha
bastante! Por isso era pinhão no almoço, na janta... Como a comida era pouco diversificada,
a gente dava graças quando tinha alguma coisa diferente. O pinhão dava um sabor a mais
a nossas refeições!
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A gente sabia que o pinhão só dava no inverno, mas queria catar pinhão o ano todo.
Ah, que saudades daquela época em que a gente fazia o sapecado! O pinhão quentinho e
o chimarrão eram nossos tesouros, nossa tradição...
Velhos e bons tempos eram aqueles!
Namoro? Só com o pai no meio de nós dois, mesmo nós sabendo que não podíamos
nem pegar na mão! Os bailes eram bonitos e nos clubes Guarani e 1º- de Janeiro eram agitados, uma alegria só! Quando os casais começavam a dançar, todo mundo aplaudia, com
muito respeito. Respeito, por sinal, era a marca registrada daquela época.
A escola não era tão fácil, assim como é hoje. Não podia olhar para o lado que a professora já dava a palmatória. A temida e respeitada palmatória! Talvez, devido a ela, havia
mais respeito com os pais, com os professores e com as pessoas mais velhas. Bastava uma
olhadinha e nós já sabíamos o que era!
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Tenho saudades daquele tempo, do sabor do pinhão e da suavidade da neve que
quando passava deixava tudo com um inesquecível gosto de “quero mais”...
Nessa cidade, que hoje não é mais tão pequena, e é bastante diferente da Santa Cecília
de antigamente, eu morei e moro até hoje, relembrando o passado. E é de onde não quero
sair, porque é para mim o meu cantinho gelado, mas o melhor para viver, enquanto existirem
as lembranças dessa terra de alma suave como a neve e imponente como a araucária.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Isaura Grimes dos Santos, 78 anos.)

Professor: Elizeu Domingos Tomasi
Escola: E. E. B. Irmã Irene • Cidade: Santa Cecília – SC

Como nos velhos tempos
Aluna: Taynara Leszcgynski
Os momentos passam, as pessoas se vão, a vida muda, o progresso aumenta, e de
minha tão amada época só ficaram lembranças. Minha casa era pequena, um berço de
humildade, construída com madeira lascada de pinheiro, não existia energia elétrica, tínhamos apenas um lampião de querosene. Éramos pobres, mas vivíamos num lar feliz, apesar
das dificuldades em até conseguir o que comer.
No quintal havia um paiol onde guardávamos o pilão, feito de um tronco de madeira
maciça escavada, onde socávamos amendoim para fazer paçoca. Tinha também o monjolo
d’água e a jorna, que usávamos para fazer farinha e quirera.
Sempre após as chuvas minha mãe ia plantar na horta. Eu a acompanhava, levando
a enxada, para ajudar a capinar. O cheiro de terra molhada e o azul do céu se misturavam
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com as cores dos ipês, despertando magia, e formavam uma aquarela de fantasia, que
tomava minha mente e fazia de mim um pássaro, um menino livre, pronto para realizar
meus sonhos.
Mal via a hora de chegar o domingo, reunir meus amigos, esquecer do mundo e brincar. Nossas brincadeiras eram simples, porém muito divertidas. Brincávamos de trilha, búlica, esconde-esconde, pular corda, lenço atrás, peteca feita com pena de galinha e palha de
milho, bocha com bola feita de tronco de varaneira e carrinhos feitos de tabuinhas.
Às vezes meu pai e minha mãe iam passear à casa de meus avós. Eu e meus irmãos
íamos junto. A viagem durava o dia inteiro, o percurso era longo, a estrada, cercada por
uma bela mata ainda pura. Quando a escuridão já tomava seu lugar, chegávamos. A lua
clareava o céu, meu pai fazia uma fogueira no meio do terreiro, eu e meus irmãos puxávamos uns bancos e sentávamos todos em volta da fogueira, observando as estrelas e escutando as piadas, prosas e causos contados por meu avô.

Quando alguém adoecia, minha avó preparava seus chás; se não estivessem fazendo
efeito, meu pai calçava alpargatas e esporas, colocava os arreios no cavalo, e saía a galopar
em busca de curandeiros ou benzedeiras. Para ir mais rápido, ele e seu tordilho iam pelos
carreiros do meio da mata, percorriam longos caminhos até chegar ao destino.
Em meio a tantas dificuldades, até hoje moro na cidade de Santa Maria do Oeste, as
barreiras aos poucos foram sendo enfrentadas e, com muita luta, vencidas.
De minha juventude, recordo-me bem; jogava truco e pife nos torneios. Nos bailes, chimangos e quermesses podiam se ver todos os rapazes e as mocinhas embalados pelo vaneirão e fandango. Eu tocava gaita, sanfona, fazia chorar a viola, fazia gemer o fole da cordeona.
Minha felicidade era ver a animação do povo, cantando, dançando, divertindo-se.
Hoje minha alegria é sentar no banco da varanda e tomar meu chimarrão. O vento
assovia e traz a saudade que me faz lembrar de minha querência, de minhas raízes, de minha religião.
Lembranças que estavam adormecidas aos poucos vão despertando e renascendo em
mim como em um filme. A magia se mistura com a saudade e por um instante sinto como
se ainda fosse criança. Mas eis que um forte impulso me puxa. É a realidade que me avisa:
“O passado não vai voltar”. Vejo então que toda essa fantasia é fruto da imensa saudade que
teima em me perseguir.
E, como dizia uma velha música, “meu chapéu é de palha, meu chicote é de couro. Sim,
sou caipira filho de canarinho, neto de sabiá”. Guardo essas minhas histórias em minha
memória dentro de meu coração, pois espero que nossa cultura não morra e que se renove
de geração para geração. Coisa rara em meio a tantas evoluções. Só desejo que o progresso
não mate nossos sentimentos, nem domine nossos corações.
(Texto baseado na entrevista feita com o sr. José Leszcgynski, 66 anos.)

Professora: Julieta Maria Cartelli Simon
Escola: Colégio Estadual José de Anchieta • Cidade: Santa Maria do Oeste – PR
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Como viver
Aluna: Marlete Littig
Às vezes minha mente flutua no universo e para exatamente na minha infância.
O calor das minhas cobertas era interrompido por uma manhã gelada. Com apenas
metade de um olho aberto pensava que estava viajando entre as nuvens. Infelizmente era
só a neblina que tentava engolir minha casa. Ao sair da cama já sentia o cheiro do café, que,
ao entrar no meu nariz, esquentava meu corpo e até tirava o frio das minhas veias. Na varanda o café descia pela minha garganta em goles rápidos. Olhando para onde eu pensava
ser o começo do mundo, via o sol chegando e as pequenas gotas de água que evaporavam
devagar da imensa mata que parecia tocar as mais altas nuvens no céu; o córrego dentro
da mata corria devagar... Pertinho de casa, do outro lado do terreiro, tinha pés de laranja e
de jabuticaba, que pareciam bolas de gude.
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Todos os dias saía de casa correndo rumo à escola que ficava bem, bem longe... Uma
grande aventura, mas para meus irmãos menores era um desafio de seus medos, por
passarmos em um estreito caminho dentro de uma mata sombria. As marcas do longo
caminho ficavam no meu ombro pelo peso do embornal (sacola que era como uma mochila na época, feita em casa pelas próprias mães). Sempre na volta da escola um inimigo
me perseguia: o sol – que sufoco!
Eu e meus nove irmãos precisávamos ajudar nossos pais na roça. Apesar de o trabalho
ser duro, nunca reclamei, pois eu não gostava de contrariar meu pai. Quando chegávamos
a casa, após um demorado dia na roça debaixo daquele sol forte, só pensava em uma coisa:
descanso!
À noite, depois de um banho que aliviava meu cansaço e de ter saboreado a comida
preparada por mamãe no fogão a lenha, ia me deitar. A fumaça que a lamparina a querosene produzia poluía meus pensamentos, a última chama antes de ser apagada incendiava
meus sonhos!
Hoje, não sei o que sou, ou o que eu fui, mas tenho certeza de que fui e sou muito
feliz! Apesar das inúmeras dificuldades que enfrentei, nunca desanimei. Agora as coisas
são bem mais fáceis, mesmo assim as pessoas não dão valor à vida. Percebo, sou feliz por
sempre saber viver!
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Anna Tschaen, 82 anos.)

Professora: Sirlei Del Puppo de Aguiar
Escola: E. E. E. F. M. Gisela Salloker Faiet • Cidade: Domingos Martins – ES
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Com os olhos do coração
Aluna: Nicole Aparecida Andrade da Silva
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Dizem que os olhos são o espelho da alma. Fora as rugas do meu rosto, são os meus
olhos que trazem de volta de forma quase mágica, setenta e seis anos de um passado cheio
de alegria, tristeza e luta.
Sou Maria, não uma Maria “cheia de graça”, mas cheia de história!
Nasci no interior de São Paulo, em Santo Antônio do Pinhal. Passei a minha vida inteira
em um bairro chamado Renópolis, que hoje traz poucos vestígios do passado, exceto as
estradas de terra, que trazem de volta, no cheiro da poeira, meus tempos de outrora.
Nasci em uma família humilde de oito irmãos. Fui uma criança que teve mais trabalho que
diversão. Naquele tempo, os meninos aprendiam desde cedo a trabalhar na roça, e as meninas, a cuidar dos deveres de casa. Lembro-me, como se fosse hoje, de que, com apenas dez
anos, eu subia em um banquinho de madeira feito pelo meu pai para alcançar o fogão a lenha
e fazer o almoço para meus pais que vinham famintos da nossa plantação de verduras e frutas.
Acreditem, naquela idade eu já lavava a roupa da família inteira à beira do rio, que era
o ponto de encontro de todas as lavadeiras do bairro. Naquela época, as águas eram tão
cristalinas que conseguiam refletir a imagem perfeita da menina franzina que eu era. Hoje,
o mesmo rio, que lavava a minha alma cheia de sonhos, já quase não existe mais, vítima do
descuido e da erosão causada pelos moradores.
Que tempos aqueles! Sinto saudade das brincadeiras entre mim e meus irmãos, ao cair
da tarde e início da noite, onde o cenário perfeito para nossa imaginação era a nossa casa
de barro, o céu e a luz da lua. Era assim que nossa infância era iluminada, pois a luz elétrica
ainda era um sonho distante.
Enquanto brincávamos minha mãe preparava, com mãos de fada e à luz de lamparinas – lâmpada com pavio abastecido com querosene –, o delicioso doce de goiaba com
frutas colhidas de nossa própria plantação. Aquilo era fruto proibido para nós, porque era
com o dinheiro da venda que a minha mãe comprava sapatos e tecidos para fazer nossas
roupas. Para as meninas, ela comprava a chita – tecido simples, barato e extremamente

colorido, que atualmente é usado em festas juninas e carnavais. Era um pouco transparente,
e lembro que isso me incomodava.
E foi nessa explosão de cores que nasceu uma nova Maria, a menina que trocou as
bonecas de pano pelo brilho do rouge e do batom cor de carmim – maquiagem muito usada no meu tempo de mocinha.
Casei-me muito cedo, pois naquela época as meninas já nasciam com um único destino –
casar e ter filhos. E muitos filhos! E por isso muitas não estudavam e poucas aprendiam a escrever o nome. É, os tempos mudaram! Hoje as moças se casam com a idade em que eu já era avó.
E foi assim que Deus me deu seis filhos, dos quais cuidei como pedras preciosas na
mesma terra onde nasci. Passei por muitos apuros. Depois de um dia inteiro de trabalho na
roça, passei muitas noites em claro bordando blusas de lã para vender em Campos do
Jordão – cidade turística de clima muito frio. Meu Deus, eu ia a pé, já que o meu bairro fica
próximo a essa cidade. Tudo isso para economizar o dinheiro do bondinho, trem que até
hoje faz o mesmo percurso e cujo preço da passagem era bem “salgado” – como chamávamos, naquele tempo, o preço alto.
Graças ao meu amor de mãe, que não poupou nenhum tipo de sacrifício, formei duas
filhas professoras. Que orgulho! Antigamente, ser professora era uma profissão de destaque. Não é como hoje, uma profissão tão desvalorizada.
Mas, infelizmente, a vida e o tempo nos dão bens preciosos e permitem que os percamos também. Há dezessete anos, perdi um dos meus orgulhos, a Vera – minha filha mais
velha. Acho que enterrei com ela uma parte do meu passado, e, como consequência do
meu sofrimento, perdi a visão, resultado de uma diabetes emocional.
Hoje o mundo me parece obscuro, muito do que fui já não existe mais. Da minha janela,
viajo no tempo. Sinto o cheiro da poeira e de tudo o que plantei neste chão!
E é assim que consigo ser feliz de novo, porque passei a enxergar a vida com os olhos
do coração!
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Maria José dos Santos, 76 anos.)

Professora: Tânia Cristina Ribeiro
Escola: E. M. Prefeito Noé Alves Ferreira • Cidade: Santo Antônio do Pinhal – SP
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Da escuridão para o colorido
Aluna: Évelin Cristina Nascimento da Silva
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Tristeza! É o que sinto quando abro meus olhos e vejo a mais terrível escuridão, que não
cessa. O único remédio é fechá-los e deixar-me levar pelas lembranças.
Lembro-me como se fosse ontem: bem cedinho, o sol não havia nem acordado ainda,
eu já estava na estrada da minha cidade Santa Branca que nem asfaltada era, pura terra,
com uma brochura e alguns lápis dentro de uma sacolinha de arroz – pois nossa vida era
difícil e papai só ganhava o suficiente para não morrermos de fome e frio. Enquanto caminhava, a poeira batia em meus olhos e os fazia ficar cheios d’água.
Eu ia cantarolando que nem um sabiá até chegar à escola Barão de Santa Branca,
hoje bem conhecida na cidade e antigamente a única. Recordo-me de que lá havia um
muro para meninos e meninas não ficarem misturados. Bobagem! Ai de nós se tentássemos
olhar para elas... A régua cantava na palma de nossas mãos, parecia que os professores
sentiam prazer em fazer isso, eram rígidos demais.
Assim que saíamos da escola, eu e meus amigos íamos nadar atrás da fábrica de trigo, que hoje não existe mais – nem a fábrica, nem as águas limpas. Depois íamos jogar
bola atrás do mercado municipal, onde hoje é o posto de saúde. Ficávamos parecendo
tatus, a terra grudava nas roupas e na pele molhada. Depois disso dávamos mais um pulo
na cachoeira, pois se chegássemos assim em casa a vara de amora era o presente para
nossas pernas.
O mais engraçado era ver d. Dolores dirigindo. Se surgia uma nuvem de poeira, podíamos ter a certeza de que era ela com seu Chevrolet. Afinal, era a única mulher de Santa
Branca que dirigia.
Não posso me esquecer dos cortejos: a cidade inteira seguindo um caixão, sem saber
quem estava dentro. Havia uma banda que tocava para o defunto e ele tinha direito até a
foto. Dá para acreditar nisso? Mamãe me dizia para não dar risadas nem ir ver o rosto do
morto, principalmente se fosse gente ruim, senão ele poderia voltar para assombrar. O sino

da delegacia tocava pontualmente às 21 horas para todos se recolherem, era uma época
bem perigosa. De noite a cidade era iluminada por lampião de querosene – isso a deixava
mais sombria.
Foi minha melhor época, mas hoje sou velho, e a cegueira tomou conta dos meus olhos.
Tenho saudade do colorido que hoje só vejo em minha mente através das lembranças do
passado. Escuridão é o que eu vejo, mas jamais sairá de mim a magia de recordar.
(Texto baseado na entrevista feita com o sr. Sarkis Ramos Alwan, 41 anos.)
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Professora: Fernanda de Souza Mendez
Escola: E. M. E. F. Professora Palmyra Martins Rosa Perillo • Cidade: Santa Branca – SP

De retirantes a amantes
Aluno: Eduardo Carneiro Freire

78

Defronte a minha casinha de taipa eu via se perder na imensidão da areia da caatinga
o azul do céu, misturando aos poucos pés de caju, uma mistura feita de cores sob o sol
abrasador, daquele sertão tão seco.
Isso aconteceu nas eras de 50, quando a seca castigava sem pena e sem dó o nosso povo.
Saímos de lá pelas “varedas”, arrudiados de paus secos, onde os jumentos abriam caminhos por entre os xiquexiques já amarelados pelo sol escaldante, onde o único verde que
restava era um juazeiro, sob o qual colocamos nossos objetos, armamos nossas redes encardidas e sujas por não ter água para lavar.
Ali naquele descanso meu pai abriu um pote de barro com farinha e rapadura, que comíamos com uma gula infinita. Meu pai regrava a comida, lembrando-se dos dias vindouros.
Éramos os chamados retirantes que na estrada sem fim, de poeira e terra seca, encontrávamos outros que iam e vinham em busca de uma vida mais farta.
Em meio aos jumentos, cangalhos, caçuás (espécie de bolsa de couro que os animais
carregam) e traçalheiras, vi um rosto triste, mas de olhos grandes e pretos, como a graúna
(que já não existia mais no sertão). Era meu amor, que encontrei diante de tanta miséria.
Conseguimos enfim nos salvar daquela seca medonha e nos casar quando a chuva chegou.
Nosso amor não era seco como nos tempos passados, era meloso como o mel que a
jandaíra (abelha) fazia nos galhos da umburana que ficava no terreiro da nossa casa, também de taipa, com redes limpinhas, vasilhas de barro e fogão a lenha. Os bancos de madeira que ficavam em frente a minha casa serviam para as vizinhas sentarem e prosearem durante a noite ou nas debulhas de feijão. A água limpa do pote servia para matar a sede da
boca adoçada pelo doce de gergelim com canela. O cheiro do café da madrugada envolvia
o sertão com um aroma gostoso, que convidava os vaqueiros a se apearem dos cavalos e se
deliciarem ao nascer do sol.

Hoje tudo é diferente... ninguém mora mais em casas de taipas, ninguém vê a seca
como um inimigo, ninguém encontra um amor em meio ao vai e vem de retirantes.
O casamento não dura mais para sempre, pois hoje as pessoas não dizem mais que vão
casar, dizem que vão “ficar”.
Tudo diferente da minha mocidade.
Sozinho, morando na casa de outros, sinto uma saudade... uma saudade sem fim. Meu
amor já se foi... meu ranchinho continua em pé lá no sertão, como também o pé de umburana no terreiro, quem sabe, esperando novos retirantes, para fazer uma jura de amor
eterno, igual ao que eu vivi.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Maria Isaura da Costa, 75 anos.)
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Professora: Maria Giselia Bezerra Gomes
Escola: E. M. E. F. Urcesina Moura Cantidio • Cidade: Alto Santo – CE

Chão varrido
Aluna: Eduarda Moura Pinheiro
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Não quero esquecer aquele cantinho só meu, cheio de vida, de sons e de cores que há
muito tempo só existe em minha memória: a casinha de tábua onde morávamos; o fogão a
lenha num dos cantos da cozinha, que tisnava tudo, manchando de preto narizes, paredes
e o teto de palha; a casa de farinha – lugar de suplício para mim, que odiava lavar mandioca –, e a densa floresta ao redor, interrompida por pequenos roçados, de onde papai e
mamãe tiravam, com muita dificuldade, o sustento da família...
Ali, meus velhos só viviam para o trabalho. E aos sábados, que nem burrinhos de carga,
lotados de cestas, iam ao antigo mercado vender o que colhiam na lavoura e comprar o
rancho, como denominavam a feira semanal.
Eu, menina levada, e minhas três irmãs, apesar dos trabalhos que éramos obrigadas
a fazer (“pastorar” arroz, raspar e lavar mandioca, arrancar ervas daninhas dos roçados),
nos divertíamos também. Brincávamos de casinha, de esconde-esconde e, às vezes,
quando papai nos mandava pastorar o plantio do arroz, para enxotar passarinhos, nós
aproveitávamos para jogar pedrinha – diversão arriscada, que papai nem sonhava acontecer! Por isso quando víamos vir em direção do roçado, começava a gritaria desenfreada:
“Xô, passarinho, xô!”.
Mas eu gostava mesmo era de ir ao roçado sozinha, porque ali procurava um galho de
alguma árvore caída e passava a tarde me balançando e cantando o mais alto que eu podia.
Eu adorava cantar e achava que estava abafando! Gostava de ouvir o eco da minha voz
mata adentro...
Porém, as lembranças que mais me emocionam são da natureza e da simplicidade da
vida naquele recanto: os riachos de água límpida e fria, onde passávamos parte do tempo
nos banhando, mesmo a contragosto de nossos pais; as plantinhas de cores variadas,
cheias de besouros coloridos; as espigas de milho, que para mim eram bonecas de cabelos

lindos – cor-de-rosa, amarelinho, esverdeado...; os passarinhos diversos: rolinhas, curiós,
beija-flores, sanhaços e outro montão de que nem me lembro mais os nomes. Nunca me
esqueci do canto da passarada ao amanhecer: era trinado sem fim, uma festa diária na
mata. Durante o dia, o céu limpinho me parecia ter sido varrido por alguém, assim como eu
varria o terreiro. Santa inocência!
E as noites de verão? Como me encantavam as sombras das árvores que a lua cheia
projetava no terreiro, onde ficávamos até mais tarde observando as estrelas, contando-as,
nomeando-as, e elas me pareciam mais numerosas que hoje, penduradas no céu como
enfeites de árvore de Natal... De repente, aquele estado de contemplação era interrompido
por um tiro no meio da mata. Era uma armadilha de papai anunciando que havia paca ou
tatu para o almoço de domingo. E lá se ia meu velho herói, portando um terçado, uma
lanterna a pilha, e acompanhado de um vira-lata corajoso em busca de caça já agonizante.
Tempos bons aqueles!
Mas, hoje, só saudades... Daquele lugar mágico, que minha memória resgata com tanta
vivacidade, só vejo breves resquícios, prestes a se desfazerem também. Aquela exuberância
em verde e vida de toda a natureza ao redor foi apagada em nome do progresso. Pouco a
pouco, o verdor da floresta foi sendo engolido pela motosserra, as águas, lambidas pelo
fogo, as matas tombaram e cederam lugar a ruas, casas, igrejas, escolas, pastos... E eu,
impotente, assisti a tudo, dando a cada dia um novo adeus lacrimejante a algum elemento
que se ia embora, sem chance de regresso.
Mataram-me a mata e parte da minha história, destruíram meus castelos de sonho, e
nada pude fazer para impedir. Aquele mundo encantado, que existiu concretamente, e ficava
aqui em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, agora é abstrato, só existe em minha memória.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Elisângela Oliveira Silva de Araújo, 31 anos.)

Professora: Elisângela Oliveira Silva de Araújo
Escola: E. M. E. F. Francisca Rita de Cássia Lima Pinto • Cruzeiro do Sul – AC
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Do canto ao conto
Aluno: Jerônimo Pereira de Lima
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Quando escolhi o poeta Xexéu para falar de suas lembranças, imaginei um arsenal de
memórias se transformando em versos. Acolhi-o sob sua relíquia: a mangueira-rosa.
Nasci no Sítio Lages, um lugarejo do município de Santo Antônio, no Rio Grande do
Norte, há setenta e dois anos. Olhando para a mangueira-rosa retorno ao passado. Fui
criado à sombra desse legado que minha mãe plantou. E, por falar nisso, aprendi a declamar fazendo versos sob essa frondosa árvore. Eu declamava e cantava muito! Por essa razão
puseram meu apelido de Xexéu – passarinho cantador aqui da região.
Desde criança fui apaixonado pela literatura popular. A paixão pelas letras se concretizou quando comprei uma cartilha do ABC. Encontrar alguém no caminho que soubesse ler
era motivo para uma explicação. Foi assim que aprendi a ler. No meu tempo era muito difícil o acesso à escola. Atualmente, há mais escolas e até transporte escolar! Se eu fosse
desta geração, seria um doutor.
As cantorias de viola fizeram parte do meu conhecimento sociocultural, desde a minha
infância. Sinto saudades do tempo que papai me levava às feiras livres. Íamos a pé ou a
cavalo porque naquele tempo os meios de transporte motorizados ainda não haviam penetrado. Quando eu via um autor ou vendedor de folhetos cantando versos, eu achava muito

bonito e queria ser também um protagonista daqueles. As bancas armadas disputavam
espaço com as cores e os cheiros das frutas e tecidos, nos sábados de nossa cidade. Os
cantadores eram os artistas conhecidos de uma época que não conhecia o rádio nem a televisão. Agora, o rádio faz chegar a voz dos violeiros através da Rádio Agreste AM, sediada
em nosso município.
Tudo funcionava na Rua Dr. Pedro Velho. O prédio da prefeitura ficava defronte à igreja
e era denominado “Intendência”. Hoje a paisagem é uma bela praça que descreve a religiosidade de um povo através da imagem de Nossa Senhora da Conceição, a padroeira da cidade. Essa rua transformou-se na famosa Avenida Lindolfo Gomes Vidal, onde o cheiro do
asfalto misturado à poluição sonora marca a evolução deste lugar.
Naquela época, encontros entre vizinhos eram também motivos de lazer. O feijão armazenado em casa era “debulhado” após um período de safra. Era um momento atrativo para
ouvirmos histórias de “Trancoso”: contos populares. O que mais me assustava era o lobisomem e o papa-figo! De vez em quando degustávamos café com tapioca... Hum! As noites
de muito trabalho eram chamadas de “debuiá”.
Você sabe o que é isso?
Era debulhar feijão a noite toda.
Já se foi o tempo em que a literatura oral marcava presença nos lares do nosso município. Agora é a tecnologia que fala mais alto: os jogos eletrônicos impedem por aqui uma
tradição deixada pelos nossos antepassados. Resta-me concluir que este receptáculo de
memória representa para os leitores um presente eterno.
Vivenciei as memórias de João Gomes Sobrinho (Xexéu), passeando no túnel do tempo
as emoções próprias de sua época.
(Texto baseado na entrevista feita com o sr. João Gomes Sobrinho, Xexéu, 72 anos.)

Professora: Mércia Fontoura
Escola: E. M. Dr. Hélio Barbosa de Oliveira • Cidade: Santo Antônio – RN
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Engenho da minha infância
Aluna: Mariana Pedrosa Alves
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Recordo muitos casos, dos tempos da minha infância, do engenho de cana-de-açúcar que
havia aqui no Sítio Bonfim dos Pedrosas, uma pequena comunidade onde moro, a 2 quilômetros da cidade de Carrapateira, no alto sertão da Paraíba. Lembro-me muito bem do período
das moagens, era uma verdadeira festa, a que vinham muitos habitantes das cidades vizinhas
e até mesmo de outros Estados, como Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
O engenho, que foi fundado em 1935, tinha grandes moendas de ferro puxadas por
boi, energia elétrica não havia por aqui, vivíamos no escuro, à luz de lampiões e candeeiros,
mas isso não importava. Em noites de moagens os trabalhadores se reuniam no galpão do
engenho e enquanto o mel engrossava para dar o ponto da rapadura contavam histórias,
anedotas e até contos de assombração. Eu adorava ouvir essas conversas, esperando o
momento do ponto da rapadura nas gamelas sair – repartimentos onde colocavam o mel
em ponto de rapadura: era o momento mais esperado por todos nós para comermos a rapa
quentinha da rapadura que sobrava nas gamelas.
Todos os anos, a partir do mês de agosto até meados de novembro, realizavam-se as
moagens durante várias semanas. Eram tempos de muito trabalho, mas também de festa e
alegria. Em noite de lua cheia meus amigos e eu brincávamos na bagaceira da cana, que
mais parecia um escorregador, no qual rolávamos de cima a baixo, num sobe e desce de
fazer gosto! Pela madrugada, meu pai me acordava, era hora de carregar os jumentos com
a cana, que era levada do sítio para o engenho para alimentar os bois que puxavam a
moenda. Eram tempos difíceis, de trabalho árduo, mas os donos do engenho e os produtores ficavam satisfeitos, pois gerava renda e emprego para muita gente. A rapadura era o
produto mais famoso do engenho, que ainda hoje guardo na memória o cheiro e o doce que
não encontro nas rapaduras de hoje.

O velho engenho cansou, funcionou pela última vez em 1976, ficamos tristes, o silêncio
no nosso vilarejo fazia doer, tentamos reerguê-lo, mas o esforço foi em vão. Em outros centros a produção era mais rápida e com baixo custo, enquanto o nosso trabalho era quase
artesanal e a precariedade já estava sendo vista a olho nu.
O engenho deixou também um rastro de tragédia e desespero: a filha de um dos donos
do engenho caiu dentro de um cavudo – buraco onde jogavam as brasas do engenho –, a
menina gritava, chorava e não conseguia sair, seu corpo derretia nas brasas como plástico
velho em chamas. Revivo esse momento como se fosse agora, choro e me arrepio de emoção.
A menina sobreviveu, ficou com um dos braços paralisado e marcas e cicatrizes em
todo o corpo, mas ela foi forte, lutou e venceu.
Ainda hoje sento-me debaixo de um juazeiro e, olhando o lugar em que era o engenho,
me vem a lembrança daqueles momentos. Hoje sou agricultor e aqueles tempos que pareciam mais como festa de criança ficarão para sempre guardados em minha memória.
(Texto baseado na entrevista feita com o sr. Antônio Pedrosa da Silva, 64 anos.)
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Professora: Valma Laene Pedrosa Roberto
Escola: E. M. E. F. Galdino Antônio da Silva • Cidade: Carrapateira – PB

Entre baldes e fantasmas
Aluna: Sabrina de Souza Rozado
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Minha infância foi muito difícil. Trabalhava na roça para ajudar no sustento da família.
Nós passávamos por momentos tristes: a falta de comida, roupas e remédios. Naquela
época era comum que as crianças ajudassem a família e com isso acabavam largando cedo
os estudos.
Ah, os baldes! Esses me deram forças... (risos). Tínhamos que caminhar até um rio muito longe para pegar água que servia para a nossa alimentação e higiene. Os baldes ficavam
mais pesados a cada passo do interminável caminho. Mas, apesar das dificuldades, lembro-me desse tempo com muito carinho: o pedido de desculpas no olhar dos meus pais e
os sonhos que tinham para o nosso futuro.
Naquele tempo, o jeito de namorar também era diferente. Recordo que quando conheci meu marido só podia namorar em casa com a vigilância dos meus pais. Sabia também
que já estava “metida” em compromisso sério, pois não podíamos correr o risco de ficar mal
faladas no bairro.

Casei e vim para a cidade “grande” à procura de uma vida melhor, uma oportunidade
de emprego. Morei um tempo na cidade de Canoas e, mesmo trabalhando, sofríamos com
as prestações do aluguel, pois a família foi crescendo e as despesas também. Então surgiu
a oportunidade de comprarmos uma casinha em São Leopoldo; assim, vim morar no bairro
Cohab. Lembro-me de que quando cheguei aqui as pessoas falavam que este lugar tinha
sido um grande cemitério. Alguns moradores ficavam assustados, porque coisas estranhas
aconteciam em suas casas. Até hoje, quando contam “causos” de assombração, sempre tem
alguém que se lembra da história do cemitério e dos tais fantasmas que assombravam suas
casas. Fui me apegando a este lugar e enfrentando os fantasmas da vida. Quando relembro
São Leopoldo me emociono muito.
Minha casa era pequena e não tinha conforto. Os mercados eram distantes, as paradas
de ônibus exigiam longas caminhadas e os horários de transportes eram restritos. Minha
história foi se transformando dentro de minha São Leopoldo. Hoje, posso dizer que moro no
maior bairro da cidade, conhecido como a “Grande Feitoria”. Há um comércio em cada esquina, posto de saúde e escolas espalhadas pelo bairro. Hoje São Leopoldo nos enche de
orgulho com suas riquezas culturais e históricas: Casa do Imigrante, Unisinos (Universidade
do Vale do Rio dos Sinos), Santuário Padre Reus, e até o trem que aqui já chegou. Claro, o
progresso também tem suas consequências. Fico triste quando ouço falar da poluição do
rio dos Sinos. Lembro-me dos velhos baldes d’água e da felicidade que temos no simples
ato de abrir a torneira. Ao voltar no tempo, penso que mesmo na dificuldade minha vida
sempre foi regada por momentos bons. Nesse vale vivo realizada. Sou uma senhora feliz,
que entre baldes e fantasmas construiu sua vida.
Peço ao nosso querido padre Reus que me dê muitos anos ainda para que eu possa
seguir crescendo com essa cidade, e quem sabe um dia uma menina querida escreva
nossa história.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Marinalda da Silva de Oliveira, 57 anos.)

Professora: Daniela Corrêa da Silva
Escola: E. M. E. F. Professora Dilza Flores Albrecht • Cidade: São Leopoldo – RS
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Gotas de chuva... leve barulho da saudade!
Aluna: Saionara Aparecida Sant’Ana dos Santos
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Mais uma vez sinto o calor da lembrança, e o calafrio da saudade... Meu ser anuncia a
hora de relembrar o maravilhoso tempo de criança, as ideias inesquecíveis, brincadeiras
memoráveis e contagiantes daquele tempo...
Bons tempos aqueles: morávamos num lugar pequeno, cheio de matas e animais, casas
rústicas, construídas pelos moradores com paredes de pau a pique – um trançado de ripas
como estrutura para fixar o barro batido nos buracos. Hoje as casas são de alvenaria, as
matas desapareceram e com elas os animais. O lugar é chamado de Córrego Baixo Moacir,
município de Governador Lindenberg, interior do Espírito Santo.
Naquela época, com movimentos rápidos das mãos, víamos a agulha franzir o babado:
era nossa mãe costurando nossos vestidos para irmos à missa aos domingos. Nossos
olhares de crianças puras brilhavam feito pequenas esmeraldas, curiosos em saber qual
seria o modelo mais belo. Agora o carinho das mãos habilidosas de nossa mãe foi substituído pela frieza das máquinas. Logo após a missa, na estrada de terra – esta pelo menos
ainda existe! –, voltávamos a pé e lá de longe já sentíamos o cheiro do frango caipira,
coradinho com a tinta retirada dos fartos pés de urucum que vovô socava no pilão. O
frango era acompanhado pela polenta, uma herança da cultura italiana. O aroma que vinha
da janela da casa da vovó era convidativo e fazia com que apressássemos o passo.
Eu estimava os dias de chuva, quando bastava ouvir um leve toque anunciando que a
festa ia começar. Era só abrir a porta e meus amigos transformavam-se em “campainhas”,
cujo barulho de felicidade era demonstrado aos berros, ao sentir o prazer de cada gota
caindo sobre seus corpos, que refrescava a alma. A chuva caía vagarosamente e num passe
de mágica transformava-se numa cachoeira em gotas. Mas nós não estávamos satisfeitos e
bastava a distração dos familiares para que corrêssemos estrada afora e de poça em poça
descobríssemos mais um mistério. Esses eram os dias de que mais gostávamos: os mágicos
dias de chuva, que hoje já não são tão frequentes.

Já nos dia em que o sol recobria o telhado de palha de coqueiro, feito por nossas pequenas mãos, nossa diversão era construir nossos próprios brinquedos. Tudo era utilizado:
pequenos frutos e pedaços de gravetos. Carretéis e madeira eram usados para fazer os
carrinhos, também brincávamos de bonecas costuradas com palha e sabugo de milho colhidos no quintal, o que hoje já não acontece, pois as crianças de agora pensam somente nos
brinquedos falantes, jogos eletrônicos e em tudo o que não desperta a curiosidade, a inteligência, e faz com que não usem suas mãos para inventar e construir, preferindo apertar
somente um botão.
Nos fins de semana, reunia os amigos para colhermos frutos e degustá-los. Uma delícia!
Hoje os frutos são poucos e quando não contaminados pelo excesso de agrotóxicos nas
lavouras. Nossas roupas branquinhas passadas a ferro em brasa – até então não existia
energia elétrica –, os vestidos engomados com uma mistura de água e polvilho, muito usada na época, estavam completamente sujos, o que nos rendiam alguns sermões de nossas
mães. E, assim, após o banho, eu ia à casa da vovó ouvir o vovô contar histórias relembrando seu passado, suas memórias, que me faziam adormecer em sonhos, saboreando as primícias de uma infância bem vivida.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Olga Bertti Sant’Ana, 68 anos.)

