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Ilha viaja na magia de 
duas culturas

Os alunos do Ilha de Vera Cruz tiveram 
uma experiência inédita neste semestre. 
Em 2 de março, visitaram o Sesc Pinhei-
ros e lá puderam assistir ao espetáculo de 
dança “Milágrimas”, com coreografia de 
Ivaldo Bertazzo, dentro do projeto “Dan-
ça na Comunidade”.
Em sala de aula, os estudantes do Módulo 
V registraram as sensações e as idéias des-
pertadas pela apresentação. Vale a pena 
recordar os suaves e significativos movi-
mentos dos 41 bailarinos que se apresen-
taram. Entre os comentários, muitos fa-
laram sobre influência afro-brasileira na 
coreografia idealizada por Bertazzo.

Muito além das lições de 
Português e Matemática

Os professores do Ilha de Vera Cruz Carlos 
Azevedo Ferreira França, de Matemática, 
e Cássia Carvalho de Oliveira Poli, de Por-
tuguês, foram os escolhidos para falarem 
à seção “Educação/Dedicação”. Eles deram 
lições que vão muito além dos números e 
da gramática.
Cássia foi entrevistada no dia 28 de abril, 
Dia Nacional da Educação, e falou sobre o 
que acha que poderia ser feito para me-
lhorar ainda mais o ensino no Ilha. Car-
los conta como trabalha para ajudar seus 
alunos e ao mesmo tempo aprimorar seus 
conhecimentos e sua didática. 

Ilha de Vera Cruz vira 
notícia 

Recentemente, os frutos gerados pelo 
Ilha de Vera Cruz ganharam amplo desta-
que em meios de comunicação, como no 
jornal “Agora São Paulo” e sites do Insti-
tuto Ethos de Responsabilidade Social e o 
Portal do Voluntário do Bank Boston.
Foram veiculadas informações como: “A 
Escola Vera Cruz, com 42 anos de exis-
tência, sempre esteve envolvida com a 
comunidade oferecendo complementação 
dos estudos...”.
Para quem perdeu as notícias, o jornal 
“Ilha em Comunicação” fez um resumo 
das notícias.

Alunos do Módulo I 
soltam o verbo em Cartas 
ao Leitor

Pela segunda edição consecutiva, os alu-
nos do Módulo I do Ilha de Vera Cruz 
participaram com textos opinativos do 
jornal Ilha em Comunicação. Durante as 
atividades em classe para aprimorar a es-
crita, eles soltaram o verbo em algumas 
Cartas ao Leitor, reclamando de vários 
problemas da cidade e do bairro. Sobrou 
até para os políticos. 
Mas há também alguns poucos elogios 
para aquelas coisas que eles consideram 
que funcionam, como o posto do Procon 
no Poupa-Tempo. As cartas poderão ser 
lidas ao longo do jornal.

Alunos do Ilha revelam segredos 
          da volta à escola 

Estudar ou não estudar? Eis a questão.
Muitos alunos que voltaram à escola já 
adultos o fizeram enfrentando grandes 
dificuldades. 
Algumas delas são, após um duro dia de 
trabalho, os ônibus lotados, a fome, o 
cansaço e o fato de não ter com quem 
deixar os filhos, como é o caso de mui-
tas mulheres e até mesmo de alguns ho-
mens.
Mas aí vem a pergunta: por que voltar a 
estudar?
Esse questionamento foi feito em sala de 
aula no Módulo V, como parte do proces-
so para a elaboração do jornal “Ilha em 
Comunicação”, numa mesa-redonda na 
qual os alunos superaram os preconceitos 

do tema e abriram a “alma”.
Hoje eles sabem que valeu a pena voltar 
à sala de aula. Os relatos emocionaram 
tanto os alunos como os professores. Va-
mos a eles ...
Um exemplo é o do estudante Moacir 
Alves Cardoso. Depois de trabalhar oito 
anos em uma empresa, Moacir precisou 
fazer um curso de qualificação a pedido 
do empregador.
“Lá apareceram umas contas que eu nun-
ca tinha visto e tive dificuldades. Foi aí 
que percebi que precisava voltar a estu-
dar”, contou ele, lembrando que regres-
sou para a escola após 18 anos longe das 
salas de aula. 
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Editorial

EXPEDIENTE

O Ilha em Comunicação é um jornal 
experimental, de caráter pedagógico, 
desenvolvido pelo Ilha de Vera Cruz, 
projeto de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) do Vera Cruz.
Os alunos do Módulo V do primeiro 
semestre de 2006 foram os responsáveis 
pela definição do conteúdo desta 
3ª edição.

Alunos-repórteres

Bruna Barbosa Guedes
Edna Márcia Teixeira
Elizabete Alves Costa
Francisco de Assis dos Santos
Mirian Fuzetti
Moacir Alves Cardoso
Paulo Valério Firmino
Rita Maria de Jesus dos Santos

O projeto foi coordenado pela professora 
Maria Alice E. Nogueira Souto e pelo 
monitor Roberto Samora, do Módulo V.

Fotografias
Luciano Rodrigues de Lima 
(ex-aluno do Ilha) 

Projeto editoração e produção gráfica
Grafia | Gisa Bustamante Bonnemaison, 
Camila Dylis, Andrea Chang

Jornalista Responsável
Roberto Samora (registro profissional: 
26.028-SP)

Agradecimentos

Os alunos do Módulo V agradecem os 
seus colegas dos Módulos I e II que elab-
oraram as Cartas ao Leitor, o anúncio 
publicado nesta edição e um “causo” da 
seção Histórias que a Vida Conta. Agra-
decem ainda a todos os professores e 
monitores  da Área de Português do Ilha 
e o apoio dado pela equipe da escola, di-
reção, coordenação e funcionários,  para 
esta publicação.

Querer é Poder
Falar sobre o ensino é algo fascinante.
Ouvindo os relatos dos alunos do Mó-
dulo V sobre o retorno à escola (veja 
reportagem na seção Perspectivas des-
te jornal), até chegamos a ficar sur-
presos. Mas reparamos que as dificul-
dades descritas em nenhum momento 
ofuscaram a vontade e a determinação 
dos estudantes de alcançarem seus  
objetivos.
Ao contrário, perto da formatura, to-
dos têm a certeza de que a recompensa 
virá multiplicada.
Afinal, qual é a atividade humana que 
não traz sua dose de sacrifícios? Cer-
tamente, não vamos nos lembrar de 
nenhuma.
Sendo assim, recomendamos a todos os 
jovens e adultos que estão a caminho 
da conclusão do Ensino Fundamental 
que encarem o dia-a-dia com garra, 
disposição e coragem. 
Lembrem-se da máxima popular: “se 
fosse fácil, não teria graça”.
Olhar de maneira positiva é a fórmula 
certa para driblar as dificuldades. Será 
que paramos para pensar no fato de 
sermos privilegiados por estarmos es-
tudando numa escola como o “Ilha”? 
E se além dos sacrifícios normais ci-
tados na reportagem ainda tivéssemos 
que encarar uma escola de nível du-
vidoso? Certamente, os testes à nossa 
resistência aumentariam muito.
Assim, reiteramos aqui nossa mensa-
gem para todos os alunos: estudem 
com coragem, boa vontade e determi-
nação, que vale a pena. 
Pois contamos com uma equipe extre-
mamente competente de dirigentes, 
administradores e funcionários em 
geral, além da mais fantástica organi-
zação de professores voluntários. 
Adivinhem de quem estamos falando? 
Do “Ilha”, é claro.

Jornal Ilha em Comunicação

As cartas foram escritas pelos alunos do 
Módulo I como parte do trabalho desenvol-
vido com textos argumentativos. 
Ao longo do semestre outros tipos de textos 
foram enfocados, nas práticas sociais da 
sala de aula, de forma a construir a consci-
ência crítica no processo de construção de 
cidadania.
O trabalho foi coordenado pelas profes-
soras Maria Cecília Camargo Magalhães, 
Maria Martha Florenzano de Araújo, 
Daisy P. Mola e pela monitora Olívia 
Pedroso.