Professor: Edmar Garcia Nicole
Escola: E. E. E. F. M. Irineu Morello • Cidade: Governador Lindenberg – ES
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Histórias de um avô
Aluno: Maciel Rodrigues de Sousa Júnior
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Há sessenta anos Souzânia era uma cidade de interior muito diferente daquelas que
temos hoje. E como as coisas mudaram... No meu tempo as pessoas sabiam se divertir de
verdade. O dia começava com o canto do galo para despertar todo mundo e as crianças que
iam para a escola guardavam na capanga o dever enquanto a mamãe arrumava a merenda.
A cidade se resumia à igreja, poucas casas e uma vendinha. Nas pequenas ruas de terra
onde a gente andava a cavalo e jogava bolinha de gude não havia cinemas, shoppings ou lan
house. Bola, a gente jogava na rua, e quando aparecia um carro apostávamos corrida com ele.
Minhas tardes eram feitas das aventuras de menino, eu não tinha computador, videogame, nem muitos brinquedos, mas me divertia um bocado subindo para pegar fruta no pé e
saltando nos rios...
Quando eu fiquei crescido vieram as obrigações de adulto: cuidar da fazenda, do gado,
da ordenha... O trabalho difícil era recompensado pelo pão de queijo e pelo cheiro do café
quentinho, feito no fogão a lenha da casa tão simples.
Na varanda, sentado no chão, eu ouvia as modas que o papai cantava enquanto o vovô
tocava a viola. O pessoal ia se reunindo, os filhos respeitavam os pais, velhice era sinônimo
de sabedoria... Naquele tempo televisão era só sonho.
A casa ia aos poucos ficando quieta e, enquanto eu ia para a cama, papai apagava as
velas e a lamparina. Energia elétrica a gente não tinha, refrigerante era presente de aniversário e ônibus, coisa da capital...
As coisas foram mudando. Veio a internet, e o progresso trouxe o conforto, tudo mudou, mas às vezes penso que o tempo levou com ele o que todo mundo do meu tempo
sabia bem: é preciso bem pouco para ser feliz.
(Texto baseado na entrevista feita com o sr. José Elias Mendonça, 70 anos.)
Professora: Ádria Lorena Oliveira
Escola: Colégio da Polícia Militar de Goiás, Unidade Dr. Cezar Toledo • Cidade: Anápolis – GO

Saudoso recanto
Aluna: Leslly da Silva Massalino
Faz muitos anos que moro em Santa Luzia do Norte. Antigamente existiam poucas
casas. Quando caía a noite, nesse saudoso recanto, conversávamos sobre lendas, casos
acontecidos durante o dia, conversas de compadres e comadres, como se dizia.
Quando criança, brincava de pega-pega, pular corda, essas brincadeiras seguiam de
quintal em quintal, até que se ouvia a voz de mamãe chamando para entrar, já que a noite
se aproximava e a luz era de candeeiro.
O cheiro quente e gostoso da comida tratava de convencer-me, se as tentativas de minha mãe não conseguissem. Ah, que lembrança gostosa! Tudo feito no fogão a lenha!
A casa onde morávamos era pequena e de taipa, “casa feita artesanalmente de barro e
madeira”, nela só existiam três cômodos. Da cozinha via-se o quintal, celeiro de grandes
momentos de felicidade, pequeno com um imenso pé de jambo.
A ida à escola era uma festa, a não ser os momentos de sufoco pelos quais passava
quando tinha que repetir, exaustivamente, a tabuada. Se não conseguisse, viria o inevitável:
o temido castigo.
Quando a luz elétrica chegou aqui ao município, foi um acontecimento: dormimos à luz
de lamparinas e acordamos à luz da eletricidade.
Algumas poucas casas tinham televisores e, claro, nelas aglomeravam-se muita gente
para se encantar com as maravilhas proporcionadas pela tecnologia.
E só se ouviram as falações: “Como é que aparece esse povo ai falando de tão longe!”
Por volta de 1990 consegui minha primeira TV, foi realmente um progresso. Senti como
se o mundo entrasse todos os dias dentro da minha casa.
Minha cidade é, ainda hoje, pouco desenvolvida, mas repleta de antigas histórias que
habitam na memória de quem até hoje reside nela.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Zeferina Rosa da Silva, 70 anos.)
Professora: Darlene Gomes da Silva
Escola: E. M. de 1º- Grau Santa Luzia de Siracusa • Cidade: Santa Luzia do Norte – AL
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História que o tempo não apaga
Aluna: Aline Cristina dos Santos
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Numa quarta-feira pela manhã papai saiu correndo para chamar a parteira – mulher
que realizava partos naturais em casa. Não demorou muito e escutaram um chorinho: era
uma linda menina. Foi assim que nasci. Adorava quando minha mãe contava essa história.
Vim de uma família simples e pobre, a casa onde morava era pequena, com poucos
móveis: uma velha mesa e um fogão a lenha que aquecia nossos corpos e corações nas
noites frias e longas. Ficava no São Miguel, bairro pioneiro de Uchoa. Foi ali que a cidade
começou em volta de uma capela. Tinha poucas ruas, todas de terra, algumas casas, de
onde era possível sentir o gostoso cheiro da mata verde que a rodeava por todos os lados.
Muito pequenina, já ia para a roça, mamãe me acomodava em uma manta em cima de
um saco branco, o que impedia que as formigas me picassem enquanto ela colhia algodão.
Assim tirava nosso sustento. Éramos onze, fora papai e mamãe.
Agora me arrisco a dizer “papai”, mas minha convivência com ele... Era um homem severo. Falava, todos respeitavam, obedeciam e pronto!
Mamãe, não. Era uma rosa e com seu amor irradiava ternura pelos quatro cantos da
casa, dava atenção e acarinhava sempre que alguém precisava.
Fazia roupinhas para minhas bonecas de espiga de milho, limpava as palhas com jeitinho, penteava o cabelo para fora e desenhava seu rostinho com carvão. Assim era minha
melhor boneca. Ah, como eu adorava!
Meus domingos eram uma festa! Acordava com o perfume do pão feito na hora, que
aflorava pelas frestas da taipa do quarto em que dormíamos todos amontoados. Saíamos
em disparada, trombando, para pegar o primeiro pedaço passar manteiga – feita em casa –,
que derretia e chegava a escorrer na toalha manchada pelo tempo. Cada mordida era como
se estivéssemos comendo pela primeira vez.
Mas a data mais esperada por mim era o Natal. Aguardava o bom velhinho o ano todo,
porque era o dia que comia frango assado, macarronada com molho e tomava gasosa –

refrigerante da época –, cujo nome lembro até hoje – Itubaína! Como era gostoso sentir
aquelas bolhinhas formigando minha língua como se estivesse adormecida.
Ganhava também um doce, que mamãe comprava na venda e guardava escondidinho.
Comia aos poucos para que durasse dias. Saboreava cada pedacinho!
Tempos muito difíceis. Presente nunca ganhei, não. Era muito diferente dos natais de
hoje. Mas aprendi uma simpatia: quando aparecia manchinhas brancas em minhas unhas
deveria colocar as mãos nos bolsos da calça de meu pai, porque assim ganharia presente.
Fazia isso enquanto desamassava os montes de roupas com o pesado ferro de brasa.
Nunca funcionava, mas não custava tentar.
As brincadeiras daquele tempo? Ah, que gostosas eram! Todas na rua e usava a imaginação, mas gostava mesmo era de pular corda que mamãe improvisava com um cipó e
como ela me enfeitava com trancinhas coloridas. Enquanto pulava, meu cabelo balançava
como folha de árvore em dia de ventania.
Sair de casa não podia. Somente nos dias santos é que ia à missa ou à procissão, e
quando acabava ficava fazendo footing – dava voltas e mais voltas no jardim da praça
da matriz.
Ali, conheci meu primeiro namorado e depois marido, que apesar de não ter sido
escolhido por mim foi muito bom enquanto o tempo não o levou, juntamente com dois
de meus filhos.
Hoje, com 80 anos, muitas vezes me pego dando corda no relógio do passado. Fico
emocionada com passagens que o tempo não conseguiu apagar e com lembranças vivas
que teimam em não adormecer.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Jandira Teixeira dos Santos, 80 anos.)

Professora: Marisa de Carvalho Pacci
Escola: E. M. E. F. E. I. Professora Hermínia Rodrigues Mafra • Cidade: Uchoa – SP
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Histórias, um poema, uma canção
Aluno: Edson Liberato Pereira de Araújo
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De minha carteira, me deparo com ela: Deise. É o nome da superação das minhas expectativas para saber sobre raízes de sua vida, onde ela e eu vivemos.
Chegou alegre e disposta, já eu, com o rosto fechado e sem pensamentos. Quem diria
que uma pequena e doce criatura de cabelos grisalhos fosse tão grande fonte de sabedoria.
No braço seu violão, revestido de capa preta para a caminhada, também um sorriso enorme e brilhante em seu rosto já um pouco envelhecido.
E começou a contar suas lembranças como num filme, daqueles de cinema, em que
você se senta lá atrás, quase não entende, mas sabe que é uma grande história...
Onde moro tinha antigamente apenas duas ruas: Rua de Cima e Rua de Baixo. Na Rua
de Cima passavam grandes caminhões, daqueles de carroceria de todo tamanho. Na Rua de
Baixo... Bem, para falar a verdade, ficava debaixo da Rua de Cima e tinha escondidinha,
entre um matagal, um enorme espaço onde havia uma grandiosa árvore, aonde eu e a
molecada íamos para brincar e chorar às escondidas.
Na cidade, havia também um clube, que era dividido em Rioacimense e Sansa. Rioacimense era o mais pobre. Eles não se misturavam. Havia bailes. As moças juntamente com
suas mães faziam roupas exuberantes. Meu Deus! Os rapazes iam todos de social. Dançávamos todos bem agarradinhos. Os moços chamavam as meninas para dançar; se não
quisessem, não tinha conversa e pronto! Na década de 1980, surgiu o Belisquete, sua
graça, em mim faziam contorção. E era louca a vontade de rir de tudo aquilo, parece até
com esses funks, axés, não sei! Dançava todo mundo separado. As bebidas, na festa, nós
mesmos fazíamos: hi-fi, o chique da época, era laranja com rum; cuba-libre, que era vodca
com limão; caipirinha; e cerveja só nos dias quentes. Esse prédio não é mais assim. Hoje o
salão vazio enche de saudades os jovens daquela época.
Havia um trem que saía as cinco e meia da manhã e voltava às quatro e quarenta da
tarde, cuspindo gente! Eram os jovens das cidades vizinhas, ou até mais longe, como alguns

bairros de Belo Horizonte. As meninas e os meninos, principalmente eu e meus colegas,
fazíamos a maior “zoeira” nos “Lots”, que eram os passeios para esperar o trem na estação.
Não se tem mais trem, e a estação transformou-se na biblioteca pública.
Muitas construções foram feitas e as duas ruas multiplicaram para tantas, que nem se
dá para contar de cor. De estação, hospital e centro social urbano, temos agora o CRAS,
muitas escolas municipais, cerca de sete a oito, açougues, muitas lojas de roupas, de
calçados, coisas que antes, roupas e sapatos, só nossos pais faziam. A carne era de crio,
bovinos, suínos, aves...
O carnaval era o centro das atenções para os de outras cidades. Rio Acima, nem se fala!
Não tinha espaço para ver os bonecos, muito parecidos com os de Olinda. Meu pai era
quem os fazia, grandes e coloridos – um encanto! Tinham por dentro uma pessoa que
manipulava as armações, que fazia tudo neles se movimentar, como se fosse realmente uma
pessoa. Engraçado... Até hoje não descobri o que faziam os olhos vermelhos piscarem!
Bons tempos os que vivi! Com um pouco de dificuldade, mas com grandes momentos
de felicidade que, num todo, compõem minha história.
Chegando ao fim, Deise pegou seu violão em que cada corda era um som que faz meu
corpo e mente se encantarem. Tocou um samba em homenagem ao seu esposo.
Memórias são o seu forte, pois leu um poema que compôs com as memórias de seu pai que
começa assim: “Quem melhor para falar dessa cidade do que alguém mais velha do que ela?”
E lá foi ela. Na capa, o violão. Em sua bagagem, suas memórias.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Deise Fernandes Correa Elias, 52 anos.)

Professora: Márcia Luiza Catarino
Escola: E. M. Honorina Giannetti • Cidade: Rio Acima – MG
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Vó Neuza e as histórias do Vale Feliz
Aluna: Sarha Dias Hottes
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Era um vale montanhoso, extenso, imponente, bonito, verde e principalmente frio onde
eu morava com minha família. Nossa casa era de pau a pique e havia apenas um único cômodo de tijolo. Meu despertador? Você não vai acreditar! Era o galo, que rigorosamente
despertava às quatro horas da manhã: Co-co-ri-có... Já sabia que era hora de levantar,
olhava pela janela e via o céu alaranjado como uma abóbora, e de longe via os primeiros
raios de sol que rompiam a aurora dourando os montes. Com muita destreza corria para
ajudar minha mamãe nos afazeres domésticos. Preparávamos o café com os grãos que colhíamos no sítio, moídos na hora, no antigo moinho preso na parede da cozinha. Ah, e o
coador era de flanela! O aroma de café ia rapidamente misturando com o da broa de milho
assando no fogão a lenha e se espalhava pela casa toda.
Papai e mamãe saíam para a lida, era chegado o tempo da colheita do café e o inverno
também batia à porta. No meio da lavoura, o frio era impiedoso e cortante como uma navalha, o vento se encarregava de fazer o indescritível balé de folhas secas que rodopiavam
feito bailarinas. Eles retiravam os grãos madurinhos das varetas com toda a delicadeza,
todo o cuidado era pouco. Papai dizia que o café era nosso ouro.
A vida era difícil, porém tinha o seu lado bom. Brincava com o meu irmão, se bem me
lembro brincávamos de fazendinha e cozinha. Como éramos pobres, não tínhamos brinquedos, mas na nossa imaginação podíamos tudo... Então fazíamos bois de chuchu, bonecas
de espiga de milho, peteca de palha e penas de galinha e até fogões com pedaços de tijolos. Mal acabávamos de brincar, almoçávamos, e eu prontamente preparava nossa merenda. Colocava arroz, feijão e lambaris fritos, que papai, como sempre, trazia, tampava as
marmitas, amarrava nossos pertences e partíamos.
Nesse ínterim vivíamos uma aventura. Passávamos por um curral onde pegávamos pedaços de cana, usada para tratar o gado, e íamos chupando torrões de açúcar. Atravessávamos um pasto muito grande, com muitas vacas bravas – na época não sabia, mas hoje sei

que era por causa de seus instintos maternais. Recordo ainda da antiga “pinguela” – hoje é
uma ponte – que, em época de chuva, a água transbordava por cima e ela balançava de um
lado para outro. Era uma beleza ver aquilo, mas difícil passar por lá, não havia outro lugar
por onde pudéssemos passar, e não podíamos chegar tarde porque a professora era muito
brava, por qualquer motivo nos fazia chorar. Naquele tempo havia poucas normalistas...
Estudar naquela escola era um privilégio. Vó Vitalina contava orgulhosa que o governador
de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, havia inaugurado pessoalmente o Grupo Escolar
Interventor Júlio de Carvalho. Como ela sabia disso? Vovó esteve na inauguração. O que ela
não sabia é que ele se tornaria o mais ilustre presidente que o país tivera.
O sol começava a se pôr, anunciando que a noite se aproximava; então eu ouvia uma
voz doce que soava como notas musicais nos meus ouvidos: “Neuza, entra! Vem tomar banho”. Era mamãe. Nosso banheiro era o cômodo de tijolos com telhado baixo, chão de
terra batida. Mamãe passava uma mistura de coco e água, não fedia, todo chão de nossa
casa era banhado por esse extrato, que, depois de seco, transformava-se num imenso tapete verde. Essa antiga técnica mamãe aprendera com Vó Vitalina e, acredite, até hoje ainda é
utilizada. Tomávamos banho numa bacia grande de alumínio muito bem areada. Mamãe
sempre me apressava.
Todas as noites recebíamos os vizinhos para ouvir novela num radinho de pilha, nosso
único artigo de modernidade. Assim que terminava a novela nos despedíamos e nossos vizinhos desapareciam na escuridão. Rezávamos juntos. Papai e mamãe nos abençoavam,
apagávamos as lamparinas, era hora de dormir...
“Conta mais, vó, conta!”
Ela não respondeu. Então percebi que ela havia adormecido, embalada pelas suas
recordações presas no tempo.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Neusa Maria Dias Hottes, 58 anos.)

Professora: Argélia Peixoto
Escola: E. E. Interventor Júlio de Carvalho • Cidade: Espera Feliz – MG
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Lembranças da nova capital
Aluna: Joyce Hellen Braga de Jesus
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Conheci Brasília lá pelos idos de 1964, quando vim visitar meu irmão que veio trabalhar
aqui. Ele nos mostrava a cidade e ia dizendo: “Aqui vai ser o Teatro Nacional, aqui vai ser o
setor hospitalar, aquele prédio que está sendo construído vai ser o Banco Central”, e assim
por diante. Eu dizia: “Não quero morar aqui, numa cidade onde tudo ainda vai ser...”
Os espaços vazios, com sua terra vermelha, era o que eu avistava quando subia na
torre de TV. Um prédio aqui, outro acolá; no traçado que se avistava podia se perceber
perfeitamente o projeto original: o avião com suas asas bem definidas – norte e sul. No eixo
monumental avistava já os ministérios, porém sem seus anexos, que só foram surgindo
tempos depois.
Quando mudei para cá, já era uma Brasília diferente, onde o que ia ser “já era”.
Muita coisa ainda tinha para se fazer, mas a nova cidade já estava bem pronta para
acolher e para se criar os filhos.

Das cidades-satélites só me lembro do Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Taguatinga e Ceilândia. O acesso para Taguatinga e Ceilândia era a mesma Estrada Parque, hoje conhecida
como CPTG; lembro-me muito de um restaurante do Júlio e só muito tempo depois é que
surgiu a Via Estrutural. Uma característica bem marcante de Brasília era a poeira ou lama
com as construções que iam brotando da noite para o dia. Um lindo canteiro de obras era
o nosso visual diário!
A W3, tanto Sul como Norte, era como o projeto previa: residências de um lado e comércio de outro.
A Asa Sul ficou pronta primeiro e aos poucos iam surgindo as construções da Asa Norte.
Para as compras, tinha o Ceasa, a Feira do Guará, e a rede de supermercado que existia
era o Jumbo, hoje Pão de Açúcar.
No trânsito, eu treinava descendo e subindo as tesourinhas para aprender a dirigir em
Brasília, que tinha um número de veículos bem reduzido comparado com o que temos hoje.
Era muito tranquilo dirigir na cidade, não se falava em engarrafamento – isso era coisa do
Rio de Janeiro e de São Paulo.
Hospitais foram surgindo; faculdade particular, lembro-me bem, era só a Ceub, a UnB
hoje é uma cidade universitária e as escolas públicas foram previstas para todas as quadras.
A igrejinha de Nossa Senhora de Fátima já nos encantava, a catedral já aparecia exuberante, assim como a Igreja Dom Bosco, pontos turísticos obrigatórios.
Os museus, no início, eram poucos. Hoje temos o Memorial JK, o Museu do Índio, Museu da Arte etc.
Orgulho-me muito de falar de Brasília. Nas minhas recordações percebi que o passado,
junto com o presente, se confundem, para mostrar que todos os sonhos podem se tornar
realidade: basta acreditar e agir.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Maria Lúcia Azevedo Campos, 68 anos.)

Professora: Odenice Rodrigues Lopes Mariz
Escola: Centro de Ensino Fundamental 05 de Brasília • Cidade: Brasília – DF
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Lembranças que não se apagam
Aluna: Bruna Elisa Lasch
Completei meus 93 anos há poucos dias. Nasci e cresci nesta pequena e aconchegante cidade chamada Lagoa dos Três Cantos. Aqui vivo imensamente feliz, recordando as
lembranças que nem o tempo, nem a idade apagarão.
Lembro-me muito bem das casas existentes na época, feitas de madeira bruta e tábuas
largas. Era numa dessas casas que eu morava. Lá eu vivia de forma simples e tranquila, sem
muito luxo, e eu era feliz... Dentro da casa havia o básico: um armário para guardar pão e
schimia, mais um outro armário que servia para guardar louças, e na parte superior as
portinhas de vidro exibiam lindos guardanapos bordados pela vovó. Ainda me recordo das
cadeiras feitas com belas tranças de palha e dos colchões de palha que faziam um tremendo
barulho quando a gente se virava.
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Recordo-me ainda do fogão preto com flores coloridas que fazia as deliciosas comidas e
servia para deixar o cheiro do feijão no ar, sem deixar de comentar que as louças a gente lavava
em enormes bacias de alumínio com panos e sabão feitos num tacho preto, lá fora no terreiro.
Naquele tempo, as ruas eram de terra e pedregulho, passavam as carroças puxadas
por bois ou charretes puxadas a cavalos e claro... passavam alguns poucos carros. E quando
estes passavam ao anoitecer a poeira ficava pelo ar, parecendo uma verdadeira nuvem
marrom que demorava para passar, dando muitas vezes a sensação de sufoco e falta de ar.
Aos domingos a gente visitava os vizinhos, sentava ao redor do fogão a lenha, enchia o
chimarrão com a água da chaleira e contava causos. Os brinquedos então nem se fala, não
tinha essas “coisas” de internet, MSN, Orkut. As crianças se envolviam em brincadeiras sadias em potreiros, com bolas de meias ou bonecas feitas de pano. Ah, se eu me lembro
daquelas tardes em que a gente procurava os barrancos, sentava em cima de tábuas e
resvalava! Que sensação maravilhosa! Eu hoje vejo que é tudo muito fácil, vai-se às lojas e
compra-se tudo pronto: os brinquedos, as comidas...

Eu caminhava quilômetros até chegar à escola, descalço, tanto no verão como no inverno. Levávamos merenda de casa e se não gostássemos a gente trocava o lanche com
outros colegas. Huuuuumm, que delícia! A merenda dos outros era sempre melhor.
Em época de estiagem, quando o poço lá de casa secava, caminhávamos quilômetros
em busca de água, carregando cestos de roupa para lavar. Hoje em dia as pessoas simplesmente jogam as roupas dentro da máquina, apertam uns botões e pronto... O aparelho
puxa a água, lava, bate, enxuga e torce. E, puxa vida!, as pessoas vivem insatisfeitas, parecem que estão sempre de mal com a vida.
E assim o tempo foi passando e a cada novo dia agradeço a Deus por ter me dado
tantos anos de alegria e rezo ao meu anjo da guarda que continue me iluminando e me
protegendo no decorrer do meu caminho para que eu possa continuar acompanhando,
com a bênção divina, o progresso deste lugar lindo onde eu vivo.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Ilsi Irma Cassel, 72 anos.)
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Professora: Loreni Lenita Lasch
Escola: E. E. E. M. Joaquim José da Silva Xavier • Cidade: Lagoa dos Três Cantos – RS

Lembranças que o tempo não apagou
Aluno: Danley Dênis da Silva
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Ainda recordo as férias escolares do mês de julho... sempre com endereço certo. Enquanto outros garotos sonhavam com viagens para lugares desconhecidos, eu contava os
dias para retornar ao meu pequenino cantinho do mundo – nem se chamava Campo Grande do Piauí. pois não passara ainda para a categoria de cidade, naquela época, apenas um
pequeno povoado às margens da BR-316. Hoje, sim, Campo Grande do Piauí, terra do caju.
Hoje sou adulto e carrego nos ombros as responsabilidades que a vida me trouxe, mas
quero me reportar àquele tempo de garoto, quando andava descalço, camisa aberta no
peito, cabelos revoltos pelo vento e o sol a seguir-me pelas longas trilhas. Eram as minhas
férias de julho, não tão prolongadas como as de final de ano, mas era naquela época que a
farinhada acontecia.
A casa de farinha de “padim” João Marcos – era assim que a meninada o chamava; já
os adultos tratavam-no por tio João ou seu João. Lembro-me de que era um velhinho alto,
acho que o mais idoso da região, já envergado pelo peso da idade – companheiro inseparável de uma bengala que lhe servia de apoio nas suas incansáveis idas e vindas diárias.
Eu não sei o que me atraía tanto naquela casa de farinha, tinha horas que aquilo lá fervilhava de gente: uns trabalhando, outros passeando e os mais preguiçosos sem nada a fazer.
Quando o motor começava a triturar a mandioca, os trabalhadores, nas suas conversas,
tentavam superar o barulho infernal que se fazia no ambiente.
Na casa principal – disso tenho a nítida lembrança –, era lá que estava meu encanto
pessoal. A sala não era um cômodo grande, encostada numa parede ficava uma cristaleira
que tinha como principal adorno o símbolo das bodas de ouro do senhor daquela casa e de
sua esposa. No centro da sala uma rede, sempre estirada, um verdadeiro convite para uns
vai e vem. Ao pé da rede reinava uma cadeira – senhora quase absoluta daquele ambiente
simples –, e sobre ela, sempre de prontidão, duas tigelinhas: uma, contendo farinha, e na
outra, rapadura.
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Para a minha curiosidade, principalmente de literatura, ali encontrava-se uma verdadeira biblioteca, que, na verdade, consistia numa “capemba” de coco babaçu dependurada na
parede e lá dentro repousavam vários livrinhos como se estivessem adormecidos: eram
versos escritos na forma de literatura de cordel. No Almanaque do Pensamento era possível
verificar as fases da lua, não que eu entendesse algo daquilo, mas queria desvendar o mistério das palavras. E foi nesse pequeno acervo, que considerava minha biblioteca particular,
que descobri o incrível prazer da leitura.
Hoje sei que a casa de farinha ainda está em pé, mas nenhuma atividade; as trilhas cederam lugar às ruas e avenidas; a “minha” biblioteca, não sei dizer o que lhe aconteceu; no entanto, falo do tesouro que ficou guardado na minha memória e da saudade que corrompe
meu coração, fazendo rolar uma lágrima quando lembro os tempos que não voltam mais.
(Texto baseado na entrevista feita com o sr. Francisco José Bezerra, 46 anos.)
Professora: Ana Clemilda Bezerra
Escola: Unidade Escolar Moisés Bezerra • Cidade: Campo Grande do Piauí – PI

Luz, fé, sabor e ação
Aluna: Priscilla Nicola Silva
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Impossível esquecer-me da linda cidade onde passei toda a minha vida. Quando pequena, recordo ser também a cidade uma criança que começava a crescer junto comigo.
Luz! Os postes de madeira foram colocados nas poucas ruas da minha cidadezinha. Eu
ficava maravilhada com aquelas “estrelas” tão próximas, possíveis de serem tocadas. Os
adultos diziam: “É obra do governo, o progresso chegou”. Acostumados com a novidade,
voltamos à nossa rotina.
A Igreja Matriz: pedacinho do céu mesmo, sabe por quê? Foi construída pela comunidade, cada um cuidando da sua maneira; com o que podia e com seus respectivos talentos.
No ano de 1920 ficou totalmente pronta. Nas paredes e no teto, passagens bíblicas que
retratam a vida do nosso padroeiro, São João Batista. A imagem que mais me impressionava era a da cabeça de São João numa bandeja. Mamãe me explicou o motivo que levara o

nosso santinho à morte. Eu sentia medo, pena, e ficava profundamente triste com tanta
maldade. Terminada a missa, bastava sair da igreja para os meus sentimentos começarem
a mudar. Ali o cheiro da comida mineira dominical alvoroçava minha vontade de comer. Era
perceptível o cheiro da macarronada, do frango caipira e do doce caseiro, que era meu
maior desejo. Como eu gostava de doces! E por me lembrar de gostosuras me vêm à memória as festas de São João. Noites claras, enluaradas, enfeitadas e temperadas com brincadeiras, leilões, guloseimas, bingos e barraquinhas. Eu não tinha dinheiro para comprar
nada do que via; no entanto, papai trabalhava mais do que nunca nessa época para, ao
menos, comprar para mim e meus irmãos um lindo e saboroso cartucho recheado com os
docinhos que faziam um rio correr na boca.
Outra diversão daquele tempo era participar das brincadeiras do circo. Constantemente, nossa cidade recebia a visita de parques e do circo Lexo-Lexo. Confesso que tinha enorme preferência por este último! Ali, no terreno onde montavam aquela tenda, meus sonhos
se erguiam também. Nos teatros, eu era sempre uma personagem. Faltava um autor, outro
ator, eu e meu irmão Antônio tínhamos o que fazer; corríamos em volta daquele circo o dia
todo e nos divertíamos muito, pois quando entrávamos em cena o circo já estava lotado. E
era possível ouvir alguém dizendo: “Olha, os filhos do Filipim”. Eu me sentia bastante orgulhosa, quase me esquecia o que tinha para representar, mas aí era que todos gargalhavam...
Hoje, apesar da saudade daqueles tempos, vejo com grande satisfação as mudanças
desta cidade. Lugar tranquilo, terra de amigos que não se encontram em canto nenhum. É
uma cidade pequena, se comparada a outras, vizinhas, mas posso garantir que é aquela
que se destaca por sua beleza, pelos recursos e empregos e por sua gente tão capaz e
competente, gente feliz.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Terezinha Peres da Silva Nicola, 65 anos.)

Professora: Joelma Freitas da Fonseca
Escola: Colégio Municipal Arceburguense • Cidade: Arceburgo – MG
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Memórias de um ribeirinho
Aluna: Daniele Oliveira Cunha
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Já faz tanto tempo, mas as lembranças dos meus tempos de infância vividos na zona
rural não me saem da memória.
Ao primeiro cantar do galo, meu pai já estava de pé e pronto para começar mais um
longo e fatigado dia de trabalho. O vento frio da manhã acariciava nossos rostos, eu e
meus irmãos pulávamos da cama e corríamos para a lojinha, atraídos pelo delicioso cheiro de café que só a mamãe sabia preparar. A mesa estava repleta dos produtos da terra,
frutos do suor de um incansável ribeirinho que trabalhava de sol a sol para garantir o
sustento da família.
E, nos “maravilhosos” dias de sol, quando ainda brincávamos sem nos preocupar
com a intensidade dos raios solares, íamos para o rio das Velhas, que passava perto lá
de casa. O cheiro de mato verdinho adentrava em nossas narinas. O céu azul límpido
irradiava felicidade.
Ah, como era gostoso! Saíamos correndo e tchibum! Caíamos na água, nadávamos como
peixinhos, flutuávamos sobre as águas que ainda não haviam sofrido os efeitos da poluição e
chegávamos a adormecer, recebendo aquela brisa suave misturada ao calor do sol.
Então, já cansados e famintos, íamos fazer a festa nos pés de jacas, subíamos nos mais
altos galhos daquela frondosa árvore e saíamos de lá fartos. Como não tínhamos compromisso com horário, retornávamos ao rio para pescar.
Quando me lembro disso, lágrimas vêm aos olhos, pois aquele majestoso rio, palco das
nossas peraltices de criança, transformou-se em um pequeno riacho ofegante, que insiste
em ressurgir após cada temporada de chuva. Mas nada à altura do que era antes. Naquela
época, ele corria solto, tanto é que uma das nossas brincadeiras prediletas era disputar
quem conseguia chegar à outra margem.
Nisso passávamos quase o dia inteiro.

Naquelas águas claras e límpidas perdíamos tempo a observar a briga dos peixes que
disputavam os farelos que atirávamos na água. A ansiedade tomava conta de todos nós. O
coração acelerava de tanta felicidade e quando um ingênuo peixinho caía em nossas mãos
era uma folia! Não víamos o tempo passar. Só percebíamos quando o céu começava a escurecer, em um belo pôr do sol, levando consigo aquele lindo dia de diversão!
Mas o tempo passou, e a infância marcante desse ribeirinho agora fica registrada apenas em minha memória. Um rio de águas límpidas, intermináveis dias de sol estão agora
guardados em meu coração. Sinto saudades de uma época em que meus netos não terão a
oportunidade de viver, de um tempo mágico, cheio de alegrias e encantos.
Minha maravilhosa infância!
(Texto baseado na entrevista feita com o sr. Joaquim Santos Cunha, 53 anos.)
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Professora: Analita Dias Rebouças Oliveira
Escola: E. E. Reunidas Castro Alves • Cidade: Jiquiriçá – BA

Minha infância
Aluna: Rayane Ferreira Santos
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Essa história se passou numa noite quando minha avó sentou-se e começou a relatar
suas lembranças, contando assim:
Cheguei a Rosário em 1972, aos 12 anos de idade, e fui morar na Rua Eurico Macedo,
com minha mãe, irmãos e avós.
A rua era bem calma, tinha poucas casas e não era asfaltada, somente a piçarra com
sua vermelhidão. Bem diferente da pequena cidade vizinha onde tínhamos morado anteriormente. Rosário não era muito povoada, mas bem organizada. Naquela época não existiam hospitais, bancos, supermercados, e tinha poucas escolas.
A escola onde eu estudava era muito simples, mas divertida, porque eu tinha muitos
amigos. Quando entardecia nos sentávamos ao redor de uma fogueira esperando a noite
chegar para nos alegrar com o brilho das estrelas no céu.
A chegada da primeira televisão à nossa cidade foi uma grande novidade e foi instalada
na Praça Matriz. Todas as noites íamos para lá assistir às novelas. Quem não queria ir ficava
em casa. A eletricidade já havia chegado, mas eram poucos que a usufruíam. Em minha
casa usávamos lamparinas.
Era muito difícil sair da cidade porque tinha que comprar passagem três dias antes da
viagem.
Para comprar comida, objetos e roupas, tínhamos que ficar na fila, esperando o caminhão de mercadorias chegar.

O dinheiro usado era o cruzeiro. Móveis, só encomendados. Para você poder ir a São
Simão tinha que andar pela estrada a pé até chegar ao rio Itapicuru, dali embarcávamos na
canoa, pois para irmos para o outro lado o único meio de transporte era a canoa. Meus
amigos e eu brincávamos de caça ao tesouro e íamos em busca das riquezas que tinha em
nossa pacata cidade: o forte e a linha do trem.
Assim, minha avó termina a sua história, lembrando com carinho daqueles tempos. E eu
fiquei maravilhada com tudo aquilo e disse: “Que bom seria se hoje fosse tão legal quanto
os tempos da minha avozinha”.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Maria da Luz Coelho Ferreira, 50 anos.)
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Professora: Maria do Rosário Araújo Almeida
Escola: Unidade Integrada Maria José Macau • Cidade: Rosário – MA

Minha vida de menina
Aluno: Cícero Augusto Carvalho Abreu
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Durante minha vida em Graça sempre fui uma garota agitada. Lembro-me de que eu e
minha melhor amiga gostávamos de passear pelo mercado municipal recém-construído, mas
muito diferente do de hoje: o teto era feito de palha, sustentado por um tronco enorme. Passeávamos por lá por não haver outra opção e também para paquerarmos os meninos.
Nascemos quase juntos: eu e o mercado. Somos uma coisa só, mas não estamos nos
livros, televisão ou qualquer documento. Estamos na memória que marcou minha adolescência. Às vezes sinto saudades daqueles tempos, quando tudo era mais tranquilo, não
havia quase motos ou carros nas ruas.
Ao chegar em casa, ajudava minha mãe a fazer chapéu. A palha utilizada cortava meus
dedos, mas era a única forma de ajudar na renda familiar, garantindo dinheiro para, quando
chegassem os festejos, comprar tecido para fazer os vestidos.
Estudava à tarde com a professora Iracy, mestra muito severa. Minha mochila era um
saco de arroz, em que levava um lápis, a cartilha do ABC e uma tabuada. Meu pai me colocou na escola, e meus irmãos também, para aprendermos a ler uma carta e fazer outra. Eu
era craque na leitura e não gostava da tabuada, mas estudava muito para não apanhar de
palmatória. Nunca apanhei da professora, pois ficava bem quietinha. Durante o recreio, ela
mandava-nos capinar o mato que crescia ao redor da escola, tarefa que julgava enfadonha,
pois minhas mãos às vezes inchavam.

Quando chegava da escola já era quase hora do jantar. Comíamos feijão com farofa de
toucinho. O gosto não era bom, mas de tanto comer já havia me acostumado. Raramente
comíamos carne ou biscoito, e só tomávamos refrigerante quando caíamos doentes.
Nas festas não havia bebidas alcoólicas, só o arico-rico – suco industrializado em pó
colocado em garrafas –, que tinha que ser dividido com os amigos, proporcionando momentos de alegria e confusão.
Apesar das secas, minha família nunca passou fome, pois meu pai criava capotes e
cabras; por esse motivo não nos faltava leite. Raramente chovia, mas quando acontecia
era o maior alvoroço! Todos corriam em busca de baldes para armazenar água e eu ainda
brincava com as outras crianças na chuva. A água que caía do céu era fresquinha, contrastando com a terra quente, e quando se misturavam produziam uma fumaça que causava
um clima de mistério. A forte chuva formava um pequeno lameiro, que, misturado à terra,
parecia um rio de chocolate. A magia da água tocando o meu rosto era muito forte.
Nessas horas o trabalho era esquecido.
Naquele tempo, a chuva era a maior alegria e a rua transformava-se em um mundo
fantástico. Além das brincadeiras no lamaçal que escorria pela rua, modelávamos panelinhas de barro para brincar de comidinha, fazíamos bonecos de sabugo de milho ou casca
de melancia, construíamos casinhas e redes de palha para pastorar o roçado...
Quando não chovia era uma tristeza de dar dó, não havia mais a magia e sobrava tempo para brincar pela manhã. Então, eu e a minha turma nos reuníamos nas casinhas de
palha. Lá construíamos brinquedos, conversávamos, fazíamos comidinhas de frutas e inventávamos histórias cheias de mistérios e paixões.
Nossa vida se enchia de alegria, que vinha de muitos momentos: das brincadeiras, da
escola, da família e de quando chovia. O fim da história? Não sei, porque ainda vivo. Enquanto viver, minhas memórias nunca irão acabar.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Maria Nonata de Abreu, 58 anos.)

Professora: Vera Lúcia de Araújo Azevedo
Escola: E. E. F. Pedro Neudo Brito • Cidade: Graça – CE
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Moinho das saudades
Aluna: Brunna Eloísa Coletto

112

Numa noite gostosa de dormir, nas minhas contas umas três horas da manhã, selei meu
cavalo e botei o pé na estrada. Ia no passinho do cavalo e nas batidas do coração. O medo
tomara conta de mim. O mato, bordado de animais ferozes que a qualquer momento poderiam me atacar.
Com a esperança de que o dia amanhecesse, ia cada vez mais devagar, abrindo mato
com as mãos para poder passar. Os bichos gritavam do outro lado da mata. Mas eu precisava seguir, pois ao amanhecer o moinho estaria funcionando e daria tempo de voltar no
mesmo dia.
O medo era minha constante companhia. Eu sabia que ir até o moinho era meu compromisso e não podia desistir. Eu tinha de ser corajosa. Porém, a paisagem me deixava cada
vez mais medrosa. Sem uma lamparina, sem nada, somente as árvores que tapavam até o
clarão da lua e das estrelas. Ouvia e via coisas que só a imaginação permitia.
Chegando ao alto de um morro, avistei o céu lindo. Parecia ter chamas no horizonte e
bolas de algodão. Os pássaros brincando de pega-pega e o galo em cima do poleiro a cantar. Fiquei mais tranquila quando veio em frente de meus olhos aquele maravilhoso cenário.
O dia amanheceu finalmente, deixando meus medos e minhas imaginações mato adentro.
Para chegar ao moinho que se localizava na comunidade do Leste não havia estradas,
eram só piques que nós mesmos fazíamos no meio do capim. Cavalgando e cavalgando,
sabia que estava cada vez mais perto. Logo olhei para a frente e vi o moinho com seus
enormes cata-ventos a girar.
Chegando lá, minha tia, que era dona do moinho, estava saindo de casa com um balde
na mão para ir tirar leite. Quando ela me viu, largou o balde e foi até o moinho dar o que eu
precisava. Com a farinha em mãos, agradeci.
Peguei minhas coisas e comecei a andar, para chegar logo a casa, pois sabia que não
era perto e que talvez enfrentasse dificuldades, nem um “chima” não pude tomar.

No caminho de volta, o medo não conseguiu me alcançar, porque ainda estava claro e
eu podia enxergar se havia algum perigo. Os fantasmas da imaginação não se atreviam a
aparecer de dia.
Alguém sempre tinha que ir buscar a farinha, que era comida no café da manhã, no almoço e no jantar. Eu, sendo a mais velha, não tinha escolha, rezava e ia.
Trilhei esse caminho por um longo período. Perdi a conta de quantas orações fiz para
que a trajetória fosse tranquila. Porém, meu suspense só passou quando meu irmão cresceu
e assumiu minha função. Naquele tempo tudo era mais difícil que hoje.
Tenho saudades daquele tempo em que convivia abertamente com a natureza, mesmo
com seus perigos. Mas meu relógio andou muito rápido e os melhores tempos da minha
vida ficaram apenas na lembrança, na memória. Fui uma das primeiras pessoas a habitar
essa pequena e humilde cidade, porém com uma enorme história, de que me orgulho em
contar às pessoas mais novas.
Memórias são coisas do passado que o tempo não rasura, e isso que conto é um pedaço de minha vida que guardo dentro de uma caixa chamada coração.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Natalina Gava, 78 anos.)

Professora: Metilde Marafon Gava
Escola: E. E. B. Santa Helena • Cidade: Santa Helena – SC
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Olhar distinto
Aluna: Bruna Menezes Carvalho
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Encostado à colina perdia-se um arraial entre os arvoredos dos quintais. Assim era este
lugarejo quando cheguei por volta de 1933.
Estava longe de se tornar uma cidade, era o Arraial de São Vicente. Antigamente, onde
hoje há a Praça Olegário Maciel, lugarejo no qual construí minha casa, era uma pracinha
entranhada de gramas e vassouras onde sossegadamente pastava o gado. Pouco além, o
cruzeiro, esguio na calçada, ponto certo de oração ao entardecer. O terço contemplado
pelas carolas não poderia faltar, minha avó puxava a turma - como era forte aquela fé! Lá
era também o ponto certo da boa prosa. Talvez seja por isso que ainda se veem os aposentados na pracinha até hoje fazendo a mesma coisa - eles conservam a tradição.
E as pouquíssimas ruelas... ah como eram estranhas! Alguns poucos casarões de pau
a pique distanciados por muros de taipas, arame farpado, gravatá – planta espinhosa –,
cerca de bambu forrado de melão-de-são-caetano. Nunca imaginávamos que na rua do
mentrasto, onde havia só casas de capim, verdadeiras taperas, iria haver tantos arranha-céus
de oito ou dez andares. Ali distinguia-se o sobradinho do sr. Amero, com três janelas de
madeira, assoalhos de tábua e forro de esteiras.
Na praça de baixo, a árvore-do-óleo com casinha de joão-de-barro, ponto visado da
meninada, brincávamos de bolinhas de mamonas e boizinhos de bucha. A igrejinha do Rosário estava sempre bem retocada, o sino amarrado de fora da janela. Alguns empórios
onde se liam “Casa Comercial”, muitas vezes com o S virado. A do Zé da Gilca era a maior,

oito portas com boas trancas, balcão corrido de fora a fora, armarinhos, chapéus, enxadas
e todos os modelos de panelas de ferro. O dono era prosa, espirituoso, arrancava o couro
dos fregueses e ainda achava que estava vendendo barato. Se faltava mercadoria, jurava
que iria chegar na próxima semana, mas esperávamos até um mês. Dona Gilca não saía do
balcão, vendia até para quem não queria comprar... mulherzinha abusada era aquela! Vivia
colocando defeito nas minhas botinas para eu comprar um novo par.
Quando entrava o mês de maio, um barrado vermelho no céu, sinal de que o frio vinha
chegando. Como eram lindas aquelas manhãs! Ao anoitecer, no pé do fogão, ficava me
aquecendo ao calor das brasas, papai contava histórias enquanto comíamos milho e
batata-doce assada. Éramos mais unidos, havia mais diálogo, parecia o milagre do inverno.
Havia também o respeito entre pais e filhos.
No dia seguinte, aquele cordão de mulheres com latão e potes na cabeça, no beco da
saída do arraial, a mina d’água jorrando dia e noite na biquinha da ripa. Lá também lavavam
as roupas delas e dos fazendeiros ricos, proseavam, contavam “causos”, cantavam, faziam
mexericos de comadres. Tudo acontecia ali naquele beco, hoje Rua Eliza Gomes. Havia até
um ditado: “Quem bebe da água da biquinha daqui não sai”. Eu ajudava minha mãe a
carregar os baldes e potes de água na cabeça. Enquanto isso meu pai e meus avôs trabalhavam arduamente na lavoura de café, pois aqui ainda não existia a fábrica de bonecas de
papelão que deu emprego a muita gente, mas logo se transformou em fábrica de macarrão,
vendido no Brasil todo.
Hoje sou adulto e percebo que muitas daquelas peculiaridades só eu via, pois enxergava com os olhos do coração. Em minha alma tudo permanece nitidamente.
(Texto baseado na entrevista feita com o sr. Ovídio Antônio de Menezes, 88 anos.)

Professora: Juralice Rita da Silva
Escola: E. M. Centro de Atenção Integral à Criança – CAIC • Cidade: Formiga – MG
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O guardião da estação
Aluno: Ian Azevedo de Oliveira
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A estação das letras abriga muitas e muitas histórias: o toque das varinhas das fadas, o
beijo dos príncipes, a cor de sangue das guerras, os mitos dos povos. Mas que pena! Deslembramos de guardar nos livros a história do negro africano, fiel morador da estação que povoou
de mistério e suspense a mente das crianças da minha cidade. Eu era menino, se não me falha
a memória ele já era o preto velho que enchia de alucinações e miragens nossa meninice.
A estação ferroviária fora construída como ponto de passagem que transportava a madeira e a produção agrícola do lugarejo. Trazia também tropeiros, curiosos que vinham conhecer a nossa cidade, políticos que viam nesse campo fértil esperança de novos sonhos.
Tempos depois a estação ferroviária foi desativada e virou guarida para os ratos abrigarem
suas ninhadas e os pardais ensaiarem suas canções durante o dia. Eram os fiéis escudeiros
de seu Jerome, que fez desse ambiente seu “paço”. À noite a lua vinha iluminar o palácio e
cortejar o majestoso morador. Ele era o rei e nós, seus súditos, intrigados com conhecer o
mundo que o guardião mantinha naquele lugar.
A vida parecia correr nos trilhos sem estradas definidas, e o tempo apitava para dizer
que ainda havia todo o tempo do mundo. O sossego era nosso cúmplice das brincadeiras
de rua e das histórias das matas de jenipapo que ele contava para nós. Fugira de lá e agora
o seu quilombo era a velha estação entre os destroços, não mais ouviria o grito dos açoites
cortando os irmãos negros, não haveria mais a senzala da segregação e o tronco agora era
adornado por suas engenhocas que meus olhos roubavam e trancavam na emoção. Ficava
intrigado: como numa cabeça cabia tanta arte! E meu desejo era experimentar uma a uma.
O nosso maior desafio era entrar na estação e ter um dedo de prosa com o velho guardião, que tudo observava do seu trono. Numa das visitas matinais fui surpreendido com
algumas palavras. Seu Jerome fez para mim uma espécie de espingarda, e ainda me ensinou
a usá-la: “Oia só, minino, firma bem o braço e puxa; daqui tu acerta um macaco lá de riba

da serra”. Meu coração parecia participar de um confronto de luta livre e meus joelhos teimavam em aplaudi-lo. Difícil guardar tanta emoção só para mim.
Entre o aconchego da serra e a vista de Paraguaçu, lá estava seu recanto, cuja paz a
molecada insistiu em tirar: atiravam pedras no telhado, justamente com os bodoques que
ele mesmo construíra. Trancado em seu aposento, as paredes o inspiravam a escrever. Não
aprendera as letras que a escola me ensinou, mas fazia silhuetas rupestres. As paredes
eram folhas de papel que ele enchia de ratos, caçadores, homens de braços abertos... tanta
coisa que eu achava que ele tinha saído de uma caverna. Talvez fosse a maneira de trazer o
seu povo para perto de si, ativando seu arquivo mental.
Se pudesse, teria trazido o tacho, o pilão e a “nhá”, é claro! Para enganar o estômago
alternava entre ratos e pardais assados na brasa. Quando queria experimentar outros sabores, na vizinhança da Rua da Linha, na venda do Milton, sempre lhe arranjavam um
pouco de cachaça e ele estalava a língua para saborear, mandava pendurar na conta. Com
a riqueza de sua imaginação comprara para si “trezentos e novecentos” jegues, tão logo
vendesse, teria dinheiro suficiente para quitar todas as suas dívidas.
Ainda me lembro com saudade do seu jeito estranho de desfilar pelas ruas sem calçamento horripilando o adulto. Subindo ladeiras acima, o homem de poucas palavras seguia
em direção à estação. Olhar cansado que xingava os convencionalismos, ostentando uma
indumentária de couro, chapéu e botas bem peculiares. Após um banho de rio, voltava para
ajeitar a barba, que era aparada com brasas. Talvez por isso nos atraísse tanto.
Ficava pensando naquele misto de louco e gênio, marcado pelas injustiças da vida que
a história trouxe para aturdir e inebriar o coração desta cidade, tão criança quanto eu. O
trem apitou saindo dos trilhos, para seu Jerome descer. Foi descansar! E hoje seu palácio
abriga muitos e muitos livros, um pouso para as letras, entre novas paredes, prateleiras e
computadores.
E eu queria muito que a história de seu Jerome estivesse lá.
(Texto baseado na entrevista feita com o sr. Lucivaldo Oliveira, 45 anos.)
Professora: Ivana Alves da Silva
Escola: E. M. Carlos Santana • Cidade: Itaeté – BA
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O pulsar da vida no cair da tarde
Aluna: Isla Magda Moura do Nascimento
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As lembranças do passado sempre teimam em aflorar-me na memória, e quando
volto os olhos a percorrer o passado nos lugares por onde passei esta cidade é meu porto de paragem, porto de saudade, porto do meu coração. Porto do Jacaré, seu primeiro
nome, quando ainda povoado, foi aqui que eu aportei, vindo do sertão da Bahia há aproximadamente oitenta anos, e nunca mais saí. Quando aqui cheguei ainda era uma vastidão vestida de verde e fartamente banhada pelas águas do Velho Chico, era um convite
para fincar raízes, e assim o fiz. Era como estar morando no melhor lugar do mundo para
quem vinha fugindo da fome e da seca do Nordeste. Aqui encontrei o que procurava:
sombra e água fresca.
Logo que a minha família chegou, aqui se estabeleceu e aos poucos foi melhorando de
condições. A cidade aos poucos foi progredindo e passou do antigo nome Porto do Jacaré
para Itacarambi. Meu pai, para sustentar a família, começou a criar gados, porcos, galinhas,
bodes, e a buscar meios de manter a família, aproveitando-se da água farta do rio.

A minha adolescência foi alegre e cheia de estripulias, apesar de ter que ajudar no
serviço, auxiliando meu pai na criação de animais, tirando leite, apartando o gado, e aprontava também, como qualquer menino de minha idade. Sempre que podia, dava uma fugidinha para brincar com a molecada no monte de cascalho que ficava na beira do rio.
Lembro-me com saudade do tempo que me reunia com meus amigos e íamos tomar
banho no rio, escondidos de nossos pais. Lá brincávamos de pega-pega, tubarões... Lá falávamos de nossos medos e de nossas incertezas. Conversávamos também sobre namoro,
garotas e curiosidades de meninos de nossa idade.
A cidade era pacata, mas tinha uma atração, que era o que realmente trazia o mundo
para dentro da cidade e colocava a cidade dentro do mundo. O único meio de transporte
que ligava a cidade ao resto do país era um vapor, que recebeu o nome de “Benjamin” e
passou a ser para os moradores como um deus. Sua chegada era sinônimo de festa, alegria,
por meio dele tinha tudo, todos os produtos industrializados de que a cidade precisava, de
medicamentos a cigarros, tecidos e mantimentos. O apito do vapor acordava a cidade para
as emoções, todos corriam para o cais. Esses espetáculos nunca sairão de minha memória.
O vapor não existe mais, a cidade se modernizou, os meios de transporte se multiplicaram, o rio infelizmente não tem água em abundância como antigamente, e hoje, com cento
e dois anos, morando aqui na entrada da cidade, de frente para o rio, ao entardecer relembro toda essa trajetória, de olhar fixo na curva do rio, tenho certeza de que após ter vivido
todo esse tempo quero viver mais. A vida ainda pulsa dentro de mim, enquanto, meu coração bate fervorosamente e sinto a felicidade de compartilhar minhas memórias.
(Texto baseado na entrevista feita com o sr. Galdino Amado Lima, 102 anos.)

Professora: Edinília Nascimento Cruz
Escola: E. E. Professor Josefino Barbosa • Cidade: Itacarambi – MG
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O sonho vermelho
Aluna: Deisy Luana Teixeira de Souza
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Minha mãe gosta muito de contar histórias sobre o lugar onde vivia quando criança. Ela
diz que mesmo passado tanto tempo ainda se lembra com muito orgulho das alegrias e
dificuldades pelas quais passou.
Como era bom viver naquele tempo, onde avós, tios e primos se reuniam nas noites
penteadas para ouvir, sentados em tamboretes, histórias engraçadas e arrepiantes. Meu
lugar se chama Santo Antônio, comunidade do interior de São Miguel de Guamá. Era um
vilarejo de pouca gente, sem ruas, apenas caminhos, com uma casa aqui, outra acolá, e
costumes modestos, como tomar banho, lavar roupa e arear panelas no igarapé, assar e
comer peixe frito com açaí e chibé.
Morávamos meus pais, dez irmãos e eu numa casinha com cheiro de terra molhada, de
apenas três compartimentos, e dormíamos em redes iluminadas com lamparina, pois aqui
não existia eletricidade. Com o passar do tempo, as histórias de lobisomem, mulher da teta
grande e outras foram ficando para trás. Onde só se ouvia o cricri dos grilos e o coaxar dos
sapos passou a se ouvir o chiado de uma televisão.
Lembro-me de tudo como se fosse hoje. A primeira televisão vermelha de 12 polegadas
que chegou à casa grande de meu avô. Foi uma novidade para todos os netos, que trocaram
o terreiro, o céu estrelado com histórias e “causos” pelo chão frio de cimento. Os vizinhos,
nem se fala! Adoraram. Não saíam da janela do vovô. As noites de luar com as inesquecíveis
serenatas regadas a viola foram substituídas pelos jornais e telenovelas, até mesmo pelos
comerciais. Olhávamos tudo, cheios de alegria, admiração e muito silêncio aquela pequena

e grande televisão. E o mais engraçado era que nós, crianças, não podíamos dar nenhum
pio, senão vovô Antônio ameaçava desligar a TV, e isso era o suficiente.
Vinha gente de toda a redondeza ver a novela e o jornal, sendo que a primeira era mais
interessante, e quando a bateria começava a descarregar, a TV era desligada nos comerciais
para que não perdêssemos nenhuma parte (a TV era ligada somente à noite).
A novela custava um grande sacrifício para mim e meus irmãos, pelo fato de acordarmos às 5 horas da manhã para ir a pé por uma trilha de 5 quilômetros até o ônibus que nos
levava à escola e às vezes de levarmos a valiosa bateria que pesava 7 quilos, na cabeça,
para recarregar na cidade. Enquanto isso, vovô avisava a todos que não haveria novela
porque a bateria estava para o “carrego”. Ainda me lembro daquelas longas e dolorosas
noites sem televisão: ficávamos todos em nossas casas, mudos, esperando o sono chegar.
O tempo foi passando e meu avô, viúvo, resolveu vender suas terras e ir para a cidade.
E a televisão vermelha? Bom, foi junto com ele. Foi triste para nós porque meus pais não
tinham condições de comprar uma. Para os vizinhos, uma perda inesquecível também. Nossa comunidade nunca mais foi a mesma.
Atualmente, temos energia elétrica, celular, TELEVISÃO, até internet. Tudo está diferente, pois a modernidade já chegou aqui. Aqueles dias com a primeira televisão ficaram guardados na memória dos que viveram o sonho vermelho.
Após o relato de minha mãe, percebi que de seus olhos rolavam uma única lágrima, não
de tristeza, mas de felicidade, por relembrar seus tempos de menina.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Maria Eliana Carvalho Teixeira, 37 anos.)

Professora: Fernanda Marlyse Grancini dos Santos
Escola: E. M. E. F. Padre Leandro Pinheiro • Cidade: São Miguel do Guamá – PA
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Rainha do carnaval
Aluna: Munike Carvalho

122

Eu tenho guardado em minha lembrança os carnavais de rua que aconteciam nesta
cidade em que vivo há muitos anos. Monte Castelo, uma cidade do planalto norte de Santa
Catarina, localizada há muitos quilômetros da capital, Florianópolis.
Na década de 1970 comemoravam-se os carnavais na rua em frente à minha casa, de
onde eu só podia observar, pois meu marido dizia que o programa não era apropriado para
mãe de família. “Valores daquela época.”
Recordo-me de que em cima de um caminhão ficavam algumas autoridades do município, fechava-se a rua e ali tornava-se um palco de diversão, onde crianças, jovens, adultos,
todos se divertiam, povo alegre, de todas as cores, pareciam não ter problemas ou naquele
momento se esqueciam deles. Não existia nenhuma diferença, a alegria contagiava a todos.
O momento mais esperado da noite era a escolha do rei e da rainha do carnaval.
No carnaval daquele ano ocorreu o desfile, e uma moça muito bela encantou os jurados. O delegado da época, sr. Jamir Carvalho, coroou a moça e como prêmio deu-lhe
um “terreno na Lua”.
Mas a rainha dos anos 1970 levou tão a sério a história que passou a usar sua coroa
diariamente. Parecia até que tinha perdido os sentidos.
Os anos passaram e ela sempre com sua coroa, como se fosse no dia em que tinha
vencido o concurso de “rainha do carnaval de 70”.
Um dia uma notícia espalhou-se pela cidade: a “rainha” estava muito doente; a hora de
partir chegou. Em um caixão estava a “rainha” e sua coroa.

O nome dela... Eu não me lembro, ela perdeu sua identidade na hora em que foi coroada. Hoje ela permanece viva na memória da cidade, todos se lembram com muito carinho
da rainha do carnaval de 70.
Com 71 anos de idade, percebo que a cidade não cresceu muito, mesmo assim muitas
coisas mudaram.
E os carnavais? Ah, esses, sim, ficaram só em minhas memórias!
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Nancy Shadeck, 71 anos.)
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Professora: Marli Langaro Rodrigues Carvalho
Escola: E. E. B. Valentin Gonçalves Ribeiro • Cidade: Monte Castelo – SC

Reconstruindo espaços através da memória
Aluna: Franciele de Castro Sehn
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Fui me acomodando na casa do meu dindo Vilson para ouvi-lo sobre sua vida. Sempre
gentil, foi contando todas essas coisas que os antigos guardam na memória. Depois de uma
ou outra pergunta, quase nem precisei falar mais nada. Apenas ouvir, entregar-me à brincadeira da memória era o que bastava. Ele começou a contar sobre a construção da barragem
eclusa, imagens foram se instalando em mim como quem entra num filme. As cenas que
seguem são a reprodução de tudo o que escutei.
O rio Taquari, lugar onde antigamente as lavadeiras lavavam roupas, as crianças se
banhavam e brincavam enquanto os pais pescavam para obter o sustento, era o espaço do
qual eu fazia parte também. Lembro-me como se fosse hoje! Rumores corriam pela pequena cidade de Bom Retiro do Sul. Grande notícia para aquela época: a minha cidade havia
sido escolhida para a construção de uma barragem que eclusaria a água, tornando assim
possível a navegação no rio para o transporte fluvial no vale do Alto Taquari!
Nem podia acreditar! Meu querido rio, cujas águas rasas permitiam a travessia a pé,
com águas pelos joelhos, totalmente modificado pelos fundos canais! Quanta terra e pedra
seriam retirados do rio para afundar seu leito. Adeus, travessias a pé em águas rasantes em
busca da outra margem! Muita gente para trabalhar na construção... Muita gente para lidar
com tanto cimento, pedra e ferro. Aos poucos a cidade foi se modificando. Eram engenheiros, obreiros, maquinários, tudo o que tornasse possível a construção da grande eclusa. A
população aumentou um pouco, novos rostos se conhecendo e novos laços sociais se criando. Foram anos de muito trabalho e empregos. Eu fui um dos “braços” recrutados para a
construção. Trabalhávamos dia e noite. Foram anos de espera para alguns e de árduo trabalho para outros.

Lembro-me bem, não poderia esquecer essa data: ano de 1977. Enfim, a inauguração.
O povo esperava ansiosamente a vinda do então presidente da República, Excelentíssimo
Senhor Ernesto Geisel, que chegou de helicóptero. Este pousou sobre o piso de concreto
junto da barragem. Foi uma cena impressionante!. Toda a comunidade bom-retirense assistia à cena do acesso do barco “Porto do Sol” com grande empolgação. Agora o rio se tornara navegável até o Porto de Estrela, onde eram carregados e descarregados os barcos que
por aqui passavam com seus mais diversos carregamentos, que até hoje impulsionam o
desenvolvimento do nosso país. Esse fato é motivo de orgulho para mim e meu povo.
É, foi um momento especial, inesquecível! Guardo-o bem na memória. Hoje moro bem
pertinho da barragem e da minha casa acompanho o movimento dos barcos diariamente.
Entre uma pescaria e outra observo a grande barragem... Tempos bons... Felizes e produtivos! Facilmente, perco-me no labirinto da imaginação. Engraçado mesmo! O passado e o
presente se fundem em um só desenho. A memória brinca com o tempo.
Agora, o local é também um ponto turístico muito visitado do meu município. As pessoas
vêm e vão no embalo das marolas que se formam no sobe e desce dos barcos e eu me
tornei um feliz espectador da imagem que ajudei a construir.
(Texto baseado na entrevista feita com o sr. Wilson Ramos Brandão, 58 anos.)

Professora: Aline Delwing Pedroso
Escola: E. M. E. F. Wendulino Gewehr • Cidade: Bom Retiro do Sul – RS
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Revirando o baú
Aluno: João Pedro de Santana Silva
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Dona Aldenora é uma senhora simples, porém simpática, cheia de vida e de uma alegria
contagiante, muito falante. Logo de início percebi que ela poderia contar muita coisa.
Começaram as perguntas e ela foi falando tudo.
Vou fazer de conta que estou diante de um baú onde estão guardadas todas as minhas
lembranças. Eu nasci em um sitiozinho na pequena e tranquila cidade de Santana do Matos,
localizada na região central do Rio Grande do Norte. Nesse sítio, passei parte da minha
infância, ao lado dos meus pais, seu Severino Pereira e dona Maria Pereira. Meu pai era um
homem simples, criado na roça, e minha mãe, professora.
Posso fechar os olhos e ver nossa casinha simples de tijolo, fogão a lenha e chão batido
no barro. Ao lado da nossa casa meu pai colocou uma espécie de bodega onde vendia
mercadorias de primeiras necessidades. Todos os moradores daquele sítio iam comprar na
nossa bodega.
Tive uma infância simples, porém enriquecida de afeto e muito carinho pelos meus pais.
Meus brinquedos estavam longe da modernidade dos de hoje, minha mãe costurava roupinhas e vestíamos os sabugos de milho, fazendo-os de bonecas. Até as caixinhas de fósforos
viravam brinquedos. No sítio eu só fazia duas coisas: brincar e estudar, brincadeiras que
não vejo as crianças de hoje brincar. As brincadeiras de que eu mais gostava eram de roda,
remaninho, passar o anel e corrida de bandeirinhas. Estudar eu sempre gostei, aprendi com
minha mãe, a minha primeira professora. Sou do tempo da cartilha do ABC, aprendi logo a
fazer ditados, bilhetes e a redigir telegramas. A letra tinha que ser bem legível, por isso tínhamos caderno de caligrafia.
Que tempos bons!

Tempos que não voltam mais, só na lembrança dos que ficaram. Lembranças guardadas
em um lugar escondido, talvez em um bauzinho chamado coração.
Em 1956, viemos morar na cidade, eu tinha quase 10 anos. Logo fiquei mocinha, as
amizades começaram a surgir. Naquele tempo as amizades eram sinceras: havia demonstração de afeto, costumávamos presentear os amigos com presentes simples, mas com
grande significado para quem os recebia.
Aos domingos minhas amigas inseparáveis e eu íamos à praça da nossa cidade. Era uma
pracinha pequena, com bancos de pedra, e bem no meio havia um monumento onde ficava
a Divulgadora Tonheca Dantas (uma espécie de rádio comunitária). As noites de domingo
eram embaladas pelo som do Royal Cinema (valsa que tocava no início e no final da programação). Enquanto os jovens rapazes ofereciam músicas às suas namoradas, nós andávamos
de mãos dadas. Mas tudo acabava às 21 horas, pois naquela época ainda não havia energia
elétrica, a luz era fornecida por um motor a óleo, eram dados três sinais para todo mundo
se recolher, no terceiro toque as luzes se apagavam.
Minhas roupas estavam sempre de acordo com a moda: saias rodadas, muitos babados, todas passadas no ferro de brasa para ficar sem um amassado.
Na minha casa havia uma radiola ABC e sempre que podia reunia todos os meus amigos
para fazer soireé, hoje chamado de discoteca. Curtíamos músicas dos anos 1960 em
compacto simples e LP de vinil.
Tornei-me professora, inspirada na minha mãe, durante muitos anos lecionamos juntas,
fundamos uma escola particular, o Externato Senhor Sant’Ana, que durante muito tempo
funcionou na área de nossa casa.
Hoje, fazendo uma retrospectiva da minha vida, vejo que muitas coisas mudaram: os
valores, os costumes, a infância, mas eu procuro conservar os costumes e tradições que eu
aprendi com os meus pais.”
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Maria Aldenora Pereira, 62 anos.)

Professora: Maria do Livramento de Macedo
Escola: E. E. Aristófanes Fernandes • Cidade: Santana do Matos – RN
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Trilhos de um pé vermelho
Aluna: Andréia Marinho de Sousa
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Caminhando pela cidade, percebo como Cordeirópolis mudou. As casas, as lojas, os
mercados, a praça central, nada é igual, se comparada aos meus tempos de garoto. Houve
muito progresso, mas nem todas as mudanças foram para melhor.
O que aconteceu com a minha amada estação ferroviária, onde trabalhei trinta anos,
seis meses e dois dias, é uma dessas mudanças que me faz chorar. Com 87 anos, é muito
triste para esse “pé vermelho” – Manoel Eduardo – aceitar as ruínas que vejo hoje em seu
lugar, que antes tinha um colorido especial, cheio de vida, embalado pelo doce som do
trem, música para meus ouvidos. Ah, nós, moradores dessa cidade, éramos conhecidos
como “pé vermelho”. porque a terra aqui é de um vermelho muito forte e, quando andávamos pelas ruas ainda não cobertas de piche, manchava nossos pés! A terra ainda continua
da mesma cor, mas o asfalto já não deixa mais nossos pés coloridos.

A estação era mágica, o cheiro dos doces, da fumaça, quando o trem apitava na estação, o perfume das donzelas – hoje simplesmente garotas... Tudo se misturava no ar, criando um novo aroma.
Ficava oito horas, todos os dias, responsável pelo controle dos horários, manuseando as
alavancas que colocavam os trens nos trilhos corretos, evitando que se chocassem. Cada
maria-fumaça – locomotiva a vapor do início do século XX – que apitava no horizonte para
ver em cada janelinha dos vagões uma face única.
Quantas lembranças boas da minha estação daqueles tempos, que agora se desbotam
perante a tristeza que sinto ao vê-la, pois lutei tanto para que ela fosse amada e respeitada,
mas o que observo é o contrário. Não há mais nenhuma melodia, nenhum perfume, só o
latido cortante do cachorro vira-lata amarrado à carcaça enferrujada daquilo que um dia foi
um carro, mato saindo de dentro da minha cabine, agora destelhada, e se espalhando pelo
chão, tudo combinando com as casas arruinadas, refletindo a dura situação dos pobres
moradores que compartilham com a estação a desilusão do abandono.
Essa situação de desapego me dá muita dor no peito, fico sem fala, e essas lágrimas
que umedecem minha pele enrugada são como chuva tentando trazer vida nova à terra
seca. A minha idade já avançada e todo esse desrespeito com as coisas de nossa história
fazem com que eu não tenha mais esperança de ver outra vez os trens passando pela nossa
velha estação, levando e trazendo vida a tantos lugares.
Espero que este lugar, outrora o coração da nossa cidade, hoje símbolo do descaso
social, seja revitalizado para que novas gerações amem e zelem por ele, assim como eu fiz
no passado, que os próximos “pés vermelhos” olhem para o futuro, cuidando do presente
e, dessa forma, possam “trilhar” suas histórias.
(Texto baseado na entrevista feita com o sr. Manoel Eduardo, 87 anos.)

Professora: Edinéia Rodrigues Simões Diório
Escola: C. T. I. Jamil Abrahão Saad • Cidade: Cordeirópolis – SP
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Uma história de saudades
Aluna: Kellen Cristina Felipe do Nascimento
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Córrego Fundo: esse era o nome da fazenda onde nasci. Lá também vivi muitas experiências marcantes da minha vida. Às vezes fecho os olhos e tudo vem à minha mente, como
se fosse coisa acontecida há pouco. Tenho poucas lembranças de minha mãe: voz carinhosa,
cabelo comprido, sensação de colo. Eu tinha cinco anos quando ela faleceu. Não sei se
nessa época já entendia o que a morte significava. Foi um aperto no peito e uma sensação
de falta, agravados ainda mais pela morte do meu pai dois anos depois.
Ficamos sozinhos, eu e meus dois irmãos. O mais velho nos criou, tornou-se o nosso pai.
Foi uma fase muito difícil, tínhamos de trabalhar bastante. Às vezes em troca de um prato
de comida eu aguentava humilhações e desaforos de pessoas que eram verdadeiros estranhos para mim.
Mas a Fazenda Córrego Fundo também me traz outras recordações. Antigamente não
havia festas como hoje, eram apenas umas pequenas comemorações, geralmente nas igrejas aos domingos. Nessas ocasiões, era costume usar a melhor roupa, que era muito tampada, discreta, e o bom senso pedia o uso de anáguas. Havia certa necessidade de mostrar
a posição através da aparência, tanto no ouro dos colares e brincos quanto no ouro dos
sorrisos. Eu não tinha roupas de festas, só um vestido de segunda mão que ganhara de uma
tia. No mais, eu usava sempre o mesmo tipo de roupa, de algodão, feita lá na roça mesmo,
tingida de urucum ou outras tinturas, e, como eu trabalhava muito, as roupas ficavam muito
desgastadas e manchadas de sujeiras. Mesmo esfregando-as com sabugo lá no rego d’água,
ficavam sempre com aspecto de sujas.
A infância quase não teve espaço na minha vida, era só trabalho. Em alguns momentos,
às vezes fugindo do serviço, brincava de chutar lobeira com os meus irmãos. Era o nosso
futebol. Eu parecia um moleque no meio dos meninos, correndo e pulando nos pastos, dividindo com o gado o espaço do campinho improvisado. Boneca eu só via na época de

colheita de milho, um sonho realizado em forma de roupinha verde e cabelo de vários tons:
amarelo, rosa, vermelho. Entrava no milharal e escolhia a espiga com o maior cabelo e
aquela seria a minha filhinha até o tempo que secava e ficava feia.
Havia apenas uma escolinha perto de casa, era só uma sala, uma professora, e os alunos de todas as idades estudavam juntos. As condições de estudo eram mínimas e eu não
soube aproveitá-las direito. Eu ia a pé para a escola, carregando na capanga mais sonhos
do que materiais escolares. A paisagem da Fazenda Córrego Fundo me chamava, me convidava a ficar por ali. Então eu subia nas laranjeiras e pegava as laranjas. Descascava e deixava as cascas nos galhos, em forma de cachos. Ainda havia os pés de mangaba, de manga,
de pequi, de mexerica. Nestes últimos, eu me deliciava com os gomos doces. Os menores
eu guardava na “gibeira” e falava que “era para o santo”.
Foi mais ou menos nessa época que o interesse por brincadeiras foi diminuindo e outras
sensações foram se aflorando. Eu estava deixando de ser menina. Conheci um rapaz e foi
amor à primeira vista. Um dia ele me beijou. Foi um beijo rápido, tímido, escondido, mas o
medo e a preocupação a respeito do falatório das pessoas fizeram com que resolvêssemos
nos casar, eu ainda muito criança, pelejando com muitas responsabilidades e serviços.
Com o casamento, vieram os filhos: doze no total, mas as dificuldades fizeram com que
eu perdesse seis deles.
Com o passar dos anos, meu marido faleceu e eu continuei com meus filhos na roça por
um tempo. Mas a vida estava ficando muito difícil e resolvemos nos mudar para a cidade.
Hoje, meus filhos estão crescidos, deram-me muitas alegrias e muitos netos. Mas emoção
maior eu sinto quando fecho os olhos marejados de lágrimas e me lembro da Fazenda Córrego Fundo. Ali, em meio a suas paisagens, casebres, taperas e pessoas, é que fiz minha
vida e minha história. Uma história cheia de saudades.
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Claudomira Felipe de Souza, 70 anos.)