Cartas do leitor

Um adolescente de 13 anos que pegou 
uma bactéria e meningite ficou internado 
na USP no dia 6 de Janeiro de 2006 e 
está até hoje no Hospital das Clínicas.
Depois de três meses, um guarda de uma 
firma que fica do lado do Piscinão encon-
trou uma cobra. Nós, moradores do Bairro 
Jardim Humaitá, da Rua Av. Comendador 
Alberto Dias, fizemos um abaixo-assinado 
para que a Prefeitura fizesse um tratamento 
no Piscinão. Nada foi feito. 
Rosangela A. A. de Oliveira - 26 anos –  
dona de casa

Piscinão

Gostaria que melhorasse este bebedouro 
porque esta água é muito ruim e não dá 
para beber porque eles estão com defeito. 
Necessitam de uma manutenção.
Rozimar C. dos Santos – 41 anos –  
copeira

RESPOSTA DO ILHA

Prezada Rozimar,
Obrigada pela sua observação sobre os 
bebedouros da escola. Suas informações 
são muito importantes para que possamos 
melhorar o nosso atendimento.
Apesar de não termos recebido infor-
mações suas mais detalhadas sobre a 
qualidade da água e sobre o defeito do 
bebedouro, informamos que a reforma do 
restaurante limitou o número de bebedou-
ros na escola, mas deixamos à disposição 
um outro, próximo à recepção central. 
Os bebedouros dos três andares são ins-
pecionados com freqüência e não notamos 
recentemente nenhum defeito. 
Diante de sua observação, pediremos para 
os responsáveis pela manutenção do pré-
dio fazerem uma inspeção mais rigorosa 
e gostaríamos de continuar contando com 
sua colaboração no sentido de nos alertar 
sempre que algo não estiver dentro dos 
padrões de qualidade estabelecidos pela 
instituição.
Atenciosamente
Jussara Ferreira Paim
Coordenadora Pedagógica
Projeto Social de Educação 
Ilha de Vera Cruz
(11) 3838-5993 – ilha@veracruz.edu.br

Bebedouro do Ilha

Cartas de reclamação 
e opininão

Na Rua Conselheiro Torres Homem, Jd Pau-
lista, há um vazamento de água que está 
trazendo transtornos aos motoristas e aos 
pedestres. Além do mau cheiro da água, 
corremos perigo de nos contagiarmos 
com a dengue. Solicito o conserto urgente-
mente ou alguma providência dos órgãos 
públicos.
Maria Michele Chagas – 21anos –  
manicure

Vazamento

As empregadas domésticas deveriam ser 
registradas, pois esse é um serviço honesto 
como outro qualquer. Não recebem Fundo 
de Garantia e nem Seguro Desemprego. 
Por que não devem receber tudo o que 
têm direito? Alguma providência deve ser 
tomada.
Janete F. da S. Santos – 36 anos – diarista

Secretárias do lar

Caro Senhor Presidente:
Quero fazer uma observação sobre o 
grande número de meninos sem estudar 
que andam nas ruas. Muitos viram mendi-
gos porque não trabalham, não têm onde 
morar e nem têm o que comer. Vamos 
tentar mudar isso? Não agüento mais ver 
tanto sofrimento, ver criança passando 
fome, sem ter um teto para ficar. Sr. Presi-
dente, vamos prestar atenção nisso, não 
deixe de olhar pelo seu povo!
Damião Rocha da Lima - 28 anos -  
ajudante geral

Criança sem teto
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Perspectiva

Alunos do Ilha 
superam desafios da 
volta à escola
Por Edna Márcia Teixeira
Paulo Valério Firmino

Para surpresa dos alunos e até admiração 
mútua, todos aqueles que vêm estudar no 
“Ilha” ganham, além de conhecimentos 
gerais e nova visão, auto-estima, con-
fiança, organização e sociabilidade, se-
gundo relataram os próprios estudantes 
do Módulo V. 
“Muitos não conheciam profundamente 
seu próprio potencial, e o “Ilha” conse-
guiu despertar esses valores”, observou 
Francisco de Assis dos Santos, que come-
çou no Ilha no Módulo II.
“Os professores nos ensinaram que o co-
nhecimento que carregamos conosco, 
independente de não termos concluído 
o Ensino Fundamental, é algo muito im-
portante, que tem de ser valorizado. Eles 
sempre nos dizem que aprendem muito 
conosco também”, confirmou a aluna 
Edna Márcia Teixeira.
Já a estudante Rita Maria de Jesus des-
tacou em seu depoimento que, antes de 
iniciar seus estudos, “tinha até medo de 
escrever ou de participar de uma sim- 
ples conversa”. Não conseguia colocar 
idéias no papel, comentou ela. Perto de 
se formar, Rita revela que tudo mudou: 
“Já me sinto à vontade para conversar e 
escrever”. 

Novo Passo
Hoje, muitos integrantes do Módulo V do 
Ilha pensam, após a formatura, em pros-
seguir os estudos e cursar o Ensino Médio 
e até mesmo uma faculdade.
“Voltei a estudar por causa do trabalho 
no restaurante, gosto dessa área e pre-
tendo fazer Nutrição”, disse Elizabeth, 
comentando que para fazer qualquer cur-
so técnico é preciso ter no mínimo o En-
sino Fundamental.
Paulo, músico e terapeuta holístico, vol-
tou para a escola depois de 39 anos afas-
tado do estudo oficial. Após criar cinco 
filhos, ele quer ingressar em uma Facul-
dade de Psicologia.
“O primeiro passo já foi dado, agora é se-
guir adiante”, afirmou ele.
Mas a volta ao estudo também pode ter 
outras razões tão nobres quanto a neces-
sidade da obtenção de um certificado: a 
busca pelo conhecimento.

Já Bruna Barbosa Guedes chegou a cursar 
o Ensino Fundamental e Corte e Costura, 
mas parou de estudar. A partir daí, a vida 
se transformou em “baladas” e a situação 
se complicou de tal forma que ela acabou 
nas ruas.
Mais tarde, com o apoio dos familiares, 
ela tentou retomar o estudo por várias 
vezes. No entanto, a dificuldade era que 
nas demais escolas ela se sentia discri-
minada por ser mais velha que os com-
panheiros.
 “Quando soube que o ensino do Ilha 
oferecia espaço para jovens e adultos, vi 
ali uma chance. Fiz um teste e entrei no 
Módulo III.”
Elizabeth Alves da Costa, aluna do módu-
lo V, contou ter concluído a 4a série aos 
13 anos, em uma cidade chamada Medi-
na, em Minas Gerais, enquanto trabalha-
va na roça. “Quando completei 14 anos, 
vim para São Paulo.” 
Após trabalhar com um irmão e também 
num restaurante, tempo em que havia re-
tomado os estudos e terminado a 5a e a 
6a séries, foi ser babá, mas teve de parar 
de estudar para morar no trabalho.
Depois de algum tempo resolveu reiniciar 
os estudos. Entretanto, teve que sair do 
emprego de babá, pois não podia ficar 
tantas horas ausente. Hoje, felizmente 
ela já está para concluir os estudos do 
Ensino Fundamental, apesar da correria 
de trabalhar fora e responder como “es-
posa e dona do lar”.

Admiração
Parece ironia o fato de parar de estudar 
para trabalhar e mais tarde ter de voltar 
aos estudos para ingressar novamente no 
mercado de trabalho.
“Voltei a estudar para poder competir e 
ingressar no mercado de trabalho”, disse 
Mirian Fuzetti, que começou no “Ilha” 
neste semestre. 
“O curioso é a história comum que to-
dos relatam sobre o fato de terem tido de 
deixar a escola para ajudar a garantir a 
renda familiar e o bem estar da família”, 
observou Paulo Firmino.

“Eu me alfabetizei praticamente sozinha, 
a partir do pouco que eu sabia. Conse-
gui ajudar o meu filho nos estudos até 
a quarta série, e até aprendia com ele as 
lições. Mas chegou uma hora em que me 
perdi”, recordou Edna.
Querendo que o mesmo problema não 
ocorra com o filho mais novo, ela voltou 
à escola: “Agora, meu filho menor está 
aprendendo com mais facilidade, porque 
eu posso passar mais informações para 
ele”, completou Edna. 