Professora: Vânia Rodrigues Ribeiro
Escola: E. M. Nilda Margon Vaz • Cidade: Catalão – GO
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Um cantinho da minha cidade, um patrimônio real
Aluna: Louise Barbosa de Souza
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Nos tempos dos meus avós, a minha cidade, Vitória do Xingu, era bem pequenininha,
com poucos habitantes, ainda chamada Vila Vitória, pertencia a Altamira, município vizinho,
ao qual até hoje somos ligados.
Vila Vitória era um lugar pacato, com poucas casas. Ainda havia tradição de comadres
e compadres, padrinhos e afilhados de fogueira, isso antes de haver energia elétrica. A
energia não atendia toda a cidade, ora de um lado e ora do outro; porém, havia algo importante, um prédio, que em meio a umas dez casas, servia ao pequeno povoado: era a casa
branca, mas não é como a Casa Branca dos Estados Unidos, não; é a casa branca da minha
cidade, situada às margens do rio Tucuruí, um riozinho que deságua no Xingu.
Nessa casa morou um tenente, o sr. João Figueiredo, que veio para cá no tempo do
governo militar. Ela era uma casa de família, mas com o passar do tempo fizeram da casa
branca uma escola, onde estudaram sessenta alunos de diferentes séries, em uma só sala.
Para os professores era uma situação complicada, pois, além da quantidade de alunos ser
muita, eles também eram travessos. E os professores ficavam aflitos com o que os alunos
faziam. Ainda bem que eu não era professora nesse tempo. Imagine que os alunos, quando
ouviam o barulho de manga caindo no rio, opa... quase ia esquecendo, é que havia uma
enorme mangueira atrás da casa branca; então, eles saíam escondidinhos do professor
para buscar a manga no fundo do rio. Nessa época o rio era tão limpinho, e eu me divertia
muito quando tomava banho nele. E as pessoas preservavam-no bastante. Hoje encontra-se
poluído, é lugar onde jogam os dejetos da cidade e também as fezes dos barcos que encostam no porto da minha cidade, considerado o porto da Transamazônica.
Após ter sido escola, a casa branca tornou-se correio. E que engraçado! Ao invés de o
carteiro ir deixar as correspondências na casa das pessoas, eram elas mesmas que, por
falta de estrutura daquela época, iam buscar suas correspondências.

Posto de fiscalização! É, a casa branca também serviu para isso. Era onde cobravam os
impostos e se faziam pagamentos.
Esse pacato lugar com umas dez casas já não existe, pois se tornou cidade, com prefeito e tudo, e sabe onde era a prefeitura? Na importante casa branca. Tudo funcionava lá.
Todas as secretarias funcionavam lá dentro.
A casa branca, mesmo sendo um patrimônio vivo real, foi transformada em bar e restaurante, lugar de prostituição, bebedeira...
Infelizmente isso está acontecendo com a casa branca, e lembrar que aquele cantinho
da minha cidade já foi tão respeitado! Mas eis que está chegando ao fim, pois os governantes que por aqui passaram não se deram conta da importância dela para a minha cidade,
que é uma representação da cultura de Vitória do Xingu.
A casa branca resistiu a todas as mudanças ocorridas nela, mas hoje está bem colorida
e sei que já não é mais aquela casa. Ah, que saudade sinto daquele cantinho da minha cidade, desse patrimônio real, que foi e é até hoje a maior referência do meu lugar!
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Maria Tobias Marques, 68 anos.)

Professora: Ana Cláudia Fortunato da Silva
Escola: E. M. E. F. Aliança para o Progresso • Cidade: Vitória do Xingu – PA
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Os professores dos dois últimos anos do Ensino Médio puderam
proporcionar aos seus alunos uma oportunidade diferenciada de
participação na vida pública ao trabalhar com os artigos de opinião.
Muitas foram as competências que os alunos autores desenvolveram
com a ajuda de seus professores: observar o lugar onde vivem,
identificar uma questão polêmica relevante, sobre a qual não existe
consenso, tomar conhecimento do que já foi dito a respeito dela,
reconhecer e usar diferentes tipos de argumento.
Perceberam que para convencer o leitor, mais do que empolgação,
é preciso buscar os melhores caminhos para negociar com os
opositores e escolher as palavras mais adequadas. Dessa forma,
construíram a sua posição diante da polêmica, elaborando-a em um
texto. O estudo desse gênero textual em sala de aula tornou-se um
caminho especial para o ensino de língua portuguesa.
Foram produzidos muitos textos pelos estudantes que participaram
da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Contudo
o ciclo da produção escrita só se completa quando a voz do autor
é ouvida, encontrando interlocutores. Nas próximas páginas você
conhecerá parte dessa produção – a dos finalistas. Ler esses textos
permite compor um retrato das questões polêmicas que preocupam
os jovens de diversos lugares do Brasil e afetam suas comunidades.
São evidentes o entusiasmo e a seriedade com que realizaram esse
trabalho, e certamente você será contagiado por eles.
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A minha cidade é um lugar simples, pequeno e de povo humilde. Localizada no extremo
sul da Bahia, Itabela possui uma população de apenas 26.704 habitantes. Em 2010, completou vinte e um anos de emancipação política e, mesmo sendo jovem, ela é muito importante para a economia da região. Meu município é destaque como maior produtor de
mudas certificadas de café Conilon, possuindo apenas um viveiro, o São Francisco, localizado
a 2 quilômetros do centro da cidade. A nossa identidade está na produção do café.
A colheita desse produto é a garantia do sustento de muitas famílias e também fator
primordial para circulação da economia municipal. A tecnologia chegou aos nossos cafezais. Mas vale perguntar: “Como conciliar a mecanização das lavouras com o trabalho dos
colhedores de café?”
Conforme o representante do Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Itabela, Idalício
Viana, a cidade já é conhecida por sua tradicional festa do café Conilon e em sua edição
mais recente ele definiu o evento como uma verdadeira amostra de tudo o que há de mais
moderno em tecnologia aplicada à produção.
O fato é que com o advento das máquinas para nossa região será difícil sobreviver aqui.
Os colhedores de café têm baixo nível de escolaridade e o município não possui infraestrutura para profissionalizá-los e/ou empregá-los, fazendo com que esses trabalhadores sejam
substituídos pelas máquinas e procurem formas alternativas de trabalho em outros lugares.
Por um lado, alguns profissionais da área se opõem ao processo de mecanização, alegando que, além do desemprego gerado, as máquinas colhedoras podem diminuir a produtividade da lavoura ao longo do tempo, pois causa o desfolhamento e alteração da qualidade do produto devido à não seleção dos grãos, sem contar com o alto custo das máquinas,
a manutenção delas e a demanda de áreas maiores, já que o espaçamento entre as fileiras
da lavoura mecanizada deve ser mais largo para permitir a passagem das máquinas.

Por outro lado, produtores favoráveis à automatização acreditam que a utilização das
maquinas é muito importante para o desenvolvimento do nosso município, uma vez que
uma colhedora produz em um dia o equivalente a duzentos e cinquenta colhedores, segundo dados da Universidade Federal de Lavras (Ufla), especializada no setor agropecuário.
Penso que a saída viável seria a aplicação da Lei Geral Municipal para Micro e Pequenas Empresas. Essa lei favoreceria ambas as partes – cafeicultores e trabalhadores. Entre
os vários benefícios estão: desburocratização dos fiscos; auxílio bancário a juro zero; preferência de mercado em compras públicas, de licitação no valor de até 80.000 reais, e
outras vantagens.
Enfim, com a lei em vigor, os produtores investiriam mais no cultivo do café, devido às
credibilidades adquiridas, o que acarretaria uma demanda maior de colhedores. Dessa forma
daria para associar as duas formas de colheita, se vivêssemos apenas em mais uma região
explorada e invadida pelas colhedoras, que expulsam dos cafezais seus habituais colhedores.
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Capital ecológica não é lixão!
Aluna: Anny Thaise Fogaça
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O lugar onde vivo está entre as principais capitais do Brasil. A cidade de Curitiba é conhecida atualmente como a cidade mais sustentável do mundo, segundo a Globe Award,
sediada em Estocolmo, na Suécia.
Curitiba ostenta a fama de cidade boa de se viver, de capital que cuida da inovação e
planejamento urbano no setor de meio ambiente. Estima-se que a área verde da cidade seja
de 51 metros quadrados por habitante, cerca de três vezes maior que a área recomendada
pela Unesco - não é à toa que recebeu o premio de capital ecológica do Brasil.
Mas algo vem nos tirando o sono: hoje Curitiba e outros catorze municípios produzem
diariamente mais de 2.400 toneladas de lixo, que vinham sendo depositadas no “aterro do
Caximba”, um bairro da periferia de Curitiba.
De 1989 a maio de 2004 o local armazenou 8 milhões de toneladas de lixo e encerrou
sua vida útil. Para viabilizar o recebimento e tratamento das 2.400 toneladas ao dia, a
prefeitura ampliou emergencialmente o aterro em 51.000 metros quadrados, prolongando
sua vida útil para mais quatro anos. Esse prazo terminou no final de 2008. No entanto, um
Termo de Ajuste de Conduta (TAC) passou a garantir o funcionamento do local até que ele
atingisse a cota máxima de recebimento de lixo.

Para reduzir o envio de lixo para o bairro do Caximba, os municípios usavam técnicas
“mirabolantes”: criavam lixões clandestinos que permitiam que catadores sem nenhuma
proteção ali trabalhassem.
Alguns moradores do entorno desses lixões clandestinos são pequenos agricultores que
estavam preocupados com as poluições das águas em suas propriedades e com o mau
cheiro que eram obrigados a suportar, oriundo da queima e putrefação dos resíduos.
Entretanto, para alegria dos moradores de Caximba, no último dia 8 o aterro foi desativado. O novo Centro de Gerenciamento de Resíduos fica na Fazenda Rio Grande, região
metropolitana de Curitiba. O local foi preparado para receber 2.500 toneladas por dia.
Mas, infelizmente, o problema não foi solucionado, mudou apenas de endereço. Enquanto
os moradores do Caximba respiram aliviados a saída do aterro os moradores da Fazenda
Rio Grande reclamam do novo vizinho, que ainda trará muita dor de cabeça!
Acredito que se o novo aterro estiver em perfeitas condições, não extrapolando limites,
nem poluindo o meio ambiente e preservando o bem-estar da população, não há por que
o aterro permanecer na Fazenda Rio Grande.
Uma das possíveis soluções para esse problema não só local, mas global, seria a implantação de usinas para separação do lixo orgânico do lixo reciclável, dando-lhes assim os
devidos procedimentos de tratamento, como a reciclagem do lixo inorgânico e a incineração do lixo orgânico, para que este vire adubo, que irá beneficiar as plantações de pequenos agricultores da nossa cidade e região metropolitana.
Enfim, esperamos que a nossa capital não perca seu brilho, nem seus títulos, mas sim,
receba com mérito o que é seu. Uma cidade sustentável precisa antes de tudo dar condições de sustentabilidade ao cidadão e é gerando oportunidades e multiplicando soluções
que Curitiba fortalece seu posto de Cidade Sorriso, Capital Ecológica e Capital Social, seguindo seu caminho como a cidade que é orgulho de todos os curitibanos e daqueles que
vivem em seu entorno.

Professora: Rosicléia Bonsenhor Grzelkovski
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Comodidade ou consumo consciente?
Aluna: Ana Paula Nunes da Silva
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Moro numa cidade do interior do Mato Grosso, banhada por rios que pertencem à bacia amazônica. Mesmo sendo rica em recurso hídrico, São José do Rio Claro enfrenta problemas referentes à água, o que para muitos é uma contradição.
Por estar situada no centro-oeste do país e ter uma vegetação caracterizada, em sua
maioria, pelo cerrado, minha cidade sofre com o clima seco, e a falta de água em alguns
bairros é constante nesse período. A distribuição de água, que antes era de responsabilidade da prefeitura, atualmente foi terceirizada, o que está deixando parte da população aflita.
A cobrança era feita por taxas que variavam de bairro para bairro, fato que gerava acomodação a alguns e prejuízo a outros.
A primeira atitude da empresa que distribuirá a água no município foi a instalação de
hidrômetros nas casas, já que estes, nos trinta anos da cidade, nunca foram utilizados.
Uma parte da população possui ideias contrárias à terceirização, pois preferem continuar pagando as taxas mínimas, um valor fixo, estipulado no orçamento mensal. Alguns
moradores, com apoio de vereadores, pensam em exigir revogação da lei.
Na minha opinião, as taxas lesavam os habitantes dos bairros que pagavam mais caro,
arcando com a água que não consumiam, e propiciavam o desperdício de água, uma vez
que o valor a ser cobrado não dependia do consumo.
Alguns profissionais, como os da área de hortaliças e lavajatos, são os mais preocupados com o valor cobrado, pois utilizam uma quantidade elevada de água para exercerem
seus trabalhos diários, fato que, consequentemente, será refletido na cobrança por seus
serviços, o que atingirá diretamente o consumidor. Portanto, estes terão que desenvolver
outros meios para suprir a necessidade de água, evitando repassar o aumento à população.

Penso que a instalação dos hidrômetros é um passo importante para minha cidade,
porque, além de deixar a cobrança mais justa, ela conscientiza os moradores quanto à
economia da água, numa era em que tanto se cobra o consumo consciente. Assim, a população que sofria com a escassez de água no período da seca, por conta do desperdício, terá
uma melhor qualidade no abastecimento de água nessa época, pois o consumo será mais
controlado, beneficiando-nos agora e futuramente.
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Construção de presídio gera polêmica
Aluna: Kesia Santana Cardoso
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Alvorada do Oeste é uma cidade que ainda está em fase de desenvolvimento e apresenta
baixo grau de criminalidade. Por isso os moradores desfrutam de muita tranquilidade.
A construção do presídio estadual na cidade tem levantado uma série de questionamentos. Os moradores fizeram um abaixo-assinado, que foi levado até a prefeitura do
município, só que não tiveram um retorno satisfatório e suas exigências não foram atendidas. Acredito que a população tomou uma atitude correta, já que esse abaixo-assinado
tinha como objetivo principal contestar a construção.
A justificativa para a construção do presídio é a superlotação da cadeia da cidade, que
foi apresentada pelo meritíssimo juiz, dr. Flávio Henrique Melo. A prefeitura local exigiu que
o presídio fosse construído com no mínimo 5 quilômetros de afastamento da zona urbana.
O prefeito em exercício da cidade de Alvorada do Oeste declarou em entrevista aos alunos:

“Como cidadão, sou contra a construção do presídio”. Como prefeito, disse: “O presídio é
um mal necessário”. Não concordo com essa afirmação, pois, se é algo mal, não pode trazer
nenhum bem.
Uma moradora da cidade, Edna Cristina Silva Santos, não concorda com a construção,
tanto quanto eu, e faz as seguintes indagações: “Por que tanto incentivo para a construção
de um presídio, se várias outras instituições poderiam ser trazidas para o município e não
receberam a devida atenção? Como a extensão da UNIP que seria instalada aqui e foi construída em São Miguel do Guaporé? O INSS, que por não ter a documentação apresentada
não foi concluído? A construção do restaurante popular que atenderia às famílias carentes,
além de gerar empregos? Nenhuma medida foi tomada”.
O presídio, com base nos dados fornecidos pelo prefeito, gerará em torno de setenta
empregos. Resta saber se as pessoas contratadas serão do município, pois, se vier de outras localidades, qual será o benefício para Alvorada? Precisa-se estimular a economia do
município. O prefeito disse que o valor destinado à obra é de 20 milhões. Existem moradores na cidade que vivem em situações desumanas, passam fome, não têm moradias decentes. São faces da população que muitos desconhecem, outros fingem que não veem essa
situação. E 20 milhões serão investidos em um presídio! Que absurdo!
Portanto, nós não temos garantia de que esse presídio não irá trazer situações desfavoráveis à população, como ocorreu no presídio São José, em Belém do Pará, que foi palco de
rebeliões e mortes. Construir presídio em área urbana põe em risco a segurança da população de qualquer localidade do país. Famílias podem começar a viver como prisioneiras de
seus medos. Medo de que uma pessoa seja feita refém em uma fuga.
O presídio será estadual, detentos de qualquer parte do Estado poderão ser transferidos para o presídio aqui, e alguns ainda dizem que não será um presídio de alta periculosidade. Realmente, o presídio não será perigoso; os detentos contidos nele é que serão.

Professor: Álvaro Augusto Monteiro Chaves
Escola: E. E. E. F. M. Santa Ana • Cidade: Alvorada do Oeste – RO
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Esgoto sanitário: saúde e preservação
Aluna: Kelly Cristina Lobianco da Costa
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No interior do Estado do Paraná está localizada uma cidade menina, tanto no tamanho
quanto na idade. Com 55 anos e 4.800 habitantes, Tamboara é um ótimo lugar para se viver. No entanto, não é diferente de nenhuma outra cidade no que se refere ao desafio de
resolver seus problemas ambientais. De acordo com o censo do IBGE (2000), os tamboarenses estão entre os 51,5% da população brasileira que não têm acesso à rede de esgoto.
Esteve em recente pauta de discussão na Câmara Municipal de Vereadores a questão
da implantação da rede de esgoto em nosso município. O tema dividiu a opinião de nossas
autoridades.
Sou completamente a favor dessa implantação. Penso que se um dia isso se tornar
realidade a saúde de nossa população melhoraria, já que saúde e saneamento estão
bastante associados.
Nós, alunos do ensino médio – 3º- ano B, período noturno – antecipamos esse debate
em sala de aula e, através de uma enquete realizada com parte da população, constatamos
que a opinião também se dividiu entre os que querem a adoção da rede de esgoto e os que
são contrários.
Os que são favoráveis argumentam que seria uma forma de melhorar a qualidade de
vida das famílias tamboarenses. Citaram também que nos quintais existem fossas que muitas vezes exalam mau cheiro e a rede de esgoto acabaria com esse incomodo problema.
O vereador Paulo Sanitá analisou esse tema de outro ponto de vista, o econômico. Segundo ele, para cada 1 real investido em esgoto sanitário 3 reais são economizados com
gastos referentes à saúde.
As pessoas que se posicionaram contra salientam que não teriam condições de pagar
o custo desse serviço, que é de 80% sobre o valor gasto na conta de água.
É inegável que a tarifa da conta de água aumentaria. Mas cabe aqui uma pergunta:
quanto vale a nossa saúde?

Concordo que aqui há pessoas de baixa renda, mas existe em nosso Estado um benefício chamado “tarifa social”, que reduz o valor da conta de água para os mais necessitados.
Portanto, mesmo com a possível instalação da rede de esgoto o valor a ser pago por essa
parcela da população não somaria 10 reais.
O problema é grave. De acordo com a pesquisa realizada, cada residência de nosso
município possui em média duas fossas. Nosso solo está parecendo “um queijo suíço”, de
tantas escavações. E, o que é pior, as fossas existentes aqui não oferecem nenhum tipo de
tratamento aos esgotos nelas depositados e por isso podem se tornar ao longo dos anos
um fator de contaminação ao aquífero subterrâneo que abastece nossa cidade.
Tamboara se orgulha da água que tem. Não podemos correr o risco de perdemos a
qualidade de um bem tão precioso.
Reafirmo que a implantação da rede de esgoto só traria benefícios ao município. Além
da preservação ambiental, poderiam ser gerados mais empregos e haveria aumento de arrecadação tributária em prol do município.
É característico no Brasil os investimentos em esgoto sanitário serem aplicados mais em
cidades populosas. Como moradora de uma cidade pequena deixo meu protesto. Investimento em qualidade de vida deve ser assegurado a todos os cidadãos.
Espero que as nossas autoridades decidam pelo melhor. Tomara que as redes de
esgoto cheguem por aqui em um futuro bem próximo. Já sou mãe e quero que minha filha
e todas as crianças tamboarenses possam continuar a ter o privilégio de tomar uma água
de qualidade.
Assim também nossa cidade continuará a fazer jus ao velho ditado que diz: “Quem bebe
água de Tamboara sempre volta”.

Professora: Vanicléia de Oliveira Sousa Rebelo
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Habitantes do mesmo hábitat
Aluno: Daniel Félix Valsechi
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O lugar onde vivo poderia ser apenas mais uma cidade do interior de São Paulo, com
situações comuns e pessoas comuns convivendo em um mesmo espaço urbano. Porém, o
clima tropical bem definido, a diversidade populacional e situações inusitadas tornam São
José do Rio Preto muito além de uma pacata cidade.
A bela represa municipal é o nosso cartão-postal, onde os rio-pretenses podem fazer
atividades físicas e ter uma opção de lazer. O que chama a atenção de quem passa por lá
são os inusitados habitantes dessa área: as capivaras, que fazem parte da vasta fauna e
flora do local. Esses fofos e enormes roedores dividem opiniões entre os moradores que
convivem com os animais desde 1956. O espaço ficou pequeno para ser dividido entre
humanos e bichos, que estão prestes a serem expulsos de seu hábitat devido ao crescimento desenfreado da cidade e da superpopulação desses mamíferos. Diante de tal impasse, é
possível que moradores e animais convivam harmoniosamente?
Penso que sim, apesar dos diversos problemas. De acordo com estudo realizado pela
Secretaria do Meio Ambiente de Rio Preto, há 126 capivaras habitando o parque da represa e aproximadamente 40% apresentam possíveis riscos à saúde pública e ambiental, já
que elas são hospedeiras de carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa, que provoca
intensa dor muscular.
É evidente que a área urbana representa um risco à sobrevivência das capivaras, pois,
segundo levantamento, em três meses pelo menos dez delas morreram atropeladas. Além
disso, já foram registradas mortes desses animais em decorrência da ingestão de lixos plásticos jogados no parque.
Uma das soluções propostas para tal problema foi apresentada pelo Ibama à prefeitura,
em que os animais seriam retirados do local e colocados em quarentena, podendo futuramente serem sacrificados ou enviados para institutos de pesquisas. Mas nada ficou decidido, pois há discussões e controvérsias de biólogos em torno do polêmico assunto.

Podemos analisar por meio desse caso a catástrofe irreversível que o ser humano está
fazendo no seu próprio hábitat e no de tantas outras espécies, visando exclusivamente seu
comodismo. A convivência desequilibrada entre humanos e animais nessa selva de pedra
pode ocasionar impactos cada vez mais alarmantes.
A parcela dos que opinam a favor da retirada dos animais argumenta que a integridade
da saúde e da vida humana na cidade dever ser preservada acima de qualquer coisa. Outros, porém, dizem que a vida dos mamíferos será melhor fora do ambiente pseudonatural
e poluído da cidade.
De acordo com o biólogo Luis Dino Vizotto, isso acabaria a partir da retirada de algumas fêmeas, diminuindo a superpopulação dos animais. Outras medidas simples e práticas,
como cercas e acompanhamento da saúde dos roedores, podem restaurar o equilíbrio entre homens e animais.
Independentemente de qual decisão for tomada pelos órgãos responsáveis, estarei a
favor da vida das capivaras. Na minha opinião, o ideal seria encontrar uma saída coerente
para que rio-pretenses e capivaras convivam em paz, mantendo os animais na represa e
controlando seu crescimento populacional de forma digna, ao mesmo tempo em que é
preciso cuidar da saúde pública, evitando que a febre maculosa contamine os moradores.
Dessa forma, ambas as espécies coabitariam na cidade de forma harmoniosa, sem
oferecerem riscos uma à outra. E Rio Preto provaria que é possível o homem interagir com
a natureza de forma sustentável, sem destruí-la.

Professor: Victor Mancera Viterbo
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Lobos disfarçados de cordeiros
Aluna: Marcia Santiago dos Santos
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Arapiraca, principal cidade do agreste alagoano, popularmente conhecida como
“Terra do Fumo”, apesar de ser a segunda maior cidade do Estado e atualmente passar por
um processo de desenvolvimento socioeconômico muito rápido, mantém viva uma tradição
religiosa muito fervorosa, preservada pela maioria de seus habitantes, que são católicos. No
entanto, nos últimos meses, nossa cidade teve sua fé abalada devido a um fato que chocou
não só a sociedade arapiraquense, mas o país inteiro.
Em março deste ano foi exibido nacionalmente, por uma emissora de grande porte, um
vídeo que denunciava um caso de pedofilia envolvendo padres da Igreja Católica de nossa
cidade, provando algo que vem acontecendo há muito tempo no mundo todo e que, até
então, só se tinha como prova a palavra das vítimas contra a dos “santos padres”. Esse
acontecimento fez reacender uma antiga polêmica, levando a sociedade a questionar-se
acerca do fim do celibato como principal medida a se tomar para erradicar a pedofilia e o
homossexualismo na Igreja Católica.
A sociedade, abalada com essas revelações, devido ao fato de um dos padres envolvidos – de mais de 80 anos – ser visto como uma santidade por muitos em nosso Estado,
mostra-se em sua maioria a favor do fim do celibato. Em um artigo para o jornal Le Monde
o renomado teólogo católico Hans King, suíço-alemão, presidente da Fundação Ética
Mundial, se pergunta: “Qual é a melhor formação para as gerações futuras de padres?”, e
ele mesmo responde: “A abolição da regra do celibato, raiz de todos os males, e a abertura
da ordenação às mulheres”. Para ele o celibato é a principal causa dos escândalos ocorridos
na Igreja e pelo déficit do número de padres.
Entretanto, do meu ponto de vista, o celibato não deve ser abolido da cultura da Igreja
Católica,e nem pode ser associado à pedofilia, pois um não leva consequentemente ao
outro, ou seja, uma pessoa não se torna pedófila por ser celibatária e sim porque, segundo
especialistas, essa pessoa possui um distúrbio psicológico que aguça esse desejo sexual por

crianças. Sendo assim, mesmo que o celibato chegue ao fim e os padres possam assumir
sua vocação sacerdotal contraindo também o matrimonio, não estarão livres desse distúrbio, podendo vir a ser um pedófilo mesmo sendo casado, tendo sua mulher e seus filhos.
Devemos nos lembrar também de todos os outros casos de pedofilia envolvendo
homens casados e até pais que abusam sexualmente dos próprios filhos. Além disso, acredito que essa tentativa de associar a pedofilia ao celibato seja um ataque direto à Igreja
Católica, pois sabemos bem a influência que ela exerce, mesmo nos dias atuais, sobre os
conceitos de moralidade e valores da população católica, que ainda é maioria no mundo.
Enfim, penso que, ao analisar essa questão tão polemica, devemos, sem dúvida, levar
em consideração a cultura e a fé católica, pois não se podem julgar os preceitos da Igreja
pelos erros de padres que não souberam escolher seu caminho, que não honraram a confiança que os fiéis depositaram neles ou que sofrem distúrbios como esse. Todavia, não se
pode isentar a Igreja de sua responsabilidade de identificar esses padres e excluí-los da
instituição, visto que não são mais exemplos de pastores para o seu rebanho, cabendo à
Justiça a condenação pelos seus erros.
Dessa forma, espero que a cultura e a fé católica se recuperem de mais esse escândalo
e a instituição passe a analisar melhor as pessoas que são colocadas a serviço de Deus,
para que não haja mais casos como esse, pois é muito provável que, diante de todo esse
apelo midiático, esses casos se exterminem, porém há outros, em nossas casas, escolas...
casos estes em que as pessoas parecem ser cordeiros, quando, na verdade, são lobos
disfarçados, como os padres de Arapiraca envolvidos nesse escândalo.
Professora: Maria Lucely Soares de Melo
Escola: E. E. Manoel Lúcio da Silva • Cidade: Arapiraca – AL
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Modernização à custa de desfavorecimento
ou apenas organização visando à modernização?
Aluno: Wellington Mota Gama
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No Amazonas a economia vem atuando mais ativamente no cenário nacional no decorrer dos anos em diversas áreas, tendo como grande contribuinte o comércio, com seus
respectivos setores. Mas um tipo chama a atenção, por vir se expandindo generalizadamente
pela cidade: o comércio informal ou, como é mais conhecido, o comércio ambulante.
Segundo a prefeitura, mais de 4.000 pessoas se ocupam dessa atividade só em Manaus.
Recentemente, algo vem interferindo na prática dessa atividade: a revitalização do
centro histórico de Manaus. O projeto prevê, segundo a Secretaria Municipal de Produção
e Abastecimento (Sempab), a recuperação do centro da cidade, e para que isso ocorra seria
necessária a desocupação dos logradouros públicos com o auxílio da repartição supracitada, da guarda municipal e da policia militar. Os camelôs seriam removidos para um
shopping, mais conhecido como camelódromo, que será construído na área privatizada do
porto de Manaus. Enquanto o fato não se consuma, os ambulantes possuem um prazo e
opções de procura para outro local onde possam trabalhar, obedecendo às exigências da
secretaria, como afirma Marcelo Schoreder, diretor de comércio informal da Sempab.
Nesse sentido, os que se opõem à revitalização, os ambulantes, defendem a tese de
que isso só reduzirá o movimento de clientes e consequentemente sua renda, afetando
brutalmente seu único meio de sustento, não tendo a oportunidade de aquisição de outro
tipo de emprego por apresentarem, em sua maioria, baixo nível educacional, que não
representa empecilho para o trabalho autônomo.
Por sua vez, os que argumentam a favor, como os lojistas legalizados e a população que
deseja melhoria das condições estruturais do centro, defendem a possível organização do
comércio, tornando-o mais justo, mas fica o questionamento: “Como mais justo?” É simples:
grande parte, quiçá a totalidade dos ambulantes, não segue as exigências que o Estado

impõe, incluído pagamento de taxas, impostos e tributos alfandegários, saindo em vantagem com relação aos lojistas regularizados, que seguem à risca as suas obrigações perante
a burocracia comercial.
Analisando o benefício que se estende à população, esse projeto possibilitará, além da
modernização e da organização, mais segurança às pessoas que trafegam nos locais destinados a esse tipo de comércio, sem mencionar o crescimento de espaços projetados para
o entretenimento familiar.
Na minha opinião, isso não possui lado negativo; pelo contrário, todos vão poder continuar obtendo seu sustento, tendo que cumprir com suas obrigações, como todo e qualquer cidadão formado eticamente, com valores e moralidade, que é o pagamento de seus
impostos, necessário à manutenção pública e econômica.
Receio que esse seja o motivo de tal conspiração contra a revitalização por parte dos
ambulantes, pois a partir do momento que ocuparem a área disponibilizada ao exercício de
sua profissão terão a obrigação de cumprir com todos os deveres impostos pelo Estado.
Portando, vejo que esse é um impasse de fácil solução: basta que ambos façam suas
partes, obedecendo aos acordos estabelecidos. Assim, com a união de todos os envolvidos,
possamos fazer dessas mudanças grandes contribuições futuras ao crescimento da cidade
de Manaus, não só em termos econômicos, mas também urbanos, que de alguma forma
auxiliarão na modernização de nosso município, sem conflitar a garantia de sustentabilidade desses trabalhadores que lutam de sol a chuva para conseguirem seu sustento com o
progresso que está cada vez mais próximo da nossa cidade.

Professora: Maristela de Fátima Marchante
Escola: E. E. Márcio Nery • Cidade: Manaus – AM
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O problema que ofusca o brilho
Aluna: Thairiny Cristiane Ribeiro
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Localizada no interior do Estado de São Paulo, Limeira já foi muito conhecida por ser a
capital da laranja e por abrigar a primeira fazenda que recebeu imigrantes como trabalhadores no final do século XIX. Com o passar dos anos, os setores que sustentam a economia
de Limeira mudaram, e hoje a cidade tornou-se a capital da joia folheada.
Grande parte da população da cidade trabalha e sustenta suas famílias com a fabricação de bijuterias, que inclui solda, montagem e banho (tratamento químico que dá brilho às
peças), com a comodidade de serem montadas em fabriquetas de fundo de quintal e banhadas em grandes ou pequenas empresas, clandestinas ou legalizadas.
No entanto, uma questão muito discutida aqui é o impacto ambiental causado principalmente por empresas não regularizadas, geralmente situadas em bairros da periferia da cidade. Por não terem condições básicas de funcionamento e pela ganância dos proprietários que
só visam ao lucro e não tratam seus resíduos químicos, despejam tais substâncias, provenientes do processo produtivo dos folheados, diretamente no esgoto de Limeira. Como consequência disso, as águas fluviais da cidade apresentam grande quantidade de metais pesados,
como cromo, níquel, cobre e chumbo – um risco para a saúde e o bem-estar dos cidadãos,
que, em contato com esses metais, podem ser acometidos de problemas gastrintestinais,
anemia, danos no sistema nervoso central, disfunção renal, entre outros.
Entretanto, são essas empresas poluidoras que mais empregam a população humilde
da cidade, que por ter poucos recursos de renda e educação aceita trabalhar nessas fábricas, mesmo correndo riscos de contaminação, muitas vezes sem registro em carteira de
trabalho e sem direitos básicos como décimo terceiro salário e licença-maternidade.
Já os proprietários alegam que os custos para o tratamento e regularização da empresa
são altos, assim como as exigências para a legalização são absurdas, inviabilizando a produção.

De acordo com a Associação Limeirense de Joias (Aljoias), o custo para o tratamento de
resíduos químicos é viável, até mesmo para as pequenas empresas, e o rigor é necessário
para a legalização, já que esse setor expõe as pessoas a alto risco, direta ou indiretamente.
Do meu ponto de vista, deve-se investir em projetos educacionais de formação profissional para que esses trabalhadores possam competir no mercado de trabalho e exigir seus
direitos. Também é necessário fiscalizar com eficácia, punir e até mesmo promover o fechamento dessas empresas que não tratam seus resíduos e, portanto, desobedecem às leis
ambientais. Consequentemente, com a regularização e a profissionalização dos trabalhadores desse setor, a economia, a saúde dos cidadãos e a infraestrutura de Limeira melhorarão.
Todos querem brilhar: ao comprar uma joia folheada, os consumidores querem brilhar; as empresas, ao crescerem, gerarem empregos, aumentarem seus lucros, querem
brilhar; o município quer aumentar os índices de desenvolvimento, e, portanto, também
quer brilhar. Mas não podemos permitir que as nossas águas percam o brilho, afetando a
saúde da população.
É claro que as medidas citadas não irão solucionar todos os problemas dos limeirenses
com relação a essas empresas, mas, pelo menos, a tentativa para resolvê-los vale; afinal de
contas, como dizia Karl Marx, sociólogo alemão, de nada valem as ideias sem homens que
possam pô-las em prática.

Professora: Flaviana Fagotti Bonifácio
Escola: Colégio Técnico de Limeira – Cotil • Cidade: Limeira – SP
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Sacolas descartáveis, vidas descartadas
Aluna: Débora Rodrigues Mesquita
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Trairi é uma cidade litorânea do Estado do Ceará, atrativa por suas belezas naturais,
fazendo-a bastante procurada, tanto por turistas brasileiros como estrangeiros, o que tem
contribuído gradativamente para a degradação do meio ambiente, principalmente pelo uso
indiscriminado das sacolas plásticas.
Diante desse problema, foi realizado um projeto ambiental em uma escola do município, propondo a sua substituição por sacolas ecologicamente corretas, como as sacolas
retornáveis. Essa proposição dividiu opiniões. Devemos substituir as sacolas plásticas por
retornáveis?
O fato de elas serem atóxicas, inertes, leves e de distribuição gratuita, as fazem cada vez
mais populares. A quantidade de sacolas encontradas nas calçadas, açudes e até mesmo
voando pelo espaço é enorme.

Na pesquisa realizada pelo projeto foi constatado que 34% do comércio varejista de
Trairi distribui mensalmente cerca de 18.750 sacolas plásticas. Um número alarmante, que
provoca enormes impactos ao meio ambiente. Sem dúvida, os problemas gerados pelo uso
são enormes. Sua não biodegradabilidade e os gases produzidos durante sua incineração
são algumas das dificuldades encontradas. Além disso, as sacolas podem ir para o mar e
matar milhares de animais ou para os bueiros e causar inundações.
Os que são contrários à substituição dizem que elas são muito úteis, fáceis de manusear, e com isso muitos iriam ficar desempregados devido ao fechamento de algumas
fábricas de sacolas.
A maioria das pessoas que discorda da substituição desconhece seus efeitos.
Os que são a favor afirmam que é necessário substituí-las, pois causam sérios riscos ao
meio ambiente e, com certeza, a vida da nossa cidade fica comprometida.
Segundo o secretário do Turismo e Meio Ambiente, ainda não há políticas públicas enraizadas que tenham procurado soluções efetivas para os problemas ambientais como o
uso abusivo das sacolas plásticas.
Penso que devem ser empreendidas ações que visem amenizar o seu uso, tomando
medidas urgentes e necessárias para minimizar os impactos já provocados pelos anos de
uso irresponsável dessas sacolas. Mesmo tendo um pequeno custo, é necessário que haja
a substituição, assim como a aplicação de políticas públicas emergenciais que visem reduzir
os problemas e garantir a preservação da vida, não só do nosso município, mas do planeta.
Portanto, a melhor alternativa seria a não utilização dessas sacolas, pois de um jeito ou
de outro elas irão prejudicar o meio em que vivemos.

Professora: Elizeuda Vitoriano de Moura
Escola: E. E. F. M. Raimundo Nonato Ribeiro • Cidade: Trairi – CE
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Será a volta do Eldorado guiratinguense?
Aluna: Renata Gaspar da Silva
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Guiratinga, cidade onde nasci e fui criada, localiza-se no interior do Estado de Mato
Grosso. Pacata e tranquila, sua população não passa de 13.000 habitantes.
Se fôssemos rever a história de Guiratinga comprovaríamos que ela sempre foi fortemente ligada à extração de minérios. Logo na chegada dos pequenos grupos vindos da
Bahia, ela teve como fonte de renda o garimpo, muito comum naquela época. Depois da
descontrolada ação dos garimpeiros, a cidade parou de vez. O município parecia se perder
no passado e sua população já não conseguia enxergar um futuro para a cidade. Hospitais,
escolas, cinemas, tudo acabou fechando as portas diante da fulminante escassez de diamantes. Sem emprego, muita gente deixou a cidade em busca de outro caminho.
Entretanto, nos últimos meses a população guiratinguense se depara com uma novavelha condição: ao que tudo indica, a antiga Lageado é mais uma vez fonte de riquezas
minerais. A descoberta de manganês vem animando muitas famílias da região. Será a volta
da Princesinha do Leste? Ainda é cedo para responder, mas a esperança de um novo futuro
para a nossa cidade já se acendeu em muita gente por aqui.
Além da descoberta de manganês, já comprovada conforme pesquisas no subsolo,
nossa cidade foi contemplada com o projeto de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs),
oriundo da empresa Garças Energia, com sede em Cuiabá, que gerará muitos empregos
também. Mas para isso acontecer muitas fazendas deixarão de existir, as comunidades
ribeirinhas terão que procurar outro lugar para viver e nossa cidade terá que passar por
uma série de adaptações para suprir todas as suas necessidades, como asfalto, moradia
para todos, escolas...
A população ainda está meio desconfiada, pois já se acostumara com a lenta regressão
do município, e se encontra dividida em suas opiniões. Quem é a favor defende o inegável
crescimento da cidade, o progresso e a geração de empregos que isso traria. Mas muita
gente olha pelo lado ambiental e não quer que as belas paisagens desapareçam. Rios

seriam represados; matas, derrubadas, muitos animais, como tucanos, araras-azuis, iriam
desaparecer do nosso cotidiano. Além disso, Guiratinga já não seria uma cidade tranquila e
segura, haveria muito mais crime e agitação na cidade, o que não é do agrado de todos.
Na minha opinião, Guiratinga ficou muito tempo sobrevivendo dos restos do que um dia
foi: uma cidade movimentada. A expressão “cidade fantasma” é cabível a ela diante de
tantos grandes centros comerciais fechados, tantas casas abandonadas. Se apareceu uma
segunda chance de nossa cidade renascer, é hora de nos empenharmos para que tudo
aconteça bem, de forma correta e transparente.
Virão impactos fortes e teremos que nos adaptar a situações novas. Mas o que fazer
com as comunidades ribeirinhas? Uma solução seria receberem uma orientação para usar
a remuneração financeira em benefício próprio.
Muito do que estamos acostumados a ver e ouvir desaparecerá com o tempo, mas temos que pensar que a pobreza irá diminuir consideravelmente e um futuro de qualidade
está por vir, transformando a entediante vida que levamos hoje numa que a cada dia irá nos
motivar a continuar sendo guiratinguenses de todo o coração.

Professora: Maria Aparecida Barbosa de Anicésio
Escola: E. E. E. M. Dona Maria de Lourdes Ribeiro Fragelli • Cidade: Guiratinga – MT
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Velho Chico, progresso da região e esperança do povo
Aluna: Caroene de Lima Araújo
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“Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico.” Dom
Pedro I, com essas palavras, impulsionou o Brasil à independência, atribuindo para si o
dever de cuidar e beneficiar todas as regiões do seu país. Foi esse ideal que fez vir à tona
um projeto, que nessa época, já vinha sendo visto como a única solução para a seca do
Nordeste.
O projeto de transposição das águas do rio São Francisco no decorrer do século XX
passou por constantes discussões, geração após geração, até ser aceito e implantado, atualmente nomeado pelo governo brasileiro como “Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional”.
A 570 quilômetros da capital pernambucana encontra-se Cabrobó, onde o sertão é o
cenário perfeito para essa típica cidade do interior, banhada pelo esplendor das águas do
Velho Chico, que é a razão da sobrevivência das tradições e do fortalecimento da economia
cabroboense (baseada principalmente na agricultura); Cabrobó é a responsável pelo eixo
norte da obra, que, junto com o eixo leste, localizado no município de Floresta, beneficiará
milhões de pessoas. Porém, a simplicidade da pacata cidade vem tomando rumos polêmicos.
Nesse sentido, os que são a favor do projeto de transposição argumentam que a obra,
iniciada em junho de 2007, poderá ajudar no desenvolvimento de Cabrobó com geração de
empregos diretos e indiretos, beneficiando ainda os Estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, além de irrigar o nordeste setentrional, acabando assim com a
cena triste e desagradável que tem levado muitos nordestinos ao sofrimento e a migrar para
outros Estados.
Os que são contra citam os danos ao meio ambiente e consequentemente à sociedade: além de contribuir para a perda de identidade das famílias que são obrigadas a abandonar suas terras, uma grande onda de desemprego, vista como uma reação que surgirá
ao término da obra.
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Na minha opinião, a transposição do São Francisco trará consigo inevitáveis falhas, que
causarão impactos ambientais e sociais; porém, os benefícios voltados ao desenvolvimento
regional serão suficientes para separá-los e evitar que afetem o país negativamente.
“Meu coração não é maior que o mundo”, dizia o poeta, mas o mundo que o coração
deveria ver é muito melhor que este. Não basta criticar, não basta acompanhar, está na hora
de solucionar. E a humanidade começa a ver o mundo com esse olhar, olhar este que fez
surgir o projeto de transposição e me traz a certeza de que dias melhores virão.
E assim o rio que surge em Minas Gerais, atravessa a Bahia, faz divisa com Pernambuco
e deságua no Atlântico, entre Alagoas e Sergipe, continua sendo o protagonista de um
projeto que reflete o progresso da nossa região e a esperança do nosso povo.

Professora: Lorenna Rodrigues de Novaes Sampaio
Escola: Escola de Referência em Ensino Médio José Caldas Cavalcanti • Cidade: Cabrobó – PE

Energia limpa
Aluna: Patrícia Talita Pedroso
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Cerro Azul é uma cidade do interior paranaense situada no Vale do Ribeira, ao norte de
Curitiba. Ultimamente, a região está agitada pela notícia da construção de uma represa no
rio Ribeira. A companhia responsável pela construção é a Companhia Brasileira de Alumínio
(CBA), que já comprou vários terrenos e luta pela autorização da obra.
Os donos de hotéis e os comerciantes dizem que será bom para a região, pois vislumbram a chance de o comércio local crescer: os mercados poderão vender mais, os hotéis
estarão mais cheios, os restaurantes poderão diversificar mais e servir melhor a clientela
que virá de fora, atraída pelo turismo que a represa proporcionará. Essas pessoas também
alegam que o mundo precisa de energia.
Os que são contra alegam que a barragem causará vários problemas. O clima, por
exemplo, se tornará úmido, terá muita neblina, o sol demorará mais para aparecer e, com
tudo isso, a agricultura poderá sofrer sérios danos. Alegam também que os pontos turísticos da região ficarão embaixo d’água e isso será prejudicial.
Defendo a ideia de que a energia é importante, mas é preciso que se leve em conta o
preço que os moradores da região pagarão e o impacto no meio ambiente. Uma represa
traz sérios prejuízos, como a mudança do clima, a destruição de paisagens naturais e o
desmatamento.
A energia é fundamental, mas é preciso considerar que há outras formas de produção que
causam menos impacto à natureza, como a eólica e a solar. Nos Estados Unidos, por exemplo,
há 2 milhões de pessoas que recebem energia gerada por turbinas movidas por força eólica
(força do vento). Na Europa, há mais de 17 milhões de pessoas que consomem esse tipo de
energia. No mundo, são cerca de 20.000 turbinas movidas pela força do vento, como afirmam Carlos de Barros e Wilsom R. Paulino, no livro de ciências O meio ambiente. Entre os
benefícios desse tipo de energia podemos citar a economia de petróleo, a preservação dos
rios e a conservação dos animais, sem contar que as pessoas não são tiradas de seus lugares.

A região onde está localizado o município de Cerro Azul possui belíssimas grutas, que
proporcionam o turismo, aulas de campo para os estudantes e, acima de tudo, equilíbrio
ecológico. Esses lugares oferecem moradia a vários animais, entre os quais o morcego. Ao
inundar as grutas, esses animais irão procurar outros lugares para morar, podendo até
mesmo se instalar nos forros das casas. Segundo o professor e médico-veterinário Nivo
Suffinger de Matos, os morcegos podem transmitir muitas doenças aos seres humanos.
Apesar de montanhoso, o município de Cerro Azul é um grande produtor de diversas
frutas e verduras e isso gera uma grande renda. Somente de poncã, foram colhidas mais de
7 milhões de caixas no ano de 2009. Se o clima ficar mais úmido e o sol aparecer mais
tarde, as frutas podem adquirir fungos e ficar sem qualidade para o consumo. O mesmo
destino podem ter os diversos tipos de verdura que também são produzidas e comercializadas na região.
Portanto, a energia é necessária, mas não se pode esquecer que o meio ambiente precisa ser preservado. Assim, é preciso buscar alternativas para o desenvolvimento sustentável, sem agredir a natureza e respeitando todos os seres vivos. Dessa forma, se estará contribuindo para um mundo melhor.

Professor: Aguinalte Antônio Brimi
Escola: Colégio Estadual Augusto Antônio da Paixão • Cidade: Cerro Azul – PR
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O casamento dos Xokó com os não índios
Aluna: Naiane Acácio Bezerra Lima
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O povo indígena Xokó é uma nação de diferentes costumes e crenças próprias. Por isso
o casamento de pessoas índias com não índios vem gerando polêmica dentro da comunidade, em relação ao fato de os não índios morarem na aldeia.
Muitas pessoas são favoráveis ao casamento e à moradia dos não índios na tribo, pois
afirmam que, infelizmente, não mandamos em nossos sentimentos e os jovens podem se
apaixonar e se envolver com quem escolherem; além disso, defendem a permanência destes na comunidade, porque acreditam que se não aceitamos o não índio nas nossas terras
ele irá levar consigo o seu companheiro Xokó para longe dos nossos costumes e tradições.
As pessoas que não concordam com o problema acima citado alegam que se isso for
permitido haverá uma enorme população de não índio dentro da aldeia que desconhece as
tradições indígenas e não sentiu na pele todo o sofrimento do nosso povo.
Na minha concepção e vivência, os não índios não deveriam morar em nossa aldeia
pelo fato de que essas pessoas não conhecem os nossos costumes e crenças; dessa forma
a nossa cultura fica cada vez mais distante, sem falar que muitas vezes eles querem ter mais
direitos que os próprios índios. E, quanto ao fato de não dominarmos nossos sentimentos,
até concordo, porém ainda assim é inaceitável a moradia do não índio na aldeia, pois a
partir do momento que nos relacionarmos com os não Xokó devemos já estar conscientizados

de que não podemos morar na nossa aldeia. Até porque imaginemos se houver mais casamentos de índios com não índios? A população não indígena da aldeia seria enorme!
Portanto, uma vez que um não índio morasse em nossa comunidade, com cultura e
tradições tão diferentes da nossa, não entenderia nem fortaleceria a nossa comunidade
Xokó. Sou índia, sou guerreira e nunca vou permitir que isso morra dentro de mim.
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Professora: Daniela Souza dos Santos
Escola: C. E. Indígena D. José B. de Castro • Cidade: Porto da Folha – SE

A transposição do rio São Francisco: sonho ou pesadelo?
Aluna: Hildegna Moura da Costa
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Expondo um retrato fiel dos espaços interioranos do Nordeste brasileiro, Angicos é
uma pequena comunidade rural que fica aproximadamente a 8 quilômetros do município
de José da Penha, no Rio Grande do Norte. A vida nesse lugar é simples e tranquila. A agricultura é a principal fonte de sobrevivência de quase toda a população. Um fato que nos
últimos dias vem dividindo opiniões é o projeto de transposição do rio São Francisco, que
ora se mostra como um benefício, ora se apresenta como algo maléfico para a população
ribeirinha. É por meio dessa visão que se pode questionar se estamos diante da realização
de um sonho ou no meio de um grande pesadelo.
Muito se discute sobre a ideia da vinda de tanta água para uma população tão pequena
como a de Angicos. Colocar em prática esse projeto é buscar diminuir o problema da seca
no sertão nordestino. Na concepção de alguns agricultores e pecuaristas da região, a transposição trará benefícios não só às famílias angiquenses, mas também para as de outras
comunidades rurais que sofrem com os longos períodos de estiagem. Além disso, estudos
realizados pela Fundação Joaquim Nabuco sobre o projeto de integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste apontam que a transposição possibilitará muitas oportunidades de empregos para a população beneficiada.

Por outro lado, o objetivo da transposição do “Velho Chico” não agrada a muitas pessoas da comunidade de Angicos. Na visão de inúmeros moradores dessa localidade o
projeto em foco modificará a vida de diversos agricultores, uma vez que estes terão suas
terras e casas inundadas e o ecossistema à margem do rio será afetado. É por essa perspectiva que o São Francisco em transposição irá transpor também a vida de muitos habitantes desse local, pois terão que mudar os costumes, a organização comunitária e, principalmente, as práticas da agricultura. Além do mais, os lucros e vantagens só surtirão
efeito para os latifundiários que possuem condições para investimentos, o que possibilitará usufruir das águas de maneira eficaz e lucrativa. Então, fica a perguntar: “Até que
ponto esse projeto favorecerá a vida da população carente de Angicos?”.
Na verdade, o Nordeste necessita de ações que possam trazer benefícios, e não colocar
em risco a vida do homem do sertão. Por isso que, enquanto moradora da comunidade de
Angicos, considero desnecessária a transposição do rio São Francisco para o lugar onde eu
vivo, por parecer mais uma estratégia política do que uma forma de garantir a vida daqueles que se encontram em circunstâncias precárias. Não adianta ver tanta água sem poder
desfrutá-la. O que importa são projetos que procurem amenizar a miséria do povo de Angicos, de José da Penha, do Nordeste... enfim, de todo o Brasil.
Assim, o projeto de integração do São Francisco em pouco beneficiará a população
angiquense; pelo contrário, afetará em muito a vida daqueles que tanto trabalharam para
se estabelecer em seu hábitat. Não importa cobrir o semiárido com tanta água, o que interessa é o progresso e a garantia de vida em abundância para todos os habitantes, sejam do
campo ou da cidade. Não estamos sonhando, estamos diante de um pesadelo. É necessário, portanto, acordar e fazer valer os direitos, os deveres e os valores de cada um de nós,
procurando reduzir as disparidades advindas do campo econômico, político e social.

Professor: Edísio Holanda Rêgo Júnior
Escola: E. E. E. F. M. Vicente de Fontes • Cidade: José da Penha – RN
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Por água abaixo
Aluno: Éverton José de Sousa
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Coronel Xavier Chaves possui uma rica paisagem hidrográfica: pequenas cachoeiras e
rios, muitas minas de água doce em toda parte, na área rural e urbana. Os habitantes consomem água tratada de forma ilimitada, diferentemente de outros municípios brasileiros,
onde há escassez de água ou falta de tratamento. Contudo, tenho observado que o desperdício também é nossa realidade.
De acordo com a ONU, crianças de países desenvolvidos, como os Estados Unidos,
consomem de trinta a cinquenta vezes mais água que as dos países pobres. Aqui parece
ocorrer o mesmo: temos uma qualidade de vida comparável à dos países desenvolvidos e
um consumo exagerado de água. Muitas pessoas não têm consciência de seu uso, lavam o
carro e a calçada sem necessidade, molham a rua por causa da poeira, não se preocupam
em fechar a torneira quando escovam os dentes, tomam banhos demorados...

Com pouco mais de 3.000 habitantes, o consumo médio por xavierense consta de
85 litros diários, 40% dos quais desperdiçados, conforme dados da Copasa, estação de
tratamento de água local. Esses números acusam o tamanho do problema. Segundo estimativas da Unesco, por ser uma cidade pequena, nosso consumo individual não deveria
ultrapassar 40 litros, que é o total necessário a todas as nossas atividades diárias como
beber, escovar os dentes, cozinhar, tomar banho e outras.
Se não há escassez de água aqui, por que economizar?, muitos se perguntam. Joelmir
Betting, em sua crônica “Planeta Água”, nos lembra que “a água doce é um recurso renovável pela própria natureza. O tal ciclo hidrológico. Renovável sim, porém limitado”. Ademais
o artigo 5 da Declaração Universal dos Direitos da Água, instituída pela ONU, afirma que a
água não é apenas uma herança de nossos predecessores, mas um empréstimo aos nossos
sucessores.
Sabemos que a água, por causa dos abusos cometidos, poderá acabar em nosso planeta, em nossa cidade. Portanto, é preciso definir regras para o seu uso racional. Na minha
opinião, além de projetos de conscientização da população, a Copasa poderia conceder um
desconto considerável aos que utilizassem água com economia, pois há aqueles que, embora não se preocupem em economizar, reclamam de seu custo.
Assim, se a comunidade xavierense continuar com esse ritmo de consumo, com o desperdício acentuado, está claro que não só nosso dinheiro, mas principalmente nossos lençóis freáticos e reservas de água potável irão por água abaixo.

Professora: Maria do Carmo Pinto Chaves
Escola: E. E. Coronel Xavier Chaves • Cidade: Coronel Xavier Chaves – MG
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Um toque para um futuro melhor
Aluno: Kalebe dos Anjos Amaral
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Ultimamente há algo que vem gerando muita polêmica entre os moradores da pequena
cidade onde moro: Amaralina, em Goiás. Trata-se do “toque de recolher”, que está em consonância com a forma da Constituição Federal e da Lei n° 8.069/90, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, entre outros, apresenta os seguintes limites: é proibida
a presença de menores de 14 anos em horário noturno posterior às 22 horas nas ruas e
logradouros públicos e menores de 18 anos em horário posterior às 24 horas, desacompanhados dos pais ou responsáveis.
Se o adolescente for encontrado em situação de risco, os pais poderão responder a
processo pelo eventual abandono ou não cumprimento dos poderes inerentes ao poder
familiar.
Penso que tal medida veio juntar-se às nossas necessidades, visto que seu objetivo não
é intimidar crianças e adolescentes, mas protegê-los, pois se trata de uma questão social.
O toque de recolher gera polêmica porque muitas crianças e adolescentes não aceitam
ser mandadas pelos conselheiros e querem ficar até altas horas nas ruas, escondendo-se
até mesmo nas copas das árvores, pois não querem acreditar que essa lei é uma ajuda para
a diminuição do vandalismo, da prostituição de menores, do uso de drogas e de outras
evidências que ocorrem entre os jovens.
Segundo uma pesquisa feita pela Organização das Nações Unidas, 35% dos adolescentes de 12 a 14 anos consomem bebidas alcoólicas e entre os de 15 a 16 anos essa taxa
aumenta para 56%. Isso acontece, na maioria das vezes, porque são influenciados por outras pessoas; por isso nossas crianças e adolescentes precisam ser protegidos e orientados,
pois aqui mesmo onde moro há casos semelhantes que trazem sérias consequências.
Há também polêmicas por causa de muitos pais que em vez de aconselhar seus filhos,
falar e mostrar que essa é a melhor maneira de livrá-los de tudo o que os leva à ruína, não
aceitam que outras pessoas, como os conselheiros, os mandem embora para casa, mesmo

sendo um modo de proteção. Pois, na minha opinião, os pais deveriam ser os primeiros a
se interessar pela segurança e o bem-estar dos filhos.
Sendo assim, os pais deveriam se conscientizar e orientar os filhos, pois essa é a melhor
maneira de eles serem pessoas educadas, honestas e de confiança, tendo um futuro brilhante, livres de serem pessoas escravas da prostituição e do vício, que são também problemas que nos afligem muito.
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Professora: Maura Ferreira de Oliveira Borges
Escola: Colégio Estadual Josino Silva • Cidade: Amaralina – GO

Destruição de um patrimônio ou criação
de uma nova história?
Aluno: Ederaldo Silva Leandro
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Alpinópolis é uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, de apenas 20.000 habitantes, e, como tantas outras cidades do Brasil, é hospitaleira e acolhedora. Guarda uma
bela história e ainda apresenta traços do pequeno povoado de São Sebastião da Ventania.
Recentemente, um projeto de reforma da Praça da Matriz, ponto histórico de Alpinópolis, vem causando polêmica entre a população, pois para a revitalização da praça ela foi
quase totalmente destruída.
Há aqueles que consideram a reforma uma necessidade, pois a praça estava feia, mal
cuidada, com árvores de grande porte que ameaçavam cair, mal iluminada, e, além disso,
era um dos principais pontos de uso e tráfico de drogas da cidade. Porém, há também
aqueles que consideram ser a reforma a destruição de um patrimônio cultural.
Segundo Omar Kraüss, poeta da cidade e um dos moradores mais antigos da praça,
“é preciso modernizar”. Também, na minha opinião, a revitalização é indiscutivelmente
necessária, primeiramente porque o projeto prevê a modernização da praça, incluindo
calçadão, área de lazer e de alimentação, o que trará muitos benefícios aos moradores, já
que na cidade há poucas opções de lazer. De acordo com o prefeito Edson Luiz Rezende
Reis, seu objetivo é mesmo atrair os jovens para um local mais central, fazendo da praça
um ponto de encontro.
Em segundo lugar, penso que a reforma contribuirá para eliminar o uso e tráfico de
drogas, pois, segundo a arquiteta responsável pelo projeto, Regina Zanetti Pollo, o paisagismo era inadequado por conter muitos arbustos, o que facilitava o esconderijo das drogas.
Com a reforma, a praça terá árvores de pequeno porte e plantas rasteiras, permitindo uma
visão melhor, dificultando assim a ação dos traficantes.

E, finalmente, de acordo com uma pesquisa realizada na cidade pelos alunos do 3º- ano
do Ensino Médio da Escola Estadual Dona Indá, embora cerca de 13% da população seja
contra, afirmando ser a praça um patrimônio histórico, acredito que essa iniciativa não
destruirá a história, pois a praça continuará no mesmo formato e com os mesmos traçados,
mantendo seu projeto original. Regina disse que apenas serão feitas pequenas modificações e inclusive o coreto do jardim será reativado, assim como a fonte, que já existia.
Enfim, a revitalização da praça irá trazer muitos benefícios à população, pois ela continuará sendo um ponto histórico e turístico da cidade, voltará a ser novamente um local de
lazer para toda a família e permitirá a todos os alpinopolenses construir uma nova história
daqui em diante.
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Professora: Regina Célia Damasceno
Escola: E. E. Dona Indá • Cidade: Alpinópolis – MG

Agrotóxico: um mal com o qual ainda convivemos
Aluna: Jackeline da Silva Mello
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O lugar onde vivo, São José do Vale do Rio Preto, é uma cidade interiorana, provida por
muitas belezas naturais, localizada na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, conhecida como a Cidade das Águas de Março, imortalizada por Tom Jobim. É o município com o
maior nome do Brasil. A extensão do seu nome não equivale ao seu tamanho territorial, por
ser uma cidade pequena, de aproximadamente 22.000 habitantes.
O nosso município tem como principais atividades econômicas a agricultura e a avicultura e, como ocorre em outros lugares, enfrenta um grave problema, que é o uso desmedido de agrotóxicos. Aqui, sempre foi comum a sua utilização e a agricultura orgânica
quase não existe, sendo ínfimo o número de produtores que se utilizam de tal técnica,
talvez por falta de incentivo.
Os agricultores, na maioria das vezes, abusam do uso desse veneno, ultrapassando a
dosagem permitida e recomendada por engenheiros-agrônomos e fabricantes, e há aqueles
que não utilizam os equipamentos de proteção individual durante a aplicação. Penso que
essa atitude é consequência da falta de informação dos produtores, pois muitos não têm a
noção exata do mal que esses defensivos químicos podem causar à saúde.
Em muitos momentos, nos encontramos diante de uma situação em que ir até o supermercado em busca de alimentos saudáveis, como frutas e verduras, pode se transformar
em uma verdadeira ameaça para todos aqueles que farão o consumo desses produtos.

Segundo pesquisas já realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o
morango, por exemplo, é um dos alimentos que estão no topo da pirâmide daqueles que
mais absorvem agrotóxicos e é um dos mais utilizados, não só em nosso município, mas
em muitos lares brasileiros.
O uso excessivo de defensivos químicos pode causar, além de outros males, graves
problemas neurológicos, de reprodução, de descontrole hormonal e até câncer, e, diante
desse quadro, às vezes nos encontramos numa situação em que não sabemos o que fazer.
Na minha opinião, diversos segmentos da sociedade, como consumidores, produtores
e autoridades, poderiam contribuir para o desenvolvimento de projetos que defendessem
e divulgassem a cultura de produtos orgânicos totalmente sustentável ecologica e economicamente, o que a tornaria, talvez, uma saída eficaz para amenizar o problema.
Considero que apesar de existir uma resistência notável por parte de muitos produtores
de nossa cidade, há aqueles que estão se conscientizando do mal que os agrotóxicos causam à saúde e começando a investir mais em produtos orgânicos. Dessa forma, acho que,
apesar de não podermos mudar essa história, no que diz respeito ao uso dos venenos, uma
vez que algum produto contaminado possivelmente já tenha chegado à nossa mesa, temos
a obrigação de nos mobilizarmos para alterar esse quadro. Nesse sentido, é importante
darmos mais valor às coisas naturais e defendermos, acima de tudo, a vida; assim, estaremos contribuindo para o equilíbrio do planeta.

Professora: Maria Anunciação da Silva
Escola: Colégio Estadual Coronel João Limongi • Cidade: São José do Vale do Rio Preto – RJ
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Acquário faraônico
Aluno: Victor Santos Candeira
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Há algum tempo a praia de Iracema era conhecida como importante ponto turístico de
Fortaleza: bons bares e restaurantes, belo calçadão, bicicletas, crianças, pais. Contudo, o
descaso governamental minou o próspero lugar, que atualmente encontra-se abandonado
e faz fama como concentração de adictas e prostitutas. Iracema, a virgem dos lábios de mel,
importante personagem da prosa alencarina, parece estar esquecida, assim como a valorização da cultura cearense.
Surge, então, a proposta de dar vida nova ao lugar. A iniciativa do governo do Estado de
construir um enorme oceanário, intitulado Acquário Ceará, à primeira vista encanta pelo
seu desenho arrojado e reacende, no coração do fortalezense, a lembrança de uma praia
que um dia foi digna de ostentar o nome da mãe do primeiro cearense.
O projeto terá 21.500 metros quadrados de área construída, com salas de cinema 4D,
ponto de mergulho e simuladores de submarino. Estima-se que atrairá à capital cerca de
1,2 milhão de turistas anualmente. Mas tudo isso terá um custo, um orçamento estimado
em 140 milhões de dólares, dos quais 112 milhões virão de instituições internacionais. A manutenção dessa obra, já caracterizada por muitos como faraônica, possuirá um custo situado
entre 16 milhões e 20 milhões de reais, que o governo pretende arcar por meio de parcerias.
O Acquário tem se constituído numa grande polêmica por diversos fatores, a começar
pelo ambiental. Alega a Secretaria de Turismo que a proposta é criar um espaço que conjugue entretenimento e educação. E, para “educar”, será necessário aprisionar várias espécies marinhas e privá-las de seu meio natural; para “educar” estaremos ensinando a hipocrisia aos nossos filhos. Que tipo de educação é essa?
Quando o projeto já estava em avançada fase de andamento no início do ano passado,
a comunidade científica reclamou não ter sido consultada a respeito do assunto. É um fato
que nos leva a questionar até que ponto o teor educativo do oceanário é realmente valorizado ou até que ponto ele é apenas fachada, uma “educação” alienada.

Há, inclusive, os problemas estruturais, que parecem esquecidos, como o desempenho
escolar dos estudantes da rede pública do Ceará, que não é muito animador. Em hospitais
públicos da capital, aumentam as filas de gente de todos os municípios. As estradas merecem mais cuidados; as cidades, melhor rede de saneamento; a indústria, mais incentivo.
Numa rápida retrospectiva histórica, percebe-se que a centralização econômica numa
determinada região é, em geral, prejudicial à nação como um todo. O que o governo do
Estado está fazendo é concentrar grande quantidade de capital num só lugar: a praia de
Iracema. Será um benefício enorme para o turismo, isso é inquestionável, mas que diferença fará o Acquário aos moradores do Crato ou de Barbalha, no sul do Estado? A questão se
faz pertinente, visto que o custo é de todos nós, cearenses.
Além disso, algumas entidades, como o Fórum da Criança e do Adolescente e o Instituto do Desenvolvimento Social e da Cidadania, entraram com uma ação civil contra o pomposo projeto. Alegam que a eles não é dada a importância devida (expressa na quantidade
de verba disponibilizada) e que o turismo está se sobrepondo ao desenvolvimento social,
aos cuidados com os nossos problemas já tão conhecidos.
De fato, não é um projeto faraônico e custoso que acabará com a prostituição infantil, no
máximo irá deslocá-la a outro ponto da cidade. De fato, um oceanário não resolverá nossos
problemas de segurança em todo o Estado, não melhorará a saúde nem o rendimento escolar
dos nossos jovens. De fato, um aquário trará beleza à praia e impulsionará o turismo, mas não
desenvolverá os outros setores da economia nem gerará quantidade de empregos expressiva
para o Estado como um todo. Logo, é bom ter cautela: trazem pedras do Egito para beira-mar,
constroem obras faraônicas... qualquer dia desses começam a falar em pirâmides construídas
sob o suor e o sangue do povo. É bom acordar para as nossas prioridades.

Professora: Lilavati Lirian de Oliveira Marinho Santos
Escola: Colégio Militar de Fortaleza • Cidade: Fortaleza – CE
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Paraíso, em busca da sustentabilidade
Aluna: Francielli Rosa Dias
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Fala-se muito em desenvolvimento sustentável, isto é, a procura de satisfazer a necessidade da geração atual sem comprometer a capacidade e qualidade de vida das gerações
futuras. No entanto, quando caminho pelas ruas de São Sebastião do Paraíso, situada no
sudoeste mineiro, conhecida como a “Cidade dos Ipês”, deparo-me com uma questão que
vem preocupando grande parte dos moradores do município: a coleta de nosso lixo.
Sem dúvida, um dos grandes problemas do mundo inteiro é onde depositar ou colocar
entulhos, resíduos industriais e o lixo urbano. Vejo que aqui em Paraíso não é diferente,
também sofremos com esse gravíssimo problema, que provoca a poluição e danos ambientais, podendo afetar seriamente toda a biodiversidade e, inclusive, a vida do ser humano,
que, infelizmente, é o principal poluidor do meio ambiente.
Muitos moradores de nossa cidade vêm questionando os responsáveis pelos lixos deixados nas ruas, esquinas e terrenos baldios a qualquer hora do dia, pois eles poluem o ar,
o solo e a água, causando mau cheiro e danos à saúde da população. Até o Parque da Lagoinha, um dos pontos turísticos centrais da cidade, em dias de chuva, acaba recebendo
parte desse lixo, o que compromete a beleza local, a vida dos peixes e aves que lá habitam.
Pesquisa realizada pela Fundação Educacional Comunitária Local (Fecom) mostra que
do nosso lixo 90% são coletados não de forma seletiva; 5,8%, queimados; 3,6%, jogados
em terrenos baldios e rios; e o 0,6% restante, enterrado.
A prefeitura já está viabilizando os contratos para consultoria e construção do aterro
sanitário. Segundo responsáveis do Poder Legislativo, a Comissão do Meio Ambiente, apesar disso, continuará enviando às escolas projetos e gincanas que visam à coleta seletiva de
material reciclável, zelando assim a organização do meio em que vivemos. Temos que buscar a colaboração de todos, mas, infelizmente, a comissão conta com apenas 60% de participação das unidades de ensino local.

Segundo o vereador José Luiz Correa, existem outros projetos criados pelo Departamento do Meio Ambiente e pela Fecom para serem dinamizados e concluídos, como a
Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis; a Central de Recebimento de Embalagens de Agrotóxicos; o Programa de Controle e Preservação da Microbacia do Rio Santana,
que abastece nossa cidade, para tratamento e distribuição da águ a potável; a Criação de
Reservas Permanentes e Ecológicas; e ainda a Coleta Seletiva Voluntária.
Cassius Malagutti, secretário de Planejamento Urbano, em entrevista ao jornal Sudoeste,
disse que a prefeitura se empenhará para que toda a população conheça e participe dos
projetos existentes; no entanto, ambientalistas sociais criticam a falta de divulgação a todos
os moradores e também a política orçamentária, alegam que a liberação de verbas demanda tempo, causa atraso para que os projetos realmente necessários sejam implantados,
pois o meio ambiente não pode esperar, necessita de soluções urgentes.
Após análise dos problemas causados pelo lixo produzido, penso que todo cidadão
precisa informar-se e tomar consciência, além de criar novas leis e implementar as já existentes. É através da participação efetiva de todos, independentemente do nível social ou
econômico, que vamos conseguir com que os objetivos de preservar o lugar onde vivemos
sejam alcançados.
São Sebastião do Paraíso terá um futuro brilhante se atingirmos o desenvolvimento
sustentável ideal. São aproximadamente 65.000 habitantes que vivem aqui e devem direcionar lixos e entulhos para os devidos lugares, preservando assim este “paraíso”: trazendo
de volta para nossas ruas e praças a beleza da natureza, a limpeza de nossos parques, de
nossas águas e o amarelo de nossos “ipês” – cartão-postal de nossa querida cidade, parte
da belíssima paisagem mineira e do Brasil.

Professora: Eneida Maria Dioniz Pádua
Escola: E. E. Comendadora Ana Cândida de Figueiredo • Cidade: São Sebastião do Paraíso – MG
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Munim, entre a vida e a morte
Aluna: Lúcia de Fátima Leite Gomes
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Presidente Juscelino é uma bela cidade que atualmente encontra-se em processo de
desenvolvimento urbano e tecnológico. Por ser pequena e não dispor de grande movimentação de veículos, apresenta um clima agradável e possui uma diversidade de belezas
culturais e ecológicas, entre as quais o belíssimo rio Munim, o qual vem sofrendo agressões,
como o desmatamento de suas margens e a extração de areia.
Esse rio, considerado uma riqueza para os habitantes, principalmente para aqueles que
buscam na pesca a sua alimentação, é vítima diária da ambição humana. Assim, levanta-se
uma questão: será que o progresso justificaria a degradação do rio Munim?
Não é o que parece, pois a realidade do nosso município escancara o desencadeamento avassalador das consequências que a retirada desenfreada legal ou ilegal de areia
e a destruição das matas ciliares das margens do rio causam à população, afetando-a
diretamente. Pesquisas relatam que há trinta anos as quantidades de peixes, de animais
silvestres e de árvores que cercavam o rio era sem dúvida superior à atual situação em
que hoje se encontra.
A extração de madeira, que algumas autoridades locais argumentam ser mais prejudicial que a de areia, é efetuada para a criação de áreas adequadas para a produção de atividades econômicas; porém, quando realizada excessivamente, causa o assoreamento e
este ocasiona o desequilíbrio ecológico, que acaba causando a escassez dos peixes.
Segundo o professor e vereador Gilson Pinheiro, os moradores desmatam por falta de
conhecimento e conscientização; além disso, eles precisavam realizar seus plantios para
adquirir o sustento de suas famílias.
Muitas pessoas dizem que a retirada de areia é importante porque ela é utilizada para
a construção de casas, escolas, hospitais etc.;entretanto, a exportação para outros locais
gera a necessidade de extrair maior quantidade, e é exatamente desse ponto que parte a
exploração exagerada.