Incentivo
Na conclusão dos relatos feitos em sala 
aula, os estudantes afirmaram ter uma 
certeza: “Todos aqui no Ilha estão satis-
feitos com a escolha feita de voltar aos 
estudos e também com a própria escola, 
que todos consideram um modelo de en-
sino e respeito ao aluno”.
“A percepção e o entendimento para o 
estudo e sobre a importância da escola é 
melhor agora do que quando éramos mais 
jovens”, notou Paulo.
Rita ressaltou também que a escola ofe-
rece, além de um bom ensino, muitos ou-
tros incentivos para adultos retomarem o 
estudo, como creches para os filhos dos 
estudantes. Outra característica do Ilha, 
segundo Rita, é a dedicação dos profes-
sores voluntários, “a preocupação das 
pessoas para com o próximo”. “Às vezes, 
a gente não quer vir à aula por algum 
motivo, mas quando penso que tem al-
guém me esperando para me ensinar, aí 
eu vou”, confessou ela.

Aluno “rebelde” 
encontra no Ilha uma 
nova chance
Por Paulo Valério Firmino
Moacir Alves Cardoso

Edvando Albino da Silva, 28 anos, antes era 
considerado um aluno “rebelde”. Em entre-
vista, ele chegou a admitir que isso até pre-
judicou a continuidade dos seus estudos. Mas 
no Ilha de Vera Cruz Edvando disse ter fi-
nalmente encontrado uma nova chance para 
concluir o Ensino Fundamental. 
Em 27 de abril, dia da visita à Oca, no Ibi-
rapuera, a equipe do jornal aproveitou para 
realizar a entrevista com Edvando. Esse alu-
no surpreendeu com sua história peculiar, 
deferente das outras relatadas “Ilha em Co-
municação”.
Contou a respeito de expulsões de escolas 
quando criança, arrependimentos por não ter 
se alfabetizado, frustrações quando foi ten-
tar o mercado de trabalho em São Paulo...

Interessante é poder notar que erros e acer-
tos podem vir na seqüência, um completando 
e “acertando” o outro.
Edvando teve a coragem de se expor na en-
trevista que segue:

Ilha – Onde você nasceu?
Edvando – Nasci em Lagoa Nova, Paraíba, e 
morava num sítio.
Ilha – Você, como muitos outros alunos, não 
teve oportunidade de estudar porque tinha 
que trabalhar para ajudar a família?
Edvando – Não. Eu tive oportunidade, mas 
eu não queria. 
Ilha – E mesmo assim, você continuou os es-
tudos?
Edvando – Não, porque eu fui expulso de 
duas escolas.
Ilha – E o que é que você fez para conseguir 
duas expulsões?
Edvando – Bom, eu brigava com os outros 
meninos, respondia para a professora, fazia 
bagunça, rasgava o caderno e até os recados 
que a professora mandava para meus pais.
Ilha – E como os seus pais reagiam a tudo 
isso?
Edvando – Meu pai me batia, muito.
Ilha – Você chegou a sentir arrependimento 
por isso?
Edvando – Sim, senti muito, quando vim para 
São Paulo e não arranjava emprego por não 
ter estudo. Passei muita vergonha. Não es-
queço que uma vez a mulher falou para mim: 
“Vá estudar e quando você souber escrever 
para preencher uma ficha, volte aqui que eu 
lhe arrumo um emprego”. 
Ilha – Como você sobreviveu numa cidade 
grande como São Paulo?
Edvando – Fui trabalhar de servente de pe-
dreiro. Hoje sou pedreiro.
Ilha – Como você soube do “Ilha”?
Edvando – Eu estava fazendo uma reforma 
aqui e o porteiro me informou dos estudos.
Ilha – Então você começou na alfabetização?
Edvando – Sim, eu aprendi a escrever aqui no 
“Ilha” e já cheguei no módulo IV. Vou tirar o 
diploma e depois vou fazer o colegial.
Ilha – Onde você mora, atualmente?
Edvando – Moro em Ribeirão Pires, a uns 60 
km daqui. Já morei na Vila Mariana e du-
rante uns dois anos, eu vinha de bicicleta 
para cá.
Ilha – Muito bem, Edvando. Para encerrar, 
que mensagem você deixaria para o pessoal?
Edvando – Bom... que não deixe de estudar, 
porque é muito importante. Eu já recomen-
dei muito o “Ilha” e continuo recomendando. 
Aqui é muito bom. Quando comecei os estu-
dos, fui um pouco bagunceiro aqui também, 
mas já mudei. Eu aprendi muito, até coisas 
que não imaginava. Hoje estou feliz.
Ilha – Edvando é uma prova viva de que po-
demos errar, mas também podemos consertar 
nossos erros. Parabéns e continue com essa 
garra que serve de exemplo para muitos. 
Obrigado.
Edvando – Eu que agradeço.
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Em agosto de 2001, O Vera Cruz lançou 
o projeto Ilha de Vera Cruz para pessoas 
que não tiveram oportunidade de estudar 
em idade regular, para que complemen-
tassem o Ensino Fundamental, relatou 
uma das notícias publicadas sobre a es-
cola neste semestre.
De acordo com as informações compila-
das pelos estudantes do Módulo V, “o Ilha 
conta com um grupo formado por 110 vo-
luntários. Alguns não possuem licencia-
tura, mas podem trabalhar como auxilia-
res de classe em disciplinas que tenham 
relação com sua formação acadêmica”. 
Por exemplo, engenheiros podem atuar 
como professores de matemática e jorna-
listas, como professores de português.
Desse modo, são dadas as aulas de pra-
xe, como: Português, Matemática, Física, 
Inglês, Ciências Naturais e Sociais, Edu-