A sociedade juscelinense percebe a perda do rio Munim no decorrer dos dias, e o pior
de tudo é que os poderes municipais não tomam nenhuma atitude para diminuir ou tentar
solucionar o problema. Ademais, a extração de areia é praticada principalmente por um
dos representantes do povo. Assim, observa-se que quem deveria defender é justamente
quem ataca.
As estatísticas demonstram que há vários rios inapropriados ao consumo humano, devido aos ataques que sofreram. Exemplo disso é o rio Tietê, localizado em São Paulo, que
hoje encontra-se em estado de calamidade.
É importante ressaltar que o rio Munim tem grande utilidade para a população. Além de
ser fonte de renda para muitas famílias que ganham dinheiro através da travessia por meio de
canoas, é um belíssimo ponto turístico, bastante visitado por pessoas da região inteira.
Sendo a preservação do meio ambiente uma preocupação mundial, penso que o rio
Munim precisa de ações concretas para a sua preservação. É necessário não só fiscalizar ou
aplicar multas, mas sim implantar o controle tanto para o desmatamento quanto para a
extração de areia. É necessária melhor atuação dos governantes, mobilização da população
local e do Ibama, no sentido de buscar soluções para o problema, a fim de que as gerações
futuras possam desfrutar dessa riqueza natural.
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A cidade onde moro é um lugar de belíssimas paisagens, cercada por seus verdes e
exuberantes campos inundáveis, que, no período das chuvas, parecem mares. Possui uma
população de 77.000 habitantes, também conhecida como “Princesa da Baixada”. Temos
como principais fontes de renda a pesca, garantida pelo rio Pericumã, o extrativismo vegetal (coco babaçu), a agricultura e o comércio, que, por sua vez, é bastante movimentado.
Aqui é bom de viver, é terra de gente simples, porém muito hospitaleira.
Pinheiro é famosa por suas festividades, principalmente no período carnavalesco, quando recebe milhares de visitantes, mas fora do período momesco as festas correm soltas, isto
é, várias festas acontecem em um só dia, praticamente durante toda a semana.
Atualmente a cidade vive uma questão que divide opiniões: o excesso de festas prejudica a sociedade? O que para muitos é uma grande alegria, para outros tornou-se motivo
de indignação. A realização desenfreada de festas está tirando o sono, literalmente, da
maioria da população. Grande parte dos pinheirenses não está satisfeita com essa situação,
pois trata-se de um incômodo ao sossego público. Eles também alegam que é preciso reduzir a quantidade de “comemorações” na cidade, pois estas são as razões para aumentar a
criminalidade, ou seja, roubos, assaltos, uso e venda de drogas, sem mencionar que os jovens dispõem mais tempo para as festas do que para os estudos, quando não os trocam
totalmente, pelo fato de elas ocorrerem diariamente.
Aqueles que se sentem prejudicados ainda argumentam que em muitos desses eventos
é comum encontrar crianças desacompanhadas, o que contraria o Estatuto da Criança e do
Adolescente(ECA), pois, segundo ele, um adolescente para entrar em festas precisa de um
documento de autorização.
Todavia, há quem goste e se faça presente em quase todas as festas, pois acredita que
essas sejam as únicas opções para diversão e distração. Também os empresários que se
beneficiam dos eventos, juntamente com os comerciantes, creem que a diminuição do

número delas não influenciaria na redução da criminalidade, pois acham que em todo lugar
existe esse tipo de problema.
Penso que todos têm direito de procurar locais para divertir-se ou promover suas festas;
contudo, a realização exacerbada traz inúmeros transtornos à população, e um deles é o
incentivo ao consumo de bebidas alcoólicas, mal que atinge muitas famílias. Segundo pesquisas, o uso de álcool por jovens pode causar sérios danos ao seu organismo, ao intelecto
e à personalidade, pois ainda estão em fase de formação. Há registros de que algumas famílias tiveram que mandar seus filhos (menores de idade) para outras localidades, pois já
não conseguiam ter controle sobre eles.
Eu acho que esse enorme número de festas não permite que depois de um dia cansativo de trabalho as pessoas tenham o descanso merecido. Outro fator contrário é que em
várias delas bandas de outros Estados são contratadas - isso sempre significa que o dinheiro não circula na cidade, o que não ajuda a diminuir os casos de pobreza da região.
Acredito que seja possível diminuir as festas e ter um controle maior sobre suas realizações. Além disso, é de responsabilidade dos governantes oferecer outras opções de
lazer à cidade, como incentivo ao esporte e ao talento dos pinheirenses, eventos culturais,
com a criação de casas de leituras e de artes, assim como a revitalização de nossos parques e praças, que com certeza poderiam ser opções de lazer para muitas pessoas. Também deveria haver investimento em escolas e faculdades, pois uma educação verdadeiramente trabalhada faria com que os jovens adquirissem outros interesses que não fossem
somente festas e bebidas. Com isso, todos poderiam usufruir dos lugares agradáveis que
nossa Pinheiro tem a oferecer e seriam minimizados os casos de violência e tantos outros
que afetam o nosso município.
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O Distrito Industrial do Pequiá, situado no município de Açailândia, no sul do Maranhão, está passando por um sério problema ocasionado pelo plantio de eucaliptos para a
fabricação de carvão. Esse fato vem provocando uma série de divergências entre a população afetada pela poluição e as siderúrgicas instaladas no local.
Pedro Gutenberg, diretor de departamento de tecnologia e assistência técnica em ferrosos da Vale, empresa responsável pelas carvoarias, relata que a firma trouxe grandes oportunidades de trabalho, incentivo à qualificação, e ainda a geração de recursos para a cidade,
além de afirmar que 38.000 hectares são destinados à reserva florestal, fazendo uso apenas
de 34.000, onde se encontram aproximadamente 38 milhões de pés de eucaliptos.
Por outro lado, biólogos e moradores próximos a essas áreas apontam os riscos provocados à saúde e ao meio ambiente.
Dados revelam que Acailândia é responsável por 80% da produção do carvão, que
serve tanto para aquecer os fornos como para se fundir ao ferro, servindo como reagente
na transformação do metal.
Segundo o secretário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do Pará, Maurílio Monteiro, os impactos são diversos, pois o material utilizado para a fabricação de carvão, o eucalipto, que não é uma planta nativa dessa região, exige grande consumo de água, pois
apenas uma árvore é capaz de consumir diariamente 30 litros de água e 36.500 litros por
ano, provocando o empobrecimento do solo e dos lençóis freáticos, além da fumaça gerada
na queima do eucalipto, que libera gases prejudiciais à atmosfera, contribuindo para a
elevação da temperatura global e aparecimento de problemas respiratórios.
Em conversa com moradores do local, um senhor de 80 anos que mora próximo às
carvoarias relatou sofrer com o problema, que se agrava mais ainda pela falta de assistência, sem contar que muitas pessoas deixarão suas terras sem ao menos saber que
serão indenizadas.

A empresa alega gerar lucros para a região. Mas pesquisas realizadas comprovam que
os empregos oferecidos pelo setor siderúrgico são pequenos, se comparados aos reais benefícios que poderiam ser criados à população local; e os salários médios também não são
suficientes para promover alterações de renda.
Observando a situação, percebe-se que a empresa tem papel significativo dentro e fora
do país, mas para a região os retornos não são tão visíveis.
Não se trata de obrigá-los a sair ou extinguir a produção, mas é possível dialogar com
os órgãos responsáveis para articular estratégias que minimizem os impactos sociais e ambientais. É preciso também fazer com que não fique só no papel o dever que eles têm de
reflorestar a área devastada, com árvores que não prejudiquem o solo e preservem a biodiversidade local, disponibilizando recursos para a implantação, por exemplo, de um queimador de fumaça, projeto que visa reduzir a poluição, proposta pela empresa, mas que ainda
não foi implantado. Outras ações ainda podem ser executadas em parceria com o governo,
empresas e demais representantes da sociedade civil.
Apesar de tais problemas serem causados por ações sem planejamento de uma empresa privada, essa luta é de toda a população contra os governantes que são escolhidos para
representá-los. Dizer que esse é um problema a ser resolvido apenas pela empresa não
justifica a falta de engajamento em prol de melhorias. Afinal, o problema que aparentemente tem consequências locais afeta a todos indistintamente.
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Goiânia, o lugar onde vivo, além de ser considerada uma das cidades mais arborizadas
do país, possui excelentes parques, shoppings e uma população formada por gente simpática e receptiva.
Apesar de ser uma boa cidade para se viver, o trânsito não tem sido um dos melhores
do país. Por causa disso, desde março deste ano, estão sendo feitas mudanças em várias
avenidas consideradas pontos importantes para a fluidez do tráfego. Isso tem provocado
divergência de opiniões entre os cidadãos que aqui vivem. Alguns pensam que as medidas
são necessárias e trarão benefícios à população; outros argumentam que haverá prejuízos
incalculáveis. Entre essas mudanças, o que mais provoca discussões é a proibição dos estacionamentos em duas das principais avenidas da capital: a T-7 e a T-9.
Particularmente, acho viável a medida tomada, pois toda e qualquer cidade que se encontra em desenvolvimento, como é o caso de Goiânia, necessita de supervisão, principalmente no que diz respeito ao sistema de trânsito.
Embora algumas pessoas discordem da medida tomada, é possível notar a diferença no
trânsito após a proibição dos estacionamentos. Ao circularmos por essas avenidas já percebemos melhor fluidez do tráfego.
Para aqueles que são contrários à proibição dos estacionamentos, como é o caso de
Melchior Luiz Duarte de Abreu Filho, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de
Goiânia (CDL), que argumenta que essa mudança causará uma queda nas vendas, porque
os comerciantes não terão local de estacionamento para seus clientes. É válido ressaltar
que o número de usuários do transporte coletivo é maior do que os de carros particulares.
Ainda é preciso levar em consideração que a maioria dos moradores de Goiânia que faz uso
dos coletivos também é consumidora desse comércio. Ademais, a Agência Municipal de
Trânsito (AMT) também está avaliando a proposta de implantação de estacionamentos nas
vias paralelas para suprir a necessidade daqueles que precisam deles.

Por outro lado, também vejo que estamos em pleno século XXI e cada vez mais temos
a necessidade de nos inserirmos em um mundo altamente dominado pela tecnologia. No
entanto, o homem tem a obrigação de intervir para que tenhamos um mundo melhor. Percebo então que a AMT e a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), ao
implantarem as mudanças nessas avenidas, estão atuando de forma racional, promovendo
melhoria para a nossa cidade.
Assim, a proibição de estacionar ampliará as avenidas e possibilitará a construção de
corredores exclusivos para o transporte coletivo. Dessa forma, os usuários desse transporte
poderão chegar mais rapidamente aos seus destinos e os motoristas de carros não terão
que enfrentar um trânsito estressante.
Além do mais, é preciso ficar claro que a proibição não ocorreu por acaso. Há um projeto que foi discutido por quase cinco anos e que somente agora está sendo colocado em
prática.
Em resumo, percebo que quaisquer tipos de mudanças que visem à melhoria do sistema de transporte dos centros urbanos devem ser sempre levados em consideração. Políticas públicas como essas que ocorreram na T-7 e na T-9 são essenciais para que o direito de
qualquer cidadão brasileiro de viver em um ambiente agradável se torne possível.
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Caracterizada ainda como pacata cidadezinha do interior de Minas Gerais, Itatiaiuçu
não reflete a agitação de grandes centros urbanos. De sua enorme serra azul se derivou o
nome tupi, que significa “Pedra Grande Denteada”. É lá que nasce a fonte de renda dos
moradores, juntamente com a atividade hortifrutigranjeira. Mas, sem dúvida, são as mineradoras que formam um dos maiores pilares da economia itatiaiuçuense.
As reservas que no passado despertaram a cobiça dos colonizadores portugueses continuam a atrair empreendimentos internacionais, numa intensa rede de exportações. Porém, as opiniões se opõem no que se refere ao crescimento da exploração mineradora.
Há quem defenda que os lucros dos recursos explorados não permaneçam inteiramente na região. As empresas licenciadas têm sede em outros países, sendo esse o motivo de
os resultados financeiros serem transferidos das filiais em grandes porcentagens. Com isso,
esses estrangeiros retiram de nossa preciosidade o seu enriquecimento. A questão dos
impactos ambientais, da abertura de estradas para acesso às áreas de exploração e da interferência na geografia local também gera preocupações.
Em contrapartida, é a partir dessa atividade que o desenvolvimento econômico e social
está se tornando mais evidente desde a emancipação do município, em 1963. No contexto
de sustentabilidade, as mineradoras já buscam novas alternativas ecologicamente corretas
para não fazer da natureza uma vítima do progresso que chega aos poucos à cidade. Os finos de minério – resíduos que antes só serviam para assorear rios, prejudicar a saúde e
poluir o ar – agora já são exportados para países que aproveitam o material de várias formas, como a China.

Também é por intermédio do setor de mineração que muitos jovens estão se qualificando e ingressando no mercado de trabalho. Essas empresas patrocinam eventos culturais e
artísticos da comunidade e destinam subsídios para projetos sociais e ambientais.
Segundo dados da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad), o Brasil foi o segundo maior produtor de minério de ferro no ano passado,
com 300 milhões de toneladas, atrás apenas da Austrália. De acordo com a produção interna do país, Minas Gerais é líder, tendo como destaque em proporção mundial a região do
Quadrilátero Ferrífero.
O consenso entre ambas as percepções parece se manter em nível dual. A solução
desse impasse é, certamente, uma parceria respeitosa entre mineradoras e meio ambiente,
visando uma interação harmônica com a sociedade.
Mas essa base que impulsiona o desenvolvimento é uma herança garantida para as
próximas gerações? O que acontecerá quando as jazidas de minério se esgotarem?
Para evitar o risco causado pela dependência da obtenção desse recurso não renovável
seria viável a dinamização de novos ofícios. Investimentos no artesanato, outra grande riqueza do município, agricultura e infraestrutura para a instalação de indústrias podem ressaltar
outro patamar da economia local e diversificar as oportunidades profissionais. Talvez possa
assim se descobrir um lucrativo e promissor referencial diferente dos moldes de produção e
dos sistemas de trabalho que se desencadearam durante o início da expansão da cidade.
Portanto, penso que apesar de a industrialização não ser algo iminente, o crescimento
da pequena Itatiaiuçu desponta na serra onde impera o minério de ferro. E é desse tesouro
que hoje vem a chance de emprego e os primeiros indícios de progresso para cada
itatiaiuçuense que vê no horizonte a esperança de um futuro melhor.
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No Brasil, a cada dia tornou-se comum a ocorrência de problemas ambientais de várias
ordens. Na Cidade de Pedra Lavrada, no interior da Paraíba, ultimamente não tem sido
diferente. No momento, a maior preocupação dos habitantes é com relação à empresa
mineradora “Elizabeth”, que há quase uma década, vem explorando as riquezas minerais
do município, principalmente o cianeto, matéria-prima utilizada na fabricação da cerâmica
e da porcelana.
No período de implantação dessa mineradora aqui na cidade, governantes e empreendedores afirmavam que a empresa só traria desenvolvimento para o município, benefícios
para a população, oportunidade de empregos para muitos jovens, aumentando assim, a
renda das famílias e consequentemente, trazendo lucros para os cofres públicos.
Entretanto, podemos afirmar que não tivemos apenas benefícios, as consequências
desastrosas logo começaram a surgir com mais rapidez e intensidade do que se esperava.
A instalação da fábrica para a extração das pedras brutas resultou numa série de problemas
ao meio ambiente, como desmatamento de uma enorme área de vegetação nativa, fuga de
animais e aves silvestres, poluição de açudes, do solo e do ar.
Com o passar do tempo, essa trágica situação se agravou cada vez mais. Hoje, as casas
do centro da cidade e as que ficam nas proximidades dessa fábrica encontram-se com a
estrutura comprometida, devido aos abalos provocados pelas enormes explosões para a
retirada das pedras. Isso sem falar na poeira que é lançada sobre a cidade, além dos produtos químicos provenientes do material explosivo.

Um outro problema resultante desse empreendimento são as péssimas condições das
estradas que servem de acesso para o transporte do material. Devido ao peso transportado
pelas carretas, as estradas que já não tinham manutenção, só pioraram. Embora a população se sinta prejudicada, ela se cala, pois as várias denúncias feitas à justiça não foram
atendidas, e a empresa continua agindo da mesma forma.
É certo que outras empresas mineradoras já se instalaram antes no nosso município,
mas nenhuma delas com o porte da Elizabeth. Por isso não danificavam tanto o meio ambiente como a atual vem fazendo. À medida que ela vai se expandindo para outros pontos
do município, vão também aumentando os problemas locais.
Para essa empresa não continuar causando tantos impactos ambientais, os moradores
esperam que ela invista em projetos ambientais, sociais e culturais, além de disponibilizar
meios reparadores para as famílias prejudicadas e oferecer melhores condições de saúde e
de segurança aos seus trabalhadores. Não é certo que a população se prejudique tanto
para que uma grande empresa se beneficie, enriquecendo cada vez mais.
Ao meu ver, não há necessidade de uma empresa destruir tanto nossas riquezas naturais, além da nossa história. Se não agirmos enquanto é tempo, a Serra dos Albinos e o Picoto, nossos patrimônios naturais mais belos, serão destruídos.
Por outro lado, sei que a nossa população precisa de uma renda fixa e nosso município de desenvolvimento, mas é necessário, e urgente, a execução de projetos que visem
à valorização de bens culturais, sociais e ambientais, equilibrando, assim, desenvolvimento e natureza.
Resta-nos, portanto, esperar que as autoridades ajam, encontrando de fato soluções
que preservem nossa história, e nossos bens naturais, uma vez que, a população deseja,
sim, o desenvolvimento do município, mas também melhor qualidade de vida.
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A empresa BRF ( Brasil Foods ), antiga Perdigão, situada em Carambeí, Estado do Paraná, está realizando neste mês a mudança na jornada diária dos trabalhadores. É nessa
empresa que trabalha a maioria da população carambeiense.
Segundo a administração da unidade local da BRF, a “sugestão” teria partido dos próprios funcionários: aumentar a jornada atual de 7,33 para 8,80 horas diárias, o que criaria
um problema que afeta a saúde da população, o índice de desemprego e a economia da
cidade. Portanto, é necessário um estudo aprofundado sobre o impacto dessa mudança
para a comunidade local.
A empresa estabeleceu que os funcionários trabalhem de segunda a sexta-feira por
8,80 horas diárias e folguem aos sábados e domingos. Dessa forma economiza energia,
água, transporte, e ganha mais produção em poucos dias. Os patrões procuraram o sindicato (Sintac) para apresentar essas alterações. O sindicato é uma pequena administração
que defende o direito dos trabalhadores.
A lei da mais-valia, de Karl Marx, explica como os proprietários dos meios de produção,
extraem e se apropriam do excedente produzido pelo trabalhador, pagando-lhes apenas
uma parte das horas trabalhadas.
O que mais preocupa o sindicato é o elevado número de doenças ligadas ao aumento
de carga horária de trabalho nas atividades repetitivas, como LER e DORT, que têm grande
incidência na área de frangos. Existem muitos casos em que os trabalhadores são afastados
por esses motivos, sendo concedido pelo INSS o auxílio-doença, quando na verdade trata-se
de doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho na empresa. O presidente do sindicato
Hélio Cardoso, afirmou que a sugestão não partiu dos funcionários.

Do ponto de vista do Sintac, a saúde dos trabalhadores vale mais. Segundo o
sindicato, é necessário entender a mudança sob todos os aspectos, analisando o ganho
financeiro, afinal sem saúde e boas condições aos trabalhadores não podem usufruir
qualquer ganho econômico.
Para os que são a favor, incluindo alguns funcionários, a mudança foi necessária para o
crescimento da empresa, sendo eles, beneficiados, indubitavelmente.
Penso que não é justo aumentar a jornada diária, isso faz com que os empregados
fiquem exaustos, além de trocar a noite pelo dia, acarretando vários problemas de saúde.
Acredito que as pessoas não imaginam o que há de vir com o impacto dessa mudança. “É
só até acostumar com o novo horário!”, afirma a auxiliar de produção Marta Castanho.
E, então, realmente acostuma?
O caso traz à tona uma importante pergunta: “A saúde dos trabalhadores ou o lucro de
uma empresa?”.
Essa não é a solução. Entretanto, é necessário que a empresa analise o esforço de seus
funcionários que estão a todo momento lhes rendendo lucro, e ofereçam-lhes melhores
condições de trabalho, com medidas de organização e planejamento a respeito de salário.
Pois caso contrário, os próprios trabalhadores sairão da empresa, perdendo o emprego,
onde muita gente possui baixa escolaridade aumentando o desemprego e diminuindo a
economia da cidade.
Para alguns trabalhadores, medidas mais repressivas da companhia, dão a sensação de
que algo está sendo feito, mas o problema só piora. É preciso pensar nos porquês de tais
medidas. Por isso, temos que fazer as opções mais eficientes com os valores que defendemos.
Sou contra... A solução desse impacto está na participação dos trabalhadores nas decisões, com argumentos convincentes, opiniões que contribuam para garantir seus próprios
direitos. Os problemas não são resolvidos de um modo imediatista – precisamos atacá-los.
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Picuí, situada no interior paraibano, é uma cidade muito bela e repleta de história,
cultura e diversão. Tenho muito orgulho de viver aqui. No entanto, como a maioria das cidades brasileiras, Picuí tem problemas e desafios, entre eles o que chama minha atenção é
em relação aos trabalhos ambientais, especialmente no que diz respeito à destinação dos
resíduos sólidos que são depositados sem nenhum tratamento no lixão da cidade, o que
pode ocasionar danos à saúde da população, isso porque o principal reservatório do
município, o açude Serraria, tem sua bacia localizada abaixo do lixão e nos seus arredores.
Dessa forma está suscetível à contaminação por chorume, que é altamente tóxico.
Mesmo assim há quem pense que depositar os resíduos no lixão é natural, pois a cidade é pequena e a construção de um aterro sanitário para resolver o problema não é viável,
e também porque os lixões são comuns em todo o Brasil.

Que a construção de um aterro sanitário não é viável é verdade, mas acredito que existam outras formas de amenizar os problemas do lixo e evitar que ele se acumule. É sabido
também, de acordo com dados do IBGE de 2000, que 64% dos municípios brasileiros depositam seus resíduos em lixões. Assim, de maneira inadequada, o lixo é acumulado a céu
aberto sem nenhum critério técnico ou tratamento prévio do solo, o que é um absurdo.
Mas, só porque na maioria dos municípios isso ocorre, Picuí é obrigado a fazer o mesmo?
Afinal, sabe-se também que esse tipo de destinação para os resíduos sólidos provoca
sérios problemas, pois, além do mau cheiro e da degradação das paisagens, são colocados
em risco o meio ambiente e a saúde pública, sem falar que os lixões são um triste meio de
vida para alguns segmentos excluídos da sociedade, que trabalham e vivem em situações
indígnas e insalubres.
Diante de tudo isso, me pergunto: “Será que o poder público e a sociedade não podem
fazer algumas ações que minimizassem esse quadro?”.
Já que não é viável a construção de um aterro sanitário, o poder público deveria empenhar-se em organizar uma coleta seletiva, incentivar a reciclagem, podendo assim oferecer
uma qualidade de vida melhor para aqueles que não têm outra alternativa, a não ser o
lixão. A sociedade poderia se comprometer em separa o lixo, assim como em gerar menos
resíduos, praticando um consumo consciente de acordo com o 5Rs: refletir, recusar, reduzir,
reutilizar e reciclar.
Assim, resolver o problema do lixo em Picuí seria mais fácil, melhorando a vida de
muitas pessoas, gerando renda e contribuindo para a construção de uma cidade mais
sustentável para as atuais e futuras gerações.

Professora: Dircineide Neves Dantas
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Quem é o verdadeiro culpado?
Aluna: Graziela Rodrigues Lucas
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Moro em um pequeno município gaúcho chamado Pântano Grande, que possui apenas
cerca de 12.000 habitantes. Acontece que, no ano passado, ele foi atingido por um surto
de enchentes que colocou a todos em estado de alerta, além de provocar em alguns moradores um certo sentimento de revolta em relação à prefeitura que, até então, pouco havia
feito para evitar tal calamidade. No entanto, isso acabou por gerar entre a população a
seguinte dúvida: caberia apenas às autoridades a culpa das enchentes, ou seríamos nós, os
cidadãos, os vilões dessa história?
Quando as tais inundações aconteceram, muitos pantanenses indignaram-se diante
dessa situação. Para piorar, havia apenas um ano que as eleições municipais tinham acontecido, e como a rivalidade entre os partidos ainda estava muito viva, isso contribuiu bastante para que inúmeras pessoas protestassem contra a atual administração. Política à
parte, hoje, muitos são aqueles que acreditam que tais enchentes só se sucederam devido
à falta de canalização dos valões que se encontram pela cidade, o que de fato é verídico,
pois sou testemunha disso: em frente à rua onde moro existe um valão a céu aberto que em
dias de chuvas prolongadas transborda demasiadamente, o que causa um enorme prejuízo
aos moradores, visto que a água invade casas, destrói móveis e danifica eletrodomésticos.
Além disso, grande parte do povo diz condenar a prefeitura em razão da lentidão com que
ela analisa esse caso, pois como se sabe, não é de hoje que os alagamentos acontecem.
Por outro lado, os que são contrários a essa acusação garantem que esses acontecimentos não passam apenas de um reflexo das ações dos próprios pantanenses, ou seja,
do desrespeito com que eles tratam o meio ambiente. Afirmam ainda que todos nós carregamos uma parcela de culpa nessa história, porque a cada lixo que não jogamos no lixo
(e sim no chão) estamos contribuindo para que este se acumule em bueiros, entupa esgotos e atraia eventuais pragas e doença à população. Logo, acreditam que, enquanto
cometermos essas pequenas infrações contra a natureza, não apenas seremos os grandes

culpados pelas tragédias já ocorridas, como também, os agentes causadores de futuros
desastres ambientais.
Do meu ponto de vista, embora reprove a falta de agilidade da prefeitura em relação
ao saneamento dos esgotos, gratifico-a pelo fato de realizar coleta de lixo três vezes por
semana no município um sinal de que busca garantir a qualidade do ambiente no qual vivemos. Porém, penso que Pântano Grande poderia precaver-se bem melhor se passassem a
investir em novas alternativas como reciclagem do lixo e distribuição de mais lixeiras pelas
ruas. Todavia, nenhuma dessas medidas administrativas equipara-se, em grau de importância, às modificações que devem ocorrer na mentalidade de todos nós, pantanenses.
Em suma, sou a favor daqueles que consideram a ação humana a responsável por tantas
inundações; não que eu queira ser incoerente com minhas ações passadas – afinal, quem
nunca jogou sujeira no chão?, mas sim porque são nítidos os estragos que causamos à
nossa cidade. Ademais é só olhar ao redor: as enchentes de Santa Catarina, em 2009, o
desmoronamento de terra em Angra dos Reis, no início deste ano, mostram o quanto o
homem interfere negativamente no meio em que habita. Enfim, a meu ver, as autoridades
municipais têm muito que fazer por Pântano Grande; entretanto, é em nós, os cidadãos
deste município, que devem ocorrer as principais mudanças.
Se realmente queremos evitar o surgimento de novas catástrofes, cabe a nós dar o
primeiro passo. Como? Talvez cobrando-nos desde as pequenas atitudes, como colocar o
lixo no lixo, por exemplo. Contudo, uma coisa é certa: de nada adianta arrumarmos culpados para os nossos erros, na tentativa de fugir das consequências, pois à natureza ninguém
engana – ao contrário: ela tudo vê e sabe perfeitamente como nos cobrar.

Professora: Caroline Pinto Salgueiro
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Agroquímicos: uma reflexão
Aluna: Elisama Miiller Rodrigues Oliveira
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Santa Margarida do Sul é um município localizado na região da Campanha do Rio Grande do Sul. Possui uma população em torno de 3.000 habitantes e grandes extensões de
terras cultiváveis. Assim, como a maioria dos municípios do Estado, tem sua economia baseada na agricultura, principalmente no cultivo de grãos, como a soja, o arroz, o trigo e o
milho. Ultimamente, o uso de agroquímico nas suas lavouras tem gerado polêmica entre
aqueles que se posicionam a favor ou contra.
Os defensores do uso do agroquímico alegam que ele é um exterminador de pragas e
doenças que causam danos à saúde das plantas, aumentando, assim, a produtividade dos
grãos. E o seu uso é obrigatório, já que ele faz parte de um pacote tecnológico, em que a
semente e o agroquímico se completam na exigência do banco para liberar financiamento
aos produtores, pois ele livra o risco de perdas nas lavouras por pragas e doenças.
Outros, porém, são contrários à aplicação de agroquímico, porque ele prejudica a saúde das pessoas, provocando intoxicações e, a longo prazo, paralisia e doenças graves, como
o câncer, principalmente nos aplicadores que não usam equipamentos adequados e naqueles que têm residências próximas a lavouras, pois se sentem diretamente afetados. Como o
caso da senhora, Cátia Rodrigues, 40 anos, que afirmou em entrevista que nos dias em que
é aplicado o agroquímico o mau cheiro é insuportável, causando-lhe náuseas e tonturas.
Além disso, afeta o meio ambiente, provocando desequilíbrios biológicos e ecológicos, pois
onde ele é aplicado, a vegetação nativa demora, em média, até três anos para renascer.
Segundo o engenheiro-agrônomo, Paulo Eduardo Fassina, membro da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Santa Margarida do Sul, o uso do agroquímico deveria ser reduzido, pois nos últimos anos ele teve um aumento na sua aplicação, pela expansão da área
plantada, devido à fixação de migrantes na região. Afirma também que ao longo do tempo
deve ser eliminada a sua utilização; caso contrário, ele atingirá o aquífero Guarani, principal
reserva subterrânea de água doce da América do Sul. Isso acontecendo, será um evento

gravíssimo, pois é ele que abastece de água, o nosso município, além de outros. Embora
estudos realizados pelo Embrapa Meio Ambiente constatem que a água do aquífero ainda
esteja livre de contaminação, é preciso que haja uma postura de adoção de medidas preventivas com visão de sustentabilidade, para que o lençol freático continue saudável.
Sem dúvida, a discussão sobre o problema é amplo. Sabemos que, embora traga resultados econômicos, que é compreensível, as suas consequências são maléficas, principalmente ao homem. Quando, pois, consumirmos alimentos das lavouras onde o agroquímico
foi utilizado, estaremos contaminando nosso organismo, deixando-o vulnerável a doenças.
Somos defensores do cultivo e consumo de produtos orgânicos. Por quê? Porque acredi
tamos que, produzidos em larga escala, ficarão mais baratos, e a revitalização e fertilização
do solo podem ser feitas através dos compostos de carbono, e os resultados serão consideravelmente lucrativos e benéficos à nossa saúde e ao ecossistema, que é o mais importante.
Discordamos daqueles que defendem o uso do agroquímico nas lavouras, porque, através do
exercício da cidadania e de atitudes conscientes, tanto pessoal, quanto política e econômica,
é possível termos lavouras saudáveis e produtivas, sem agredi-las quimicamente. Assim,
temos o exemplo dos agricultores do assentamento Novo Horizonte, localizado em nosso
município, que estão usando adubação orgânica, orientados pelos agrônomos da Embrapa.
Ademais, existem as plantas bioativas, como a arruda, que são usadas para repelir insetos,
atrair predadores naturais e melhorar o solo. Além disso, a Samasm, trabalha no sentido de
reduzir o emprego do agroquímico, orientando os produtores do município quanto à adubação orgânica, através do projeto denominado “Selo Verde”.
Pelo que foi exposto acima, concluímos que o uso do agroquímico é um problema que
não será resolvido a curto prazo, porém temos que lutar por uma produção orgânica, por
uma agricultura sustentável. Assim teremos alimentos saudáveis, solo fértil, natureza preservada e, o que é melhor, não correremos o risco de intoxicação.
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Privatização ou privação de direitos?
Aluna: Ângela Isaias
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A privatização da merenda escolar, nos últimos tempos, tem se transformado em um
dos assuntos mais polêmicos. O projeto de terceirização imposto pelo governo de Santa
Catarina tem despertado a indignação de muitas pessoas no município de Romelândia,
pequena cidade do oeste catarinense, onde resido. No entanto, o número de pessoas inconformadas se estende por todo o Brasil onde o projeto está em vigor.
Para quem conhece o antigo modelo de fornecimento da merenda escolar não é nada
difícil revoltar-se com a nova proposta. Com a privatização da merenda deixou-se de lado o
incentivo a agricultores locais que investiram dinheiro em suas produções e principalmente
deixamos de ingerir alimentos saudáveis. Não são poucos os nutricionistas que afirmam,
que com a terceirização vamos regredir muito em relação à qualidade da merenda escolar.
Segundo defensores da privatização, os custos serão menores: não terão que se preocupar com a manutenção de cozinhas e com a compra de utensílios, entre outros. Entretanto, me pergunto: “Como fica nossa saúde? As quase cinco mil merendeiras demitidas e os
agricultores da região ficarão prejudicados?”.
É inadmissível, que nós, alunos, tenhamos que ingerir alimentos que desconhecemos
a procedência. E digo mais: é bem provável que os elaboradores desse projeto ignoram a
realidade brasileira, na qual muitos alunos fazem a única refeição do dia na escola. Como
garantir, então os nutrientes necessários para o desenvolvimento desses alunos, se a
maioria dos alimentos utilizados são industrializados e possuem alto teor de açúcar e
gordura? Impossível!
Ainda, observamos que esse projeto carrega uma discriminação em relação aos professores, uma vez que, agora, eles estão excluídos da merenda escolar. Nesse sentido, é visível
a contradição existente no ambiente escolar, o qual tem o dever de fomentar um espaço de
igualdade e inclusão e não de discriminação.

Como exemplo de uma experiência de terceirização nada satisfatória, podemos citar o
Estado de São Paulo, onde foram encontradas muitas irregularidades, entre as quais: transporte inadequado dos alimentos, ausência de nutrientes nas refeições, desconsideração
com a opinião dos alunos e fraude nas licitações, entre outras.
É importante ressaltar, que o Estado tem responsabilidade de fornecer uma merenda
de qualidade aos mais de 80 mil estudantes.
No entanto, o que se percebe com a terceirização é que o Estado está transferindo essa
responsabilidade para o setor privado, priorizando a redução de custos em detrimento do
direito dos alunos a uma alimentação saudável.
Portanto, é necessário que essa questão seja colocada em debate e que o poder público possa ter um olhar voltado para a garantia dos direitos da população estudantil e da
comunidade local. Enfatiza-se que a retomada do modelo anterior, fundamentado no princípio da descentralização, apresenta inúmeras vantagens em relação ao modelo vigente
que urgem ser consideradas.
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“Caraguatatuba a todo gás”
Aluna: Rafaella Santana Arouca

270

Desde a descoberta do gás natural no Campo do Mexilhão, em Santos, em 2003,
pela Petrobras, a cidade de Caraguatatuba, situada no litoral norte paulista, viu sua rotina
e suas expectativas mudarem, ao ser escolhida para sede da Unidade de Tratamento de
Gás (UTGCA), a qual terá capacidade de processar até 18 milhões de metros cúbicos de gás
natural por dia.
Mas a vinda da Petrobras para Caraguatatuba, um dos pontos turísticos mais badalados do litoral, tornou-se uma questão polêmica, dividindo a opinião das pessoas da cidade.
De um lado, há os que são a favor da instalação da unidade, que gerará novos empregos, mais renda através dos royalties, além da importância no crescimento social e cultural.
De outro, existem os que são contra, devido aos impactos ambientais: na pesca, pois os
peixes têm se afastado da costa e os pescadores, perdido seus equipamentos em virtude
de danificações provocadas pela instalação do projeto; e na ocupação desordenada das
encostas, provocada pelo déficit de moradias na cidade. Além disso, alguns moradores
questionam a descaracterização da cultura caiçara e o potencial turístico do local.
Na tentativa de diminuir o impacto negativo, a Petrobras desenvolveu projetos como o
de educação ambiental, avaliação e controle de ruído, controle de qualidade da água e o

ressarcimento em caso de dano ao equipamento de pesca, todavia, parte da população
ainda se mantém contra o projeto.
Pessoalmente, sou a favor da UTGCA, pois penso que contribuirá para o crescimento e
criará novas oportunidades, principalmente para os jovens que agora devem buscar melhor
qualificação profissional, compatível com o desenvolvimento da cidade.
Com o rápido crescimento, é claro que haverá aumento na criminalidade e maior demandada de assistência médica, educacional e habitacional, mas, com os royalties recebidos, será possível investir em segurança, saúde, educação e moradia.
Quanto aos impactos ambientais, penso que os programas desenvolvidos pela Petrobras
sejam eficazes e que os pescadores devam se acostumar com a nova era, já que receberão
apoio do projeto e, antes mesmo da implantação da base de gás, alguns já poluíam a natureza e afetavam o equilíbrio ambiental através da pesca predatória.
Assim, cabe a todos aproveitar as oportunidades que virão, como as chances de emprego em vários ramos, construção de novas escolas, hospitais e investimentos na cidade e
considerar esse empreendimento como um progresso para a região, uma vez que mais de
50% das obras de montagem e construção já estão concluídas, algumas plataformas já foram lançadas ao mar e até o final do ano várias bases estarão em funcionamento, promovendo e elevando definitivamente o nome de Caraguatatuba no cenário nacional.
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Rodoanel: progresso versus natureza
Aluno: Lucas Bezerra dos Santos
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Município situado ao norte da capital de São Paulo, Guarulhos, a segunda maior cidade
do Estado, vem evoluindo ao longo do tempo. Entre estas evoluções está a construção do
trecho norte do Rodoanel Mário Covas (SP-021), autoestrada de 177 quilômetros, que está
sendo construída em torno do centro da Região Metropolitana de São Paulo, e esta obra,
ainda sem previsão para o seu início, já vem gerando discussões que enfocam os impactos
socioambientais na região.
Como em todo assunto polêmico, há opiniões divergentes. Aqueles que argumentam
contra, afirmam que além de desapropriar algumas famílias, serão imensos os impactos
ecológicos, entre os quais, o desmatamento da Mata Atlântica, existente na serra da Cantareira, local previsto para o trajeto, onde ainda sobrevivem espécies de fauna e flora nativas.
Além disso, mencionam as denúncias de superfaturamento na execução da obra, que já
consumiu mais de 1 bilhão de reais dos cofres públicos, desde 1998.
Por um lado, concordo que haverá impactos, mas, por outro, são imensuráveis os benefícios que o Rodoanel proporcionará, como aliviar o tráfego de caminhões que cruzam as
marginais da capital (Pinheiros e Tietê), ligar as rodovias mais movimentadas, diminuindo,
notoriamente, o congestionamento, bem como a poluição, causadora de inúmeras doenças
respiratórias. Também haverá um ramal que irá interligar o Aeroporto Internacional de Guarulhos ao Rodoanel e ainda dará acesso ao Vale do Paraíba e ao litoral.
O envolvimento da população no decorrer do projeto poderá proporcionar maior
transparência em relação à aplicação dos recursos financeiros. Ademais, a construção do
Rodoanel será um avanço para Guarulhos, tanto em sua infraestrutura quanto no aspecto
econômico, e são evidentes as vantagens que ela trará para a cidade, conectando-a com o
restante do Estado.
Em entrevista, o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi, não encontra falhas no trecho
sul do Rodoanel, recém-inaugurado, e se diz satisfeito, pois a obra impulsionou também a

economia da região. Tendo essa experiência, disse: “Com a instalação de centenas de novas
indústrias e empresas de logística nos últimos anos, o nível de satisfação é ótimo em toda
a nossa região. Acredito que o mesmo possa ocorrer em Guarulhos”.
Além do mais, o governo do Estado anunciou ter obtido do Banco Interamericano do
Desenvolvimento (BID) uma verba de 2 bilhões de reais para a construção do trecho norte. Penso que, ao que tudo indica, será uma obra de conquistas grandiosas, pois equipes
da Prefeitura de Guarulhos (Grande São Paulo) iniciaram pesquisa, que visa à redução de
danos ambientais na cidade; deram início às discussões sobre o estudo de impacto ambiental e à elaboração do relatório de impacto ambiental (EIA-RIMA) para a implantação
do trecho norte do Rodoanel.
Segundo o secretário de Meio Ambiente, Alexandre Kise, o governo municipal tratará
com responsabilidade dessa construção: “Entendemos a importância da construção do
Rodoanel para o desenvolvimento da Região Metropolitana, mas não deixaremos de defender os interesses de nossa cidade e o meio ambiente”, afirmou.
Portanto, sou terminantemente a favor da construção do trecho norte do Rodoanel, pois,
sem dúvida, através dele, haverá em Guarulhos grande desenvolvimento socioeconômico.

Professora: Vera Regina Guaranez
Escola: E. E. Professora Maria Angélica Soave • Cidade: Guarulhos – SP

273

Acolher é proteger?
Aluna: Jéssica Fernanda Nascimento Pasquim
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No interior de São Paulo, na pequena cidade de São Joaquim da Barra, uma portaria
vem tirando o sono de nós, jovens: ficou proibida a circulação de menores de 18 anos pela
cidade após às 22 horas.
No entanto, a medida não agradou a todos. Donos de bares reclamaram que teriam
prejuízos; os jovens, que essa medida feria o direito à liberdade.
Quando conto que em São Joaquim da Barra instaurou-se o toque de acolher, todos
ficam indignados. Afirmam que é um regresso para a sociedade que tem o direito de ir e vir
garantido por lei. Falam até que não é toque acolher, e sim toque de recolher.
O objetivo da portaria que data de fevereiro deste ano é melhorar o lugar onde vivemos
acolhendo os jovens dos perigos existentes.
Segundo o juiz da Vara da Infância e Juventude da comarca de São Joaquim da Barra,
dr. Alexandre Semedo de Oliveira, “São considerados locais de risco todos e quaisquer lugares da cidade onde os jovens poderão estar expostos a situações de prostituição, uso de
álcool e drogas”. Essa declaração foi feita pelo juiz durante sua visita à Etec Pedro Badran,
quando o questionei sobre quais seriam os locais que apresentam periculosidade para os
jovens joaquinenses.
Há adolescentes em nosso município que representam ameaça à sociedade, pois querem atrair outros jovens para o mundo das drogas e dos crimes. O que se pode observar é
que, enquanto parte da população jovem necessita de proteção dos perigos urbanos, em
contrapartida há uma outra que coloca em risco a própria sociedade. Sem dúvida, ambas
necessitam desse acolhimento.
A portaria foi embasada no artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente que afirma:
“O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da
criança e do adolescente...”. É indiscutível que a construção e a preservação da imagem dos
jovens dizem respeito não só às autoridades competentes como a delegados e juízes, como

também aos pais que precisam desse apoio para assumir responsabilidades sobre os filhos,
seja antes ou depois das 22 horas.
Quando a portaria completou um mês, no jornal A Voz, de circulação regional, foi noticiada a diminuição de 98% da criminalidade envolvendo os jovens joaquinenses. No entanto,
a grande maioria dos adolescentes que saem à noite insiste em afirmar que a medida visa
reduzir seu tempo de diversão. Mas será que esses jovens entendem que sua proteção deve
ser prioridade?
Admito que o nosso tempo de sair à noite foi limitado, mas a realidade é que a cidade
apresenta risco para quem quer permancer nas ruas após às 22 horas e hoje observamos
um decréscimo de atos infracionais envolvendo adolescentes.
Assim, se é dever de todos zelar pela dignidade do adolescente, a portaria fez valer em
São Joaquim da Barra o maior direito dos menores, que é se sentirem protegidos dos perigos que a vida urbana moderna oferece.
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A violência adentrou os muros
de nossas escolas. E agora?
Aluno: Mateus Albuquerque de Souza
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A violência pode ser designada como uma transgressão da ordem e das regras da vida
em sociedade, e esse conceito se aplica com eficácia ao que tem se visto ultimamente em
nossa Cruzeiro do Sul, cidade que, apesar de pequena, já vivencia tramas outrora associadas mais a grandes metrópoles, como assaltos, assassinatos, estupros, entre outros.
Essa nova realidade que temos vivenciado é preocupante, mas se torna ainda mais
assustadora quando percebemos que a escola, espaço antes reservado à formação de cidadãos aptos para atuar de forma ativa e pacífica, no meio social, também está sendo invadida por ocorrências policiais. Além das já conhecidas depredações, vandalismos e agressões
verbais, agora é a vez da agressão física, como bem pode exemplificar o caso da aluna de
14 anos agredida e esfaqueada pela colega de turma da escola Thaumaturgo de Azevedo.
Esse fato em específico, bem como os casos de elementos armados em busca de vítimas no interior da Escola Craveiro Costa, tem preocupado a população cruzeirense de
forma geral. A pergunta que eu faço é: “Podemos fazer algo para mudar essa realidade?”.
A voz de quase todos apela para a presença de seguranças armados nas escolas. Outros acham que é a educação para a paz que pode resolver o problema. Ainda há aqueles
que veem a família como a chave da resposta, desde que volte a assumir seu papel de
educador. Os mais descrentes na ação humana dizem que só Deus para reverter a situação.
Para a diretora da Escola Craveiro Costa, Maria Sonia Matos Bandeira, a violência é um
problema da escola e de todos, mas não aceita que a repressão resolva. Segundo ela, a
parceria com os pais de alunos e com o conselho tutelar e a presença de psicólogos e assistentes sociais no ambiente escolar seriam as principais ferramentas a serem usadas no
combate que empreendemos atualmente.

André Kamai, assessor do governador Binho Marques, entende que o maior poder de
interferência nessa realidade está nas mãos da escola. Diz que ela deve intervir na vida dos
jovens de forma direta e em sua plenitude, para que dessa forma o jovem se sinta parte da
escola porque nela constrói seu projeto de vida.
Pessoalmente, acredito que esse seja definitivamente um problema de todos e todas as
formas de atuação que pensamos poder resolvê-lo devem ser postas em prática o mais rápido possível. Por isso, considero positivas ações como a passeata realizada há poucos dias
pelas escolas Maria Lima e Craveiro Costa nos bairros onde estão instaladas, Remanso e
Cohab, considerados os mais violentos do município e que interferem no dia a dia dessas
escolas, através de vândalos e agressores que invadem as suas dependências.
Sou também a favor da criação de uma guarda escolar que atue no sentido não de reprimir ou intimidar, mas de garantir a harmonia na escola e nos arredores dela. Apoio ainda
a presença dos pais nos colégios, a iniciativa de oportunizar aos estudantes a sugestão de
medidas que considerem capazes de apaziguar os ânimos dentro da instituição em que
estudam e principalmente trazer diferentes profissionais que reconhecidamente possam
assegurar aos educandos uma oportunidade de serem ouvidos nas suas angústias.
Não concordo em absoluto com os que acham que só Deus pode resolver a situação,
ou seja, que todos cruzem os braços achando que não tem mais jeito. Temos que acreditar
no amanhã e na força do nosso trabalho consciente; se não acreditarmos nisso, então para
que esse grandioso projeto, repleto de paixão, sonhos e esperança, que é a educação. Estamos falando do futuro – isso não é brincadeira!
O problema, como já foi dito, é de todos; então toda a sociedade cruzeirense (para ficar
mais restrito) deve cumprir seu papel no sentido de formar nos jovens a cultura da não
violência, restituindo à escola, a paz que antes reinava dentro de seus muros, e, assim por
consequência, estaremos alcançando também seu além-muro.

Professora: Elisângela Oliveira Silva de Araújo
Escola: Craveiro Costa • Cidade: Cruzeiro do Sul – AC
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Enquanto luzes se acendem,
o brilho da natureza se apaga
Aluna: Nayara do Nascimento Gomes
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Situado próximo ao Patrimônio de São Gonçalo, o córrego da Lapa possui nos seus
arredores uma planície onde se encontra o rio São Mateus, com grande potencial de queda,
relevo favorável e elevado suprimento hidrográfico. Provavelmente, essas tenham sido características decisivas que proporcionaram uma intrigante iniciativa: a construção de uma
hidrelétrica.
Esse projeto do governo federal, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, ainda
está sendo estudado, o que não diminui a contrariedade da população ao caso.
Segundo dados da empresa contratada para a construção, Santa Maria Luz e Força, a
duração da obra está prevista para dois anos e garantirá a geração de aproximadamente
350 empregos indiretos, sendo 150 permanentes.
O núcleo planejador alega que o município se beneficiaria com a geração de energia
elétrica, que traria significativo crescimento econômico e estrutural.
Apesar disso, sou contra a construção porque, embora a energia hidráulica seja considerada uma fonte limpa (não poluente) e renovável de obtenção de energia, causa grandes
impactos, tanto ambientais, quanto sociais.
A construção de uma barragem causaria a diminuição do fluxo de água, o que prejudicaria os agricultores que dependem do rio para a irrigação de suas plantações. Ademais, a
interrupção do curso da água ocasionaria a falta de oxigênio na mesma, o que seria propício para a criação de bactérias e nascimento de mosquitos e lavras.
Além disso, os moradores da localidade seriam obrigados a abandonar suas propriedades de onde retiram seu sustento e vivem há anos. E, no caso de rompimento da
barragem, a água causaria mais desastres e inundaria outras áreas, inclusive o Patrimônio
de São Gonçalo.

Mas os problemas vão muito além das relações humanas: alteraria ecossitemas naturais.
A barragem ainda prejudicaria a piracema, um processo natural de reprodução dos
peixes, inundaria aproximadamente 400 hectares de vegetação nativa, destruindo o hábitat
de várias espécies animais e vegetais.
Mesmo que a empresa tente minimizar, sempre existirá a degradação socioambiental.
Por isso, penso que o meio ambiente e os próprios moradores da região não podem sofrer
as consequências da comodidade e de materialidade humana.
Enfim, é preciso conscientização e senso social, para que enquanto luzes se acendem
vidas não se apaguem.
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Professora: Euzilane Xavier Alves
Escola: E. E. E. F. M. Professora Ana Portela de SÁ • Cidade: Vila Pavão – ES

Caldas Novas que os turistas não veem
Aluna: Bianca Souza Soares
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“Bem-vindos à maior estância hidrotermal do mundo.” Com essa frase o turista é saudado
quando chega a Caldas Novas, no sul do Estado de Goiás. As belezas naturais e principalmente as águas quentes que brotam de dois aquíferos Paranoá e Araxá, a uma temperatura que
varia de 37°a 57° transformaram essa pequena cidade em um dos maiores polos turísticos
do Brasil. Assim, o turismo se tornou a base do desenvolvimento e da economia local.
Foi nele que milhares de caldenses viram a oportunidade de melhorar a qualidade de
vida, trabalharam para isso – e trabalharam muito! Porém, vivem hoje uma injusta realidade. Os olhos que se deslumbram com os belos parques aquáticos em centenas de outdoors
pela cidade não veem bairros da periferia sem ruas asfaltadas, nem mesmo água tratada e
rede de esgoto, pois a maior parte do capital gerado pelo turismo não se transforma em
infraestrutura para a população, mas em novas atrações para os turistas. Por causa desse
caráter contraditório, já que desenvolve a economia do município, mas não beneficia a todos, há um conflito de opiniões entre os que aprovam e os que desaprovam a atividade.
Desse modo, faz-se a seguinte pergunta: “O que é mais importante, a alta na economia que
se dá pelo empreendimento turístico ou a organização social?”.
As opiniões favoráveis ao turismo são em geral dos grandes empresários, donos de
hotéis e resorts, além dos comerciantes, ou seja, os que recebem diretamente o lucro deixado pelos visitantes do mundo inteiro. Alegam que o turismo faz a cidade crescer e ainda
gera empregos. Isso é mesmo inegável, porém a mão de obra por ser abundante é desvalorizada e a carga horária muitas vezes extrapola a normalidade. “As águas quentes são para
Caldas Novas o que as praias são para o litoral: essencial!”, diz Ricardo Pureza, gerente de
marketing e vendas dos Jardins da Lagoa, ligado a um dos clubes mais tradicionais da cidade. Todavia, acredito que mais importantes que as águas termais da cidade são as pessoas
que nela vivem e fazem sua economia girar.
Assim como eu, parte da população se mostra contrária, uma vez que a satisfação do turista é colocada em primeiro plano, esquecendo-se dos residentes locais, que em época de alta

temporada são submetidos a dias sem água encanada já que ela é direcionada a hotéis e
clubes, que segundo o portal Caldas web, recebem anualmente cerca de 1,5 milhão de pessoas.
É bem verdade que o turismo movimenta economicamente a cidade, o problema está
nas inúmeras consequências maléficas que o mesmo gera, como por exemplo, o espantoso
crescimento demográfico. Em 1991 havia 24.000 habitantes, hoje esse número aumentou
para aproximadamente 70.000, o que resultou num agravante de proporção nacional o
crescimento desordenado. Notam-se loteamentos irregulares, casas e hotéis em áreas de
preservação ambiental e próximos ao aterro sanitário.
É perceptível que os empresários e as autoridades locais se preocupam apenas com os investimentos lucrativos que o turismo pode propiciar e menosprezam necessidades básicas da população, como o saneamento básico (apenas 25% do esgoto é coletado), a saúde e a educação.
E se política é a arte de governar nossos “artistas” estão um tanto quanto omissos a
respeito de suas obras, porque está claro que assim como cresce o número de visitantes
que a cidade recebe, também os problemas administrativos têm aumentado assustadoramente por conta da atividade turística, com uma analogia simplória explica-se a necessidade
dos caldaenses: “Não dá para receber visitas com a casa desarrumada e o dono insatisfeito”.
Não sou contra o turismo, mas sim como ele é desenvolvido particularmente em Caldas
Novas, beneficiando as pessoas de fora em detrimento dos moradores locais; além disso é
perigoso para a cidade ser tão dependente de apenas um segmento econômico, pois se,
por algum motivo (assim como o surto de dengue de 2008), os turistas optarem por outro
destino todos serão fortemente atingidos. Assim a diversificação econômica é necessária.
Portanto, o capital proporcionado pelo turismo é importante, entretanto tenho plena convicção de que as necessidades básicas, os valores éticos e a dignidade da comunidade são mais
importantes, como também uma administração consciente e preparada para usar os mecanismos de que necessitamos para desfrutarmos das tão apreciadas águas quentes com responsabilidade e justiça. “Logo, o dono da casa estará feliz em receber visitas e as esperará mais vezes”.

Professora: Vandelina Lima Soares
Escola: C. E. J. A. Filostro Machado Carneiro • Cidade: Caldas Novas – GO
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Entre o tradicional e o moderno
Aluna: Jessica Borges Viana
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Alfenas, situada no sul de Minas Gerais, é conhecida hoje como cidade universitária
porque possui duas universidades, uma particular e outra federal. É um lugar em ascenção
graças à educação, entretanto preserva algumas características interioranas, principalmente
em relação às construções que retratam a história do município. Para resguardar um de seus
patrimônios mais populares, a Praça Getúlio Vargas que gera polêmica sobre seu uso, será
necessário fazer adaptações para o deslocamento do comércio ambulante acomodado no
local.
A praça é ampla, bem arborizada e cercada pelo comércio legal. É onde se localiza a
Igreja Matriz São José e Dores, a concha acústica e prédios que mantêm uma arquitetura
antiga, como o Clube xv de Novembro e o Cine Alfenas. A própria praça conserva o seu
desenho original, apesar de algumas mudanças feitas ao longo dos anos.
Em 2003, o conselho deliberativo do Patrimônio Histórico e Artístico de Alfenas
(Condephaal) fez o documento de tombamento da praça e o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha/MG) aprovou. A prefeitura, por meio de uma
emenda parlamentar, liberou 800.000 reais para serem aplicados na revitalização e melhoria da iluminação, que, além de torná-la mais acolhedora e familiar, propiciará maior
segurança para a população.
Nem todos, porém, estão satisfeitos com as futuras mudanças.
Os ambulantes que costumam ficar nessa região da cidade ocuparão um lugar mais
apropriado de acordo com o documento de tombamento. É certo que, com a desocupação do local, a via será ampliada e mais transitável para os pedestres, além de acabar
com uma concorrência que, a meu ver, é injusta, pois alguns ambulantes não pagam imposto pelo lugar, que usam para trabalhar, enquanto outros pagam uma taxa de imposto
anualmente, e os lojistas ficam prejudicados por esse comércio ilegal e por uma carga
tributária excessiva.

Para o arquiteto e presidente do Condephaal, Clésio Barbosa Lemos Júnior, falta organização para a localização desse comércio, já que na há regras para o uso do local. Além
disso, diminuirá a poluição visual da praça.
Por outro lado, um ambulante que trabalha há 22 anos na praça conseguiu comprar
uma casa com seu trabalho e comenta: “O meu ponto deveria ser tombado também. Isso
trará muitos danos para os ambulantes”.
Outro ponto que destoa da proposta é a altura dos prédios dessa região que não
devem ultrapassar os 16 metros que têm as torres da igreja. Essa recomendação deverá
vigorar para as próximas construções, uma vez que os prédios existentes não seguem
essa norma e impedem que as torres da igreja realmente representem um ponto de referência de cidade.
Encontrar, portanto, alternativas usando a tecnologia a favor é permitir que o encontro
entre o moderno e o antigo sejam soma e não divisão. Reconhecer a praça como um local
histórico permite que a preservação da nossa cultura possa caminhar junto com a inovação,
gerando um equilíbrio entre o tradicional e o moderno.

Professora: Elaine Prado Leite Souza
Escola: E. E. Dr. Emílio Silveira • Cidade: Alfenas – MG
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Textos Finalistas
edição 2010

Resultado da parceria entre o Ministério da Educação e a Fundação Itaú Social,
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 o 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 das 4ª- e 5ª- 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 7ª- e 8ª- séries do Ensino Fundamental (ou séries equivalentes do ciclo de nove anos) e com os dos 2º- e 3º- anos
do Ensino Médio.
Em 2010, a Olimpíada ampliou ainda mais sua atuação: participaram dessa
edição professores e seus alunos do 5º- ano do Ensino Fundamental ao 3º- ano do
Ensino Médio, nas seguintes categorias:
•

Poema (4ª- e 5ª- séries ou 5º- e 6º- anos do Ensino Fundamental)

•

Memórias literárias (6ª- e 7ª- séries ou 7º- e 8º- anos do Ensino Fundamental)

•

Crônica (8ª- série ou 9º- ano do Ensino Fundamental e 1º- ano do Ensino Médio)

•

Artigo de opinião (2º- e 3º- anos do Ensino Médio)

A edição contou com mais de 239 mil inscrições de professores, de 60.123
escolas, envolvendo, assim, mais de 7 milhões de alunos, de 99% dos municípios
brasileiros.
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 o objetivo de aprimorar o processo
de escrita dos alunos. Desse modo, pretende contribuir para uma prática pedagógica de melhor qualidade.
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.
Esta coletânea reúne os textos dos alunos finalistas da edição 2010 da
Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Parabenizamos os novos
escritores e os seus professores que tão bem apoiaram seus alunos e os ajudaram
a descobrir a força que a escrita tem.
Boa leitura!

Nota: cada texto expressa a opinião de seu autor e não traduz a opinião dos realizadores da
Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro.
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O que se encontra aqui é o resultado do esforço
de estudantes de todo o país, orientados por
seus professores a se expressarem pela poesia.
Por semanas, em suas escolas, dedicaram-se a ler,
ouvir e experimentar versos, encaixar rimas, criar
ritmos, desenvolvendo atividades em que podiam
analisar, selecionar e optar pelo som e sentido
das palavras que queriam usar.
Esses poemas ilustram sotaques, impressões, olhares
e sensibilidades. Não surgiram apenas da vontade de
brincar com as palavras, por importante que seja essa
ação lúdica. A construção dos textos tinha por foco
o próprio lugar onde vivem. Sem dúvida, um desafio
para crianças que tiveram de transformar em linguagem
poética o que lhes era proposto e dado a observar.
Um desafio para professores que tiveram de buscar,
em sua experiência, os meios para incentivar e apoiar
seus alunos nessa forma de escrever.
Sinta-se, assim, leitor, convidado a imaginar cada rosto,
cada voz e cada traço dos jovens autores. Deixe-se
encantar com os textos! Essa será a melhor maneira
de homenagear esses aprendizes e seus mestres.
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Arielis Nascimento de Lima

Aldeia dos brilhantes
Aluna: Vânia de Oliveira Santos
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Fora habitada por nativos
Que aqui vivem.
Nas margens
Do rio popular “Laje”
Grandiosa aldeia:
Curumins, caciques, pajés,
Mulheres jovens e idosas
Sereias com olhos d’água,
Aquele rio era a alegria
de todos os dias
Bem cedinho algazarras
nas margens.
Indiozinhos nadavam
Os adultos nas pequenas canoas pescavam:
Piranha, pirarucu, piaba, pintado, pacu...
Lá todas as vidas podiam morar:
anta, onça,
tamanduá, lobo-guará,
jaburu, tatu,
arara, arraia.
O buriti a balançar
com seus cachos no ar.

A pedra brilhou
No leito do Roosevelt.
Tudo mudou
Pouco restou.
Acabou a “graça”, surgiu a “cobiça”.
Máquinas, mangueiras
Terra mexida, peneiras,
esteiras...
Sangue nos barrancos
Morte nos barracos.
Não existem ocas, nem tocas
Extinguiram os peixes e as caças.
Acabaram as festas.
Desapareceu a floresta
E os curumins com seus arcos e flechas?
— Estão na cidade com o cacique
nas compras com caminhoneta
“envenenada”!
Curtindo a namorada!!
Que está toda empolgada!!!
Índios têm diamantes
E não vivem como antes.

Professora: Lucinéia Cabral de Oliveira
Escola: E. M. E. F. Teobaldo Ferreira • Cidade: Espigão do Oeste – RO

Aqui é o meu lugar
Aluno: Igor Yuri Yurkevitch Martoszat
Alguns dizem que aqui
onde vivo é muito chato,
tem muito sapo e carrapato
muito mato no nosso sapato.

Posso com meus cachorros aqui
correr, viver e brincar
Num lindo riozinho nadar
É uma alegria sem par.

Outros falam sem pensar
Que tem mosquitos e aranhas
Que aqui nada se ganha
e nos espinhos a gente se arranha.

Aqui ainda não existe ainda
na esquina uma bala perdida
Na escola uma droga vendida
Ou na praça uma alma esquecida.

Mas há os que acham também
que neste lugar tudo é lindo
que nosso povo vive sorrindo
Só basta olhar e ficar sentindo.

Oh! Santa Cruz, meu lugar
de grande e infinita beleza
o melhor daqui: Natureza
venho alegre saudar.

Eu, porém, penso assim
Que tudo é muito mais
que aqui eu vivo em paz
É tudo que Santa Cruz me faz.

Professor: Roberval Alves de Lima
Escola: E. E. B. Professor Clementino Britto • Cidade: Porto União – SC
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A ladeira do Ourique
Aluna: Aline Rocha Gondim Patrício

12

Na minha Alagoa Nova
Algo me chama a atenção
É a ladeira do Ourique
Com sua movimentação
Sobe gente, carro e moto
E até mesmo caminhão.

Árvore, grama, borboleta,
passarinhos a cantar
Tudo forma um cenário,
Que fica a me encantar
E aquela grande ladeira
Que o tempo pode mudar.

O meu pai já me falou
Que no tempo dele menino
Quando vinha o inverno
Acabava-se o caminho
A lama dava na perna
Só passava passarinho.

Quando o sol está se pondo
As pedras parecem ouro
É um caminho dourado
Cortando aquele morro.

Mas hoje a história é outra
A lama se acabou
A ladeira já foi calçada
E o povo se alegrou
Acabou a atolagem
E a paisagem transformou.
A janela lá de casa
É minha televisão
É só olhar para fora
E ver aquela imensidão
A natureza verdinha
Como um tapete no chão.

Quando a chuva é muito forte
A água entope os bueiros
Desce correndo na pedra
Como uma linda cachoeira.
Gostei muito de escrever
Sobre meu pequeno lugar
Sei que ler também é bom
Melhor ainda é morar!
Quem gosta de ver beleza
É só vir me visitar.

Professora: Rosângela Pereira de Oliveira Silva
Escola: E. M. Menino Jesus • Cidade: Alagoa Nova – PB

A ponte
Aluna: Paola Andrade Vieira
A ponte do vai e vem
Passa homem, mulher...
E criança também!
Passa a pé...
De bicicleta,
E a ponte fica
inquieta!
Passa andando...
Pedalando e...
Acelerando...
E a ponte fica...
Dançando!
Essa ponte do vai e vem
Vai muito bem...
Forte, grande e imponente,
Às vezes dá medo na gente!

Professora: Ana Paula C. Coral Maccarini
Escola: E. E. B. Professora Otília da Silva Berti • Cidade: Araranguá – SC
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O estrelar de Aninha
Aluna: Ana Carla Pereira da Silva
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Moro na zona rural
Lá não tem rua
Viajo pelas estrelas
E chego até a lua.

Vou observando os coqueiros
O galinheiro e o chiqueiro
As goiabeiras e as bananeiras
Todos no terreiro.

Não tenho o brilho da cidade
Isso é vaidade!
Tenho o brilho das estrelas
que me fez ser de verdade.

Mesmo conhecendo outro mundo
Avião, escada rolante e elevador
Não tira o esplendor
Do lugar onde Deus me colocou.

Quando acordo de manhã
Abro a janela e vejo
O galo cantando, os pássaros voando
e o dia chegando.

Tudo isso é minha vida
Do acordar ao deitar
Do amanhecer ao anoitecer
Do sonhar ao viver.

Ganho beijinho do jasmim
Um abracinho do alecrim
Me sinto muito cheirosa
Vou para a escola ma-ra-vi-lho-sa.

Professora: Silda Mota Gomes Moraes
Escola: E. M. E. F. Isaura Marques da Silva • Cidade: Guaçuí – ES

Cidademinha
Aluna: Ingrid Januário de Santana
A minha cidademinha
não é pequenina,
não tem burricos a pastar
e não cabe num só olhar!
A minha cidademinha
tem casa de Burle Marx,
tem parque em todo o lugar
e a Dutra por ela a serpentear.
A minha cidademinha
pesquisa meteorologia,
investe em tecnologia
e na aviação, arrepia!
Ah, minha cidademinha,
você não tem o Mário para te louvar,
mas teve o Cassiano para fazer poesias
sem sua flauta roubada nunca encontrar...

Professora: Ana Lúcia Pinheiro da Silva
Escola: E. E. Professora Ana Herondina Soares Schychof • Cidade: São José dos Campos – SP
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Cidade carinho
Aluna: Ana Carolina Porto de Oliveira
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Dos Alferes eram as torres
Que cuidavam dos “patis”
Cidade que surgiu de uma vila
E até hoje é tranquila.

Hoje o nosso ouro vermelho
Tornou-se o tomate
Que para muitos agricultores
Trouxe a liberdade.

Aqui nasceu o Osório
Que se tornou imortal
Pois foi ele que escreveu
Nosso Hino Nacional.

Com orgulho digo a todos
Que sou patiense
Apesar de ser pequena
Muita gente se convence.

Osório nasceu em Paty
Filho de Mariana e Luiz
Um dia foi batizado
Na Igreja Matriz.

Dos pássaros ouço a canção
Que traz muita emoção
E é esta cidade
A cidade do meu coração.

Do Paschoal Carlos Magno
Era a Fazenda da Freguesia
Onde o negro Manoel Congo
Demonstrou a sua valentia.

Num abraço caloroso
Parece até um “ninho”
Pois consegue acolher a todos
Como a Cidade Carinho.

Professora: Jetania Alves Teixeira Rodrigues
Escola: E. E. M. Professora Laudelina Bernardes • Cidade: Paty do Alferes – RJ

Cidade dos passarinhos: um nome original
Aluna: Beatriz Sayuri Yoshida
A cidade onde moro
Sem demora vou falar
É um lindo ambiente
Tranquilo de se morar.
Terra roxa, assim é chamada
Por muitas pessoas
Arapongas terra adorada.
“Cidade dos passarinhos”
Assim é reconhecida.
Cidade de boa gente
Com qualidade de vida.
As ruas recebem os nomes
Com tamanha intenção
Só nomes de passarinhos
que geram até confusão!
Bem-te-vi e Rouxinol
Tico-tico e Beija-flor
Rolinhas e Pintagol!
Pelicano e Condor.

Vejam só os Pica-paus!
Pica-pau, Pica-pau-amarelo
Pica-pau-do-campo,
Pica-pauzinho-manchado
Pica-pau-verde, Pica-pau-loiro
Pica-pau-real, Pica-pauzinho-dourado.
Sabiá-pardo, Sabiá-branco,
Sabiá-castanho, Sanhaço-azul,
Sabiá-vermelho, Sanhaço-verde.
Só não tem rua Urubu.
E assim, cada rua
Tem nome especial
No Brasil é uma das cidades
Bem original.
Já estou preocupada
Quando me casar!
Com tantas espécies na fauna
Há de se encontrar
Um nome de passarinho
Para a rua do meu futuro lar?

Às vezes é complicado
Mas é muito engraçado!
Professora: Roseli Moreno Fávero de Barros
Escola: E. M. Papa João Paulo II • Cidade: Arapongas – PR
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Idas e vindas
Aluno: Jonathan Luis Kuczirca
Moro em uma humilde fazenda.
Quando chega o vento,
bailarinas aparecem, pequeninas elas são.
São as folhas do galho,
no outono, caindo no chão.
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Vejo garças voando.
Sonoros pássaros cantando.
Em altos ipês-amarelos pousando.
E meu pensamento viajando.
Mesmo com tantas belezas,
sinto muita tristeza.
Que saudade da cidade!
Em Rio Verde é só felicidade.
Brincar, ir ao rodeio,
comer pamonha, galinhada,
arroz com pequi e feijoada.
Vou ficando aqui na roça, junto com meus irmãos,
brincando, assistindo missa e batismo, estudando.
É assim que eu vivo igual a garça-branca,
sempre voando de lá para cá.
Elas poderiam me levar para outro lugar.
Deste jeito novas belezas eu iria observar.
Professora: Márcia Salustiano Carvalho Leão
Escola: E. M. R. E. F. Água Mansa Coqueiros • Cidade: Rio Verde – GO

Lugar de ser feliz
Aluno: Elder Renato Cazarim Júnior
Domingos Ferreira Marques
Suas terras doou
Sua esposa Feliciana
Logo concordou.

Minha cidade é pura harmonia.
Fim de semana é só alegria!
Quando chega o Carnaval,
Todos caem na folia.

De um belo vilarejo,
Guarará se originou.
Filha altiva da mãe Minas,
Guarará se destacou.

Cidade de interior,
De natureza e muita cor.
Onde a rosa vermelha
Beija o bico do beija-flor.

A cidade onde vivo,
É muito sossegada.
Mas quando tem festa
Fica toda agitada.

As cachoeiras a cair
Muitas flores a se abrir
Tem o canto do bem-te-vi
E também do colibri.

Também temos indústrias
Para o povo trabalhar
A escola é muito boa
Todos podem estudar.

Não tem praia,
Não tem mar,
Mas adoro esse lugar!

Todo mundo conhece todo mundo,
ninguém faz mal a ninguém.
Quem chega a Guarará
Vira guararense também.

Professora: Elizângela Pacheco
Escola: E. M. Ferreira Marques • Cidade: Guarará – MG
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Tromba do elefante: lugar fascinante
Aluna: Andresa Niquele da Silva
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Meu lugar é pequenino
mas muito fascinante
terra de gente humilde
com esperteza gigante
fica na região nordeste
na tromba do elefante.

Quando a chuva cai
dificulta a caminhada.
A água forte do rio
atravessa a estrada
rápida como serpente
dando bote na caçada.

Aqui em José da Penha
no sítio Arapuá
o agricultor do campo
comanda este lugar
aqui nasci e cresci
aqui pretendo ficar.

Em frente a minha casa
foi implantado um Cruzeiro
onde o povo se reúne
para rezar de joelhos
é lá onde eu peço força
pra meu Deus o ano inteiro.

Admiro o pôr do sol
como se beijasse a terra
o canto da seriema
lá na Chapada da Serra
e o meu gato mimoso
que dorme sobre a janela.

Na festa do padroeiro
é grande a animação
hum! comidas gostosas
aromas no barracão
e junto a Santo Expedito
fazemos a oração.

Pelos animais
tenho estimação
gosto da vaca rainha
faço carinho com a mão
e tem o boi da fazenda
valente feito um leão.

Professora: Simone Bispo de Moura Costa
Escola: E. M. Ariamiro Germano da Silveira • Cidade: José da Penha – RN

Cidade marcada a ferro
Aluno: Alexsandro Matheus de Queiroz Sobrinho
Se acaso “ocê” tiver tempo
para uma história escutar
vai conhecer nessa prosa
um pouco do meu cantar
que é história que se canta
quando se conta um lugar.

Pois dessa terra, seu moço,
o tempo fez outro povo:
homem que andava a cavalo,
sem rodovia e semáforo,
estacionamento ou carro,
hoje vê um mundo novo.

Quando essa terra, seu moço,
não tinha o nome que tem
era um simples povoado
que abrigava homens de bem,
senhores donos de gado
e gente humilde também.

O pão de cada manhã
do “trigo” de cada dia,
o povo tirava da terra,
do que plantava, comia,
hoje muito do que compra
vem de outra freguesia.

Uma frondosa oiticica
o centro dali marcava
e ali sentavam vaqueiros
que da lida descansavam
e o tronco daquela árvore
a ferro forte marcavam.

Um céu de lua e de estrelas
encantava os namorados,
hoje, luzes amarelas
não deixam tão encantados
casais que enfeitam as praças
a andar de braços dados.

De marcar com precisão
o tronco com quente ferro,
ferro que ferrava o gado,
ferro com que o homem ferra,
deram a minha cidade
o nome de Pau dos Ferros.

Há, porém, nessa terrinha
que Deus do céu povoou
um povo simples e alegre
feito mariposa em voo.
Valente feito lagarta,
que do casulo voou.
Professora: Francineide Alves de Aquino
Escola: E. E. Tarcísio Maia • Cidade: Pau dos Ferros – RN
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Meu pedaço de terra vermelha
Aluna: Pâmela Aparecida de Oliveira
O vento vem...
Brisa brava me cutuca
Sopra bem na minha nuca
Varrendo logo a vontade
de dormir até mais tarde.

O vento vem...
Agora veloz como a águia
Toma banho na lagoa
Pula, brinca, bebe água!

Tic-tac... tic-tac...
O relógio faz barulho
Galo alegre também canta
me encantando para acordar.
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Esse tempo corre tanto!
E parece me levar
Há poeira na estrada
— redemoinho de areia —
Vento que venta sem parar...

Daqui olho o “terrerão”
Vem vindo na ventania...
Joga para lá e para cá o café
Verde no pé – preto no chão.
Esse pedaço de terra vermelha
Varrido pelo vento
que vem
É o meu mundo
Pequeno – grande – profundo!

Voam aves lá no céu
Enquanto a boiada
Aposta corrida em disparada
“— Quem vencer vai ganhar mel!”

Professora: Marília de Souza Neves
Escola: E. M. Napoleão Volpe • Cidade: São Sebastião do Paraíso – MG

Minha terra, minha gente
Aluna: Chaiane Lilian Minella Nava
Moro num lugar tranquilo,
Que me traz felicidade,
O povo é muito guerreiro,
E de muita honestidade.

Tem muito frio lá na serra...
E as praias, muito lindas!
Você já sabe quem sou?
Ou não descobriu ainda?

E se um dia eu sair...
Para poder me formar
Eu te prometo, minha terra,
Que virei te visitar!

No Estado onde moro,
Prosa boa não tem idade;
Falamos o “R” acentuado,
Também “tchê barbaridade”.

Aqui comemos churrasco
E bebemos chimarrão
É muito usada bombacha
Esta é nossa tradição!

A nossa mata é mais verde,
O céu, mais azul.
O povo é hospitaleiro:
Este é o Rio Grande do Sul!

Morreu aqui gente velha,
Mas também se foi muito novato,
Foi uma luta de sangue,
Na Guerra dos Farrapos.

Professora: Dirlene Maria Ambrósio da Silva
Escola: E. M. E. F. São Roque • Cidade: Aratiba – RS
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Minha cidade, meu lar
Aluna: Giulia Santana Fucilieri
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Sou Mata de São João
Município da esperança
Desconheço outro melhor
Que trate bem uma criança.

Aos meus olhos de menina
Outra melhor não vejo
Aqui nasci, quero crescer
Esse é meu maior desejo.

Tem um grande privilégio
Zona urbana, rural e litoral
Dona de rica beleza
De um esplendor colossal.

Deus é perfeito eu sei
Por criar uma terra assim
Tudo é tão maravilhoso,
Aqui em Imbassaí.

Amado Bahia, JK
Diogo, Sauípe e Areal
Curralinho, Santo Antônio
Verdadeiro cartão-postal.

Praias de raras belezas
E paisagem natural
Tudo tão perfeito
De um jeito ideal.

Mas de todos esses lugares
Um eu quero destacar
Uma pequena comunidade
Onde minha mãe veio morar.

Este lugar tem um encanto
O rio encontra o mar
É tudo tão perfeito
Eu me pego a sonhar.

Outro lugar lindo
Que mostra nossa boa vida
E a pequena cachoeira
De nossa querida Zilda.
Tem até casa de farinha
Beiju na folha de bananeira
É tudo tão gostoso
Ah, não tem quem não queira.
Com meu singelo poema
Eu quero exaltar
Esta humilde cidade
Que com orgulho chamo de lar.
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Levanto os olhos pro céu
E agradeço a Deus
Por esta linda cidade
Um presente que me deu.

Professora: Lícia Brito dos Santos
Escola: E. M. Doutor José Seixas Filho • Cidade: Mata de São João – BA

Minha terra, minha vida
Aluna: Mariana Oliveira da Silva
I
Minha terra é bonitinha
Fica aqui no Ceará
No alto da chapada
Saco Verde aqui está
No comando das caieiras
Que faz a vida melhorar.
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II
O homem valente como um leão
Desce a marreta na pedra
Parecendo um furacão
Deixando toda quebrada
Para o ganho do seu pão
Passa o dia trabalhando
Para ganhar um tostão.
III
Minha terra tem de tudo
Que alguém possa imaginar
Mulher que acorda cedinho
Vai pra roça trabalhar
Para dar sustento ao filho
Pra de fome não chorar.

IV
As rochas da minha terra
São bonitas de se ver
Quando a dinamite explode
Faz toda a serra tremer
Quem estiver por perto
Trata logo de correr
Mas esse é o único jeito
Do povo sobreviver.
V
As florestas são verdinhas
No tempo da chuvarada
Ai como é gostoso ver
Toda a terra molhada
Mas a chuva vai embora
E a mata dá uma secada
E os homens se preparam
Para fazer as queimadas.
VI
Madeira e pedra
Aqui tem de montão
Para queimar as caieiras
Aqui nessa região
Coitado do ambiente
Com tanta poluição.

VII
As crianças que aqui vivem
Dão sua contribuição
Enchendo sacos de cal
Para ganhar um tostão
E assim poder comprar
A sua alimentação.

XI
A escola onde eu estudo
É Benedito Gomes de Lima
Fica aqui em cima da serra
Onde o povo a estima
Porque as crianças aprendem
Muito a fazer rima.

VIII
A parte religiosa
Também é muito legal
Vêm até os missionários
No momento ideal
Pedir proteção a Deus
Para nos livrar do mal.

XII
Ah! Mas nessa chapada
Também tem muitas festanças
As meninas se arrumam
Com bastante segurança
Dizendo para as amigas
Hoje somos lideranças!

IX
Peço proteção a Deus
E à Virgem Maria
E também à padroeira
Que é Santa Luzia
Para iluminar a todos
No nosso dia a dia.

XIII
Povo da minha terra
Descrevi a nossa história
Através de alguns versos
Puxados da minha memória
E sem mais para o momento,
O poema acaba agora.

X
Na igreja aprendi
A dividir o peixe e o pão
Foi assim que Jesus Cristo
Ensinou aos filhos do sertão.
Pois eu quero crescer
Com essa convicção.

Professora: Maria Lucimar Soares de Monte
Escola: E. E. B. Benedito Gomes de Lima • Cidade: Tabuleiro do Norte – CE

27

Não ter onde morar
Aluno: Fábio Henrique Silva Anjos
Eu moro em São Paulo
Bairro do Jaçanã
Eternizado por Adoniran.

Sem ter onde morar
Fiquei sem lar.
A favela era o meu lugar.

Confusão na vila
Nunca vi uma coisa daquela!
Em questão de instantes acabou a favela.

Agora só resta a mudança
Acreditar na esperança
Ainda sou uma criança
E espero a bonança.

Muitos barracos no chão
É hora da desapropriação.
Cada tábua que caía, doía meu coração.
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E a população?
Ficou sem eira, nem beira, nem chão.
Houve até manifestação!

Palavras do poeta inspiram lembranças.
Saudosa maloca, maloca querida.
Lá na terra “nóis passemo”
“Dias feliz” da nossa vida.
Quero um mundo melhor
E sair dessa pior.
Já são onze horas, não posso perder o trem
Que já vem... Que já vem... Que já vem....

Professora: Patrícia Alves de Amorim Percinoto
Escola: E. M. E. F. Frei Antônio de Sant’Ana Galvão • Cidade: São Paulo – SP

O encanto da lagoa
Aluno: Adolfo Si Ruipi Simisuté
Na cidade de Campinápolis
Estado de Mato Grosso
Na Aldeia São Domingos
Tem algo que é um colosso.

Por ser misteriosa
Para os índios é sagrada.
No lugar é conhecida
Como “Lagoa Encantada”.

Uma lagoa misteriosa
Riqueza do povo Xavante
Impossível não encantar
Com sua vista deslumbrante.

Ao seu lado uma caverna
De um escuro profundo
Nosso povo acredita
Num portal para outro mundo.

A paisagem bem colorida
Ipê-roxo e amarelo
De longe nos convida
Pra desvendar seus mistérios.

Se alguém entra nela
Não sai mais de lá
Dizem que o portal
O leva para outro lugar.

Os turistas vêm de longe
Todos querem conhecer
O azul da sua água
Coisa linda de se ver!

Se é lenda ou verdade
Ninguém tem certeza
O encanto da lagoa
Pode ser sua beleza.

Professora: Maria Dias dos Santos
Escola: E. M. Anastácio Feliciano Alves • Cidade: Campinápolis – MT
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Em cada canto uma história
Aluna: Ana Kelly Mota Campos
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Hoje vou contar pra vocês
pedaços de uma longa história.
É o ontem que abraça o hoje;
casos que guardei na memória.

Para a venda de produção
Os agricultores, tinham muita coragem.
Suor, sede e tempestade
enfrentavam com coragem.

A nossa Alvorada de Minas
não tinha esse nome não;
Santo Antônio do Rio do Peixe
era o nome da nossa paixão.

Com um balde na cabeça
pegavam água no Carumbé,
e com a luz de lamparina
À noite, lavavam o pé.

O povo da época antiga...
Ih! Por pouco ignorava,
Mas a essa raça valente
valores nunca faltavam.

O Estáquio Vieira Horta
e o coronel Joãozinho Simões
dos doentes até da Bahia
curavam com homeopatia.

Cortes de panos formavam
ternos e lindos vestidos.
Alguns vinham do exterior;
outros, na máquina eram tecidos.

Diziam que os bailes
grande alegria causavam,
ao lado de enormes fogueiras
moças e rapazes dançavam.

Filhos ricos usavam seda,
os filhos pobres, algodão.
Diziam que o branco algodão
era parte da plantação.

Como não havia polícia
os valentões aproveitavam.
Tiros nas ruas
venciam os que mais aguentavam.

Na cidade tem um rancho
que é muito elegante.
Ele servia de pensão
para os tropeiros viajantes.

Com a forma de branca neve
o fantasma aparecia.
E o povo ficava tremendo
ao fazer a travessia.

A igreja de Santo Antônio
é virada pro barbeiro.
Falavam que daquele lado
chegavam os valentes tropeiros.

Os escravos deixavam cachimbos
em lugares de mineração.
Esses rastros encontrados
são usados na ornamentação.

No teto dessa linda igreja
tem uma pintura original.
O santo pregando aos peixinhos
que ouviam tudo com carinho.

Hoje a população cresceu
muitos da roça estão na cidade.
Não querem saber de plantação
e só valorizam a vaidade.

Lá na Fazenda da Ponte
onde ficava Boa Terra
tinha uma feia senzala
em uma grande sala.

Algumas pessoas de Alvorada
têm muita ajuda do prefeito.
Ainda acham ruim.
Para esse caso tem jeito?

Mas a Lei Áurea foi saindo
e os escravos foram indo
libertados da escravidão
e a fazenda foi sumindo.

Parte dessa história gostei
é bonita e muito legal
só prova que nossa Alvorada
faz parte da estrada real.

Diziam que na grande ponte
perto da Fazenda da Ponte
aparecia uma mulher
que só causava malmequer.

Moro na Fazenda
lá o sol nasce com alegria.
Sentada embaixo de uma árvore
vou ler esta poesia com magia.

Professora: Ilsaete da Aparecida Braga Simões
Escola: E. E. José Madureira Horta • Cidade: Alvorada de Minas – MG
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Niquelândia e suas festas
Aluno: Guilherme Resende Ferreira
Em Niquelândia o povo é alegre.
As festas começam em janeiro
seguindo o ano inteiro.
Há felicidade em toda ocasião.
Junto aos amigos, tudo vira diversão!
Janeiro, muitos foliões
giram cantando a folia de Reis
levando fé para o povo do lugar.
Desejam uma boa sorte
nos meses que vão passar.
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Fevereiro, acontece o carnaval
Muitos shows, alegria o dia todo
festa colorida, com balanço legal.
Março, aniversário da cidade.
Mais de dois séculos
de muita paz e felicidade.
Abril, não temos festa de tradição.
Mas somos festeiros
e fazemos recepção.
Maio, cavalgada com destino certo
com mais de dois mil cavaleiros
onde ninguém precisa chegar primeiro.

Junho, fogos e balões
comemoram São Pedro, Santo Antônio, São João
servindo diferentes iguarias, como o quentão.
Julho tem congada
Linda festa de grande devoção,
saudamos Santa Ifigênia com comunhão.
Agosto, romaria do muquém.
Todos seguem a procissão
Com grande devoção.

Setembro há novena
À Nossa Senhora da Conceição
dona dessa cena.
Outubro, repondo energias gastas
nos meses passados,
ficamos sossegados.
Novembro, uma festa aqui, outra ali
para pegarmos ritmo
de tudo o que está por vir.
Dezembro, preparação para o dia sagrado,
que Jesus renasça no coração de todos
e ninguém fique isolado.

Professora: Claudiane Alves Apolinário
Escola: E. M. Padre Valentim Rodrigues • Cidade: Niquelândia – GO
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Terra de encantos mil
Aluno: José Ezequiel dos Santos Silva
O lugar onde vivo
tem uma população pobre,
mas vive muito feliz.
Meu povoado chama-se França,
fica aqui em Jequiá,
no Estado de Alagoas
lugar lindo de se olhar.

34

Minha terra é pequenina,
rodeada de coqueiral.
Tem uma imensa lagoa
e um lindo manguezal.

As mulheres ficam nas calçadas,
sempre a cantarolar,
tirando filé de siri,
para comercializar.
No lugar onde vivo
tem rio, lagoa e mar
com flores e belos campos,
para o turista admirar.
Tem uma igreja muito antiga,
dos tempos da colonização,
que tem um santo milagreiro,
de nome São Sebastião.

Minha terra é terra boa,
tem encantos para se olhar,
tem um rio de águas claras,
que vai ao encontro do mar.
Os homens vivem da pesca,
do peixe, do siri, do camarão.
As mulheres cuidam do pescado
com muita dedicação.

Tem também nossas falésias
que têm história pra contar,
pois dizem que os portugueses
foram os primeiros a avistar.
Este é o Jequiá,
terra boa de se morar,
um lugar cheio de paz e alegria,
com mil encantos pra se olhar.

Professora: Maria Bernadete do Nascimento
Escola: E. M. E. B. Manoel Cotias de Jesus • Cidade: Jequiá da Praia – AL

Minha terra
Aluna: Juscimara Deralúcia de Souza
A profissão: agricultor,
irrigador e
sonhador.
A cultura: o ardor do sol,
o frescor das manhãs e
o mandacaru.
Vinhedos, manga,
goiaba, banana.
Tudo para exportação!
Mas na minha terra
fica a riqueza
e a alegria
do sertão!

Professora: Maria Izabel de Souza Carvalho
Escola: E. M. José Esmerindo Ribeiro • Cidade: Petrolina – PE
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O lugar onde moro
Aluna: Maria Sara Andrade Nunes
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Conto agora para vocês
A história do meu lugar
Ela é muito interessante
Não deixe de escutar.

De geração em geração
O meu lugar foi crescendo
As famílias de uma em uma
Foram se estabelecendo.

Em um dia muito bonito
Retirantes se instalaram
À beira de uma lagoa
Onde se aconchegaram.

Aqui no meu lugar
Todo mundo se conhece
Por ser um lugar pequeno
O respeito acontece.

Depois de alguns dias
Sair dali o grupo resolveu
Mas partiram muito tristes
Pois um deles faleceu.

O povo daquela época
Sempre foi trabalhador
Fazia corda e tijolo
Puxava agave em motor.

O lugar que ele morreu
Com uma cruz foi marcado
E o nome desse lugar
Assim foi originado.

Era um povo corajoso
Seu trabalho era pesado
Trabalhavam todos os dias
Até mesmo no roçado.

Lagoa da Cruz é o nome
Que os retirantes deixaram
Por causa daquele amigo
Que muito tristes sepultaram.

Trabalhar era o lema
Desse povo corajoso
Que amava a família
E não era ambicioso.

O lugar onde vivo
É um pequeno povoado
Pertence a dois municípios
E também a dois Estados.

Comparando a mocidade
De hoje com antigamente
Podemos perceber
Como pensam diferente.

Comemoramos todo ano
Com uma festa tradicional
Maria Mãe de Carmelo
Uma mulher especial.

Mesmo com a modernidade
E tudo sendo inovado
Continuamos valorizando
Nossa origem do passado.

Comunidades vizinhas
Todas vêm participar
Enchem nossa capela
Para Jesus abençoar.

Não tendo espaço pra tudo
Que gostaria de narrar
Com muita satisfação
Vou parando de falar.

Temos uma educação
Que é de se admirar
Vêm alunos de outras cidades
Em nossa escola estudar.

Mas, por último, ainda falo
Com muita autenticidade
Que no lugar onde moro
Eu sou feliz de verdade.

É a Manoel Joaquim
A escola do meu coração
Admiro os professores
Pois têm boa formação.

Professora: Kássia Shizane Carlos Ferreira
Escola: E. M. Manoel Joaquim de Santana • Cidade: Quixaba – PE
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Olhar diferente a cidade
Aluno: Luan Florêncio de Morais
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Era uma vez um menino
que gostava de brincar.
Mas era tão solitário
que não gostava de falar.

Era uma vez um homem
que gostava da cidade.
Andava em torno dela
com toda a sua coragem.

Era uma vez um menino
que até sabia andar.
Tinha vários brinquedos
que não podia olhar.

Era uma vez um homem
que ia muito para feira.
Comprava várias coisas
e comia muita besteira.

Era uma vez um menino
que aprendeu a ler pontinhos
e gostava de aprender.

Era uma vez um homem
que encontrou uma namorada.
Teve o primeiro filho
e também comprou uma casa.

Era uma vez um menino
que ia ao bosque brincar.
Escutava muitos pássaros
E no parque ia escorregar.

Era uma vez um homem
que adorava a cidade.
Não podia ver, mas ali
encontrou a felicidade.

Era uma vez um menino
que já virou um adulto.
Comprou um cachorro,
mas ainda ficou no escuro.

Professora: Cristiane Alves Machado de Oliveira
Escola: E. M. Nova Friburgo • Cidade: Cidade Ocidental – GO

O meu ranchinho
Aluno: Alessandro Cavalcante de Souza
Caro amigo leitor
Peço para me escutar
Que nestes versos pretendo
Da minha terra falar
Das belezas e maravilhas
Que existem em meu lugar.

Nossa cultura é rica
Em festas e fantasias
Temos diversos esportes
Carnavais e cantorias
Jogos, leilões e quadrilhas
Danças, músicas e poesias.

Moro num belo sítio
Que se chama São José
Tudo aqui foi traçado
Por Jesus de Nazaré
As famílias são unidas
Pela força e a fé.

Pedra Branca é uma cidade
Cidade de interior
Muito bem estruturada
Parece um jardim em flor
Pacata, desenvolvida
Sem miséria e sem horror.

O lugar onde vivo
Tem uma boa estrutura
Diversas fontes econômicas
E uma boa agricultura
Temos religiões e crenças
Raças, costumes e cultura.

O nosso padroeiro
É o São Sebastião
Todos os anos festejamos
Com folguedos e balões
Temos as festas juninas
De São Pedro e São João.

Minha cidade é rica
Da serra até o sertão
Herdamos do nosso povo
Uma enorme tradição
Festas cívicas e populares
Diversas religiões.

Vou aqui me despedir
No próximo farei
Mais outra revelação
Pois falar da minha terra
Me enche de emoção.
Professora: Maria Lucirene Bezerra Pereira
Escola: E. E. F. Antônio Marcionílio • Cidade: Pedra Branca – CE
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Onde me escondo
Aluno: Emerson dos Santos Almeida
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No meio do mato
Em um empoeirado ramal
Lá eu me escondo
Num pequeno arraial.

No meio do mato
Onde tem uma ponte
Lá nas águas clarinhas
Tomo banho de monte.

No meio do mato
Em que há uma beleza infinita
Lá eu sou muito feliz
Na comunidade Santa Rita.

No meio do mato
O sol aquece e também brilha
Lá eu gosto do estudo
E no mês de junho danço quadrilha.

No meio do mato
Reina a simplicidade
Lá eu corro e jogo bola
Com todos da minha idade.

No meio do mato
Entre Concórdia e Tomé-Açu
Fica o quilômetro dezoito
Onde canta o sanhaçu.

No meio do mato
A roça é meu sustento
Lá eu cultivo a terra
E ando no lombo do jumento.

No meio do mato
Não só mora bicho não
Mora é gente muito boa
Que tem bom coração.

No meio do mato
Existem várias casinhas
Lá eu rezo e oro na igreja
Junto às Santinhas.

No meio do mato
Eu vivo com meus parentes
Venham nos visitar
Ficaremos bem contentes.

Professora: Francisca Cleomar Lima de Souza
Escola: E. M. E. F. Santa Rita • Cidade: Concórdia do Pará – PA

O encanto do meu lugar
Aluna: Antônia Camila B. da Silva
Nestes meus pequenos versos
Vou falar com convicção
Rendeira é um pedacinho
Do meu querido sertão.

Não precisas se assustar
Com a sua mutação
É verde quando chove
É seco no verão.

A cidade é Campos Sales
Divisa com o Piauí
Está entre os Inhamuns
E a região do Cariri.

A natureza aqui
Causa admiração
As nuvens do céu são branquinhas
Como flocos de algodão.

O que mais admiro
Neste pequeno lugar
São as modas de viola
Em noites de luar.

A festa da padroeira
É grande multidão
Vem gente de todo canto
Para sua procissão.

Por estrada de terra vermelha
Contente para a escola vou
No caminho visito
A casa do beija-flor.

Aniversário do município
Festa maior da cidade
Arrepia o coração
É grande a felicidade.

Se quiseres saber mais
Do encanto deste sertão
Vem conhecer a caatinga
Nossa vegetação.

A magia deste lugar
Apaixona o coração
Parece um reino encantado
Vai além da imaginação.

Professora: Francisca dos Santos
Escola: E. E. I. F. Engenheiro Francisco Thomé da Frota • Cidade: Campos Sales – CE
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O nosso cartão-postal é o Parque Florestal
Aluno: Antônio Vinícius Carvalho Barbalho
A vida nesse ambiente é tão linda, tão bela!
As várias espécies de peixes
lambaris, tucunarés, sardelas...
na água parecem estrelas
no céu, a brilhar, brilhar, brilhar.
Os tracajás me olham acanhados.
Mas é proibido os alimentar
então como posso resistir
a migalhas de pão jogar?
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Os macacos fazendo travessuras
me chamam a atenção
e para o meu poema
dão mais e mais inspiração.
No céu as araras voando.
Na terra os macacos brincando.
No córrego Ivo os tucunarés se beijando
e o aprendiz de poeta vai rimando.
Quando olho para cima,
vejo a nuvem se formar.
Depois ouço a chuva
ensinando a água a cantar.

Ao caminhar pela ponte,
o vento vem me encontrar
acaricia meu rosto
e sinto a vida revigorar.
No meio das folhas secas
vejo uma trilha de formigas
carregando flores, pedaços de frutos
e do seu mundo me expulsando.
Depois que os bichos comem,
deixam sementes no chão.
Quando chega a chuva,
logo, logo brotarão.
O sol entre as árvores
revela toda a beleza
desse lugar sem igual.
É o dedo de Deus
abençoando homem e natureza!
É noite!
Na janela do meu quarto
sinto o vento vaidoso, veloz a vibrar
me chamando: “Vem Vinícius, vem valsar”.
Adormeço sorrindo e sonho
o Parque Florestal novamente visitar.

Professora: Lia Goedert Borges Monteiro
Escola: E. M. E. B. Professor Jurandir L. de Mesquita • Cidade: Sinop – MT
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Os “Zés” do meu sertão
Aluno: Clauzemir Moreira Rodrigues
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No assentamento Bela Vista
Tem muitos homens trabalhadores
Que denominarei Zé esses senhores!
Por eles tenho muito amor.

Tem o Zé da Plantação
Que faz cultivo do chão
com esposa, filho e irmão
Para plantar arroz, milho e feijão.

Tem Zé da Feira
Que planta roças, cria animais.
Para vender na feira
De segunda a sexta-feira.

Tem o Zé da Associação
Que convida os moradores
Para fazer reunião
Essa para tomar decisão.

Tem o Zé Pereira
Que com coragem serra madeira
para fazer casas
pra durar a vida inteira.

Tem o Zé da Oração
Que convida todo o sertão
Para ouvir a palavra do Senhor
Que é o maior amor.

Tem o Zé da Rapadura
Que no seu engenho
faz cana dura
virar doce, tijolo e rapadura.

Por isso tenho a convicção
Que trabalham todos juntos
Com amor e união
Para desenvolver o meu sertão.

Professora: Maria Delci M. de Melo
Escola: E. M. Bela Vista • Cidade: Dianópolis – TO

Pedaço do meu Rio Grande
Aluna: Bárbara Fernanda Bueno Martins
O lugar onde eu moro
É simpático e legal
Fica ali atrás do morro
Chamado Linha Faxinal.

No lugar onde eu moro
Ainda existe amizade
Aqui eu quero viver
Distante da falsidade.

É um recanto sossegado
Convido para vir aqui
Ele está localizado
No município de Panambi.

Aqui plantamos de tudo
Para a nossa alimentação
Temos alimentos saudáveis
Sem veneno e poluição.

Eu moro no interior
Para chegar lá não tem segredo
Acordo para ir à escola
De manhã logo bem cedo.

Onde eu moro os costumes
São diferentes da cidade
Parece até que as pessoas
Têm mais hospitalidade.

Aqui vivemos felizes
Cultivando a tradição
Onde se aprendem bons costumes
O churrasco e o chimarrão.

O convívio com a natureza
Nos faz felizes de verdade
Aqui até os passarinhos
Têm a sua liberdade!
Pedaço do meu Rio Grande
Abençoado com certeza
Por isso eu posso chamar
Recanto da Natureza!

Professora: Mirian Rosane Dallabrida
Escola: E. M. E. F. Madalena • Cidade: Panambi – RS
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Quero um pouco de atenção
Aluna: Vanessa Soares Fragoso
O lugar onde vivo
Vive tanta gente,
Tem aqueles que vivem tristes,
E aqueles que vivem contentes.
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E se num passe de mágica
Tudo isso mudasse...
E bem alto eu gritasse:

O lugar onde vivo
É igual
É diferente
Por aqui vive tanta gente.

Não às drogas!
Não ao álcool!
Não à violência!
Não à marginalidade!
Não à prostituição!

Vivo no tempo a pensar
Como em todo lugar
Tem tentações de assustar.

E se alguém escutar
O lugar onde vivo
Poderia até melhorar!

Infelizmente tem tanto adolescente
querendo se drogar,
Muitos adoram estudar,
Outros vivem zoando até a polícia pegar.

Nesse mundo de adultos,
em que o homem se julga tão bom,
Consegue adestrar animais selvagens
Domina até um leão.

Eu quero um futuro brilhante
Para minha vida melhorar.
Tem tanta gente roubando,
Só pra não trabalhar.

Mas infelizmente no lugar onde vivo
Ainda há homens sem coração!
Como será o futuro da minha geração?

Professora: Francisleine Alves
Escola: E. M. E. B. João Pacheco de Miranda Lima • Cidade: Três Barras – SC

Meu quintal de cafezais
Aluno: Luiz Gustavo Bourgeois
Perdida, quase escondida
em meio aos cafezais
a minha casa, meu refúgio
onde vivo com meus pais.

Meu pai diz quando cansado:
“Café: trabalho e suor”.
Mas depois muda o ditado:
“Café: prazer e sabor”.

Cafezais de verdes ramas
ao florescer mais parecem
um branco e imenso lençol
sob o céu em prece.

O som daqui já mudou:
não são só canto de pássaros
nem vozes de outros animais
tem o barulho das máquinas
no meio dos cafezais.

Os galhos se enchem de frutos
alegria do agricultor
joga-os ao chão na colheita
o homem trabalhador.
Da lavoura ao terreiro
grãos de café a secar
emprego ao homem do campo
desejos de aqui ficar.

A tecnologia chegou
ao nosso Brasil rural
vejo o preço do café
na internet, na televisão
o mundo chega pra nós
nas telas da comunicação.
Meu quintal de cafezais
de “ouro verde”, meu terreiro
quero ficar nesse cantinho
sentindo sempre esse cheiro.

Professora: Andréia Fernanda de Carvalho Calegari Batista
Escola: E. M. E. F. Romualdo de Souza Brito • Cidade: Santo Antônio do Jardim – SP
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Terra de encantos
Aluna: Milena Silva e Souza
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De arraial a vila
De vila a cidade
Surgiu Barbacena
Para nossa felicidade.

Tem museus, tradição e história
Escolas têm de montão!
Igrejas barrocas aumentam a fé
Desse povo bonachão.

Um pedacinho de Minas
Na serra da Mantiqueira
Seu povo hospitaleiro
Gente simples da terra mineira.

Tem os loucos que gostam de voar
Estão todos na EPCAR
Têm loucos pela política
Ah! Desses nem é bom falar!

Tem fama de “Terra dos Loucos”
Esse fato vou explicar:
Os loucos que aqui vieram
Vieram para se curar.

Não tem ondas beijando a areia
Nem lua beijando o mar
Mas tem rios e cachoeiras
Para a gente desfrutar.

Por causa do clima frio
Por estar entre montanhas
Tem cultivo de flores e rosas
Outra fama que a cidade ganha.

Minha terra ainda tem pássaros
Hoje ouvi cantar
O trem passa na serra
Como é lindo esse lugar!

“Cidade das Rosas”
De muitas flores bonitas
Tem uma festa famosa
Que atrai muitos turistas.

Tem a padroeira da cidade
A quem pedimos com fé e devoção
Abençoai a todos, Senhora da Piedade
Os loucos por esta terra, a terra do coração.

Professora: Regina Maria de Oliveira Beck
Escola: E. M. Embaixador Martim Francisco • Cidade: Barbacena – MG

Um pedacinho da Polônia
Aluna: Aline Vieira
Existe um pedacinho da Polônia
Em Guarani das Missões
Terra colonizada por imigrantes
Que honram suas tradições.

O comércio e as indústrias
Vieram nos fortalecer
Trouxeram empregos e progresso
Para Guarani crescer.

Povo simples e humilde
Que construiu a cidade
Com trabalho duro e árduo
Valorizando a amizade.

Pertinho do rio Comandaí
Na tal Região Missioneira
No sul do nosso Brasil
Está minha cidade hospitaleira.

Nas ruas calmas e limpas
O povo gosta de andar
Observando a arquitetura
Que a Polônia faz lembrar.

Tem a igreja perto da praça
Que é bom de visitar
É só fazer três pedidos
Que eles vão se realizar.

Em Guarani tem escolas
De qualidade e referência
Colaborando para o crescimento
De nossa querida querência.

O lugar onde vivo
Se você quiser conhecer
Basta seguir o seu coração
E não vai mais esquecer!

Professora: Cleusa Boszko dos Santos
Escola: E. E. Técnica Guaramano • Cidade: Guarani das Missões – RS
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Ufa! São Paulo!
Aluna: Karla Bragga de Alcântara
Viva São Paulo!
Relógio que não para
São Paulo de cal e pedra
São Paulo cidade inquieta.
Cidade dos shoppings
Bares e restaurantes
Do cinema, teatro
Pipoca e refrigerante
Com sol ou garoa
Eta! Que terra boa.
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São Paulo, cidade grande
É gente indo e vindo
Trabalhando e caminhando
Visitando e se divertindo.
São Paulo da Paulista
Liberdade ou Praça da Sé
Da Mooca ao Ipiranga
Opa! Do Parque Ibirapuera
Não podemos esquecer...
Tem o Planetário e o Obelisco
Que são lindos de se ver.

Cidade trabalhadeira
das pontes, viadutos e metrô.
Que cidade maneira!
Ora frio, ora calor
É camiseta, jaqueta, casaco ou cobertor.
São Paulo, coração de mãe
Cidade forte e gentil
Por vezes frágil e imponente
Maior metrópole do Brasil.
Cidade de migrantes e imigrantes
de baianos e italianos
de gaúchos e alemães...
De japoneses a portugueses
da miscigenação...
Ufa! Que grande coração!
São Paulo de monumentos
Estradas e encantamentos
Orgulho-me de você
Aqui quem nasce e cresce
Jamais te esquece!
Essa locomotiva de memórias...
O “Trem das onze” já passou
Tic-tac... Tic-tac...
Ufa! A pilha acabou.

Professora: Maria Núbia de Carvalho Costa dos Anjos
Escola: E. E. Professor José Hermenegildo Leoni • Cidade: São Paulo – SP
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A vida de um menino de campo
Aluno: Maykson de Oliveira Santana
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Sou um menino criado no campo
levo um vida humilde e batalhadora
minha mãe trabalha em casa
e meu pai cuida da lavoura.

Sou menino, sou moleque
minha felicidade é verdadeira
aqui sou feito pássaro livre,
mas nem tudo na vida é brincadeira...

A minha casa é pequena
nela eu gosto de morar
aqui eu trabalho muito
tenho muita criação pra cuidar.

De manhã, bem cedinho levanto
antes do sol raiar
e arreio o meu cavalo
para a escola me levar.

O meu lugar é pequeno
e não tem muito lazer
mas nós já estamos acostumados
com esse jeito de viver.

Aqui eu pego no pesado
Vida na roça é diferente!
A gente trabalha, estuda e aprende
a dar valor à nossa gente.

Nada nesse mundo compra
a felicidade de morar no campo
aqui acordo com o cheirinho do mato
durmo com a cigarra e seu belo canto!

Assim é a vida no campo
a gente tem que se esforçar
serviço é o que não falta
para quem gosta de trabalhar.

Tenho orgulho de ser um menino
criado com os pés no chão.
Minhas palavras são poesias ao vento
minha vida um oceano de emoção!

Nada vem de graça na vida
a gente precisa lutar!
tanto no campo como na cidade
o importante é estudar.

Professora: Silvânia Ferreira Faria de Azevedo
Escola: E. M. Maria Jales Couto • Cidade: São Fidélis – RJ

Você conhece minha cidade?
Aluna: Laura Vivian Capelete
Cidade de vegetação abundante
De terra fértil e boa para o plantio
Logo tudo semeado verdeja
Às margens do sinuoso rio.

A grande extração de xisto
Se estende até Tremembé
E em todo o Vale do Paraíba
A riqueza do café.

Banhada pelo Paraíba,
Abençoado por Oxumaré
Onde lida o pescador
Que forte e humilde é.

Aqui os figureiros moldam
Várias peças para Natal
E o belo pavão azul,
Símbolo do artesanato local.

Por onde o tropeiro passou
Trocando esmeralda por jade
E foi abrindo a galope
As estradas da minha cidade.

Nossa cidade se orgulha
Por Lobato aqui ter nascido
Nosso grande escritor
Mundialmente conhecido.

Lugar em que se encontra
A música embalando a arte
Onde Fêgo Camargo solfejou
Tocando a história em partes.

Do Tupi, grande aldeia,
Onde brotam arroz e café
Florão do Estado de São Paulo,
Nossa linda Taubaté!

Professora: Maria de Lourdes Monteiro
Escola: E. M. E. F. Professor Luiz Ribeiro Muniz • Cidade: Taubaté – SP
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Vida no sertão
Aluna: Arielis Nascimento de Lima
Vou falar do meu sertão
Que fica aqui no Nordeste
Onde passou Lampião
O famoso cabra da peste
E com ele Maria Bonita
Com sua beleza celeste.
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O trabalho é pesado
Aqui neste sertão
Somos todos agricultores
Cultivando a plantação
Dia e noite, noite e dia
Até calejar as mãos.
E assim vamos vivendo
Todo mundo aqui trabalha
Às vezes cultivando o chão
Às vezes cortando palha
É assim a nossa vida
Uma temida batalha.
Em moradias pequenas
Muitas feitas de barro
Com estradas muito ruins
Que não se passa de carro
Vamos levando a vida
Neste lugar eu me amarro.

O povo que vive aqui
Deste lugar tem orgulho
Porque toda a madrugada
Os pássaros fazem barulho
Despertando a alvorada
Mais um dia com orgulho.

A seca neste lugar
Não é mais problema não
Pois aqui já choveu tanto
Que alagou a plantação
E são muitas as cidades
Que o rio fez destruição.

Todos aqui estudamos
Para ser bons cidadãos
Porque é direito nosso
Está na legislação
E também porque queremos
Ter uma boa educação.

E agora vou terminar
E tenho uma coisa a dizer
Quem não conhece esse lugar
Deveria conhecer
Pois são tantas maravilhas
Que não dá pra descrever.

Professora: Maria Leidiane Soares Leite Alencar
Escola: E. M. E. F. Luiz Leôncio • Cidade: Canapí – AL
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