Por Bruna Barbosa Guedes
Mirian Fuzetti

Ilha e a Cidade

Valdeci e Sérgio, 
uma dupla mil e uma
utilidades

cação Física, Orientação de Estudos e In-
formática. A escola ainda oferece Artes 
Plásticas, Música, Cinema, Teatro, Foto-
grafia, Introdução à Artes Cênicas, tudo 
com autorização da Diretora de Ensino 
para certificar os alunos. 
“A Educação de Jovens e Adultos é um 
campo pedagógico que busca afirmar 
uma nova identidade, reunindo práticas e 
saberes articulados ao redor de princípios 
e objetivos. Isto conduz à necessidade de 
se planejar experiências de aprendizagem 
adequadas às característica da população 
atendida, que lhes garantam sucesso no 
alcance dos objetivos colocados para cada 
nível de escolaridade”, afirmou Jussara 
Paim, coordenador pedagógica para a As-
sociação Interamericana.
O Ilha atende inclusive os filhos dos alu-
nos com até sete anos de idade, enquanto 

Vera/Ilha

Desse modo, são dadas as aulas de pra-
xe, como: Português, Matemática, Física, 
Inglês, Ciências Naturais e Sociais, Edu-
cação Física, Inglês, Orientação de Estu-
dos e Informática. A escola ainda oferece 
Artes Plásticas, Música, Cinema, Teatro, 
Fotografia, Introdução à Artes Cênicas, 
tudo com autorização da Diretora de En-
sino para certificar os alunos. 
“A Educação de Jovens e Adultos é um 
campo pedagógico que busca afirmar 
uma nova identidade, reunindo práticas e 
saberes articulados ao redor de princípios 
e objetivos. Isto conduz à necessidade de 
se planejar experiências de aprendizagem 
adequadas às característica da população 
atendida, que lhes garantam sucesso no 

Por Por Edna Márcia Teixeira
Elizabete Alves Costa
Francisco de Assis dos Santos

Em agosto de 2001, O Vera Cruz lançou 
o projeto Ilha de Vera Cruz para pessoas 
que não tiveram oportunidade de estudar 
em idade regular, para que complemen-
tassem o Ensino Fundamental, relatou 
uma das notícias publicadas sobre a es-
cola neste semestre
De acordo com as informações compila-
das pelos estudantes do Módulo V, “o Ilha 
conta com um grupo formado por 110 vo-
luntários. Alguns não possuem licencia-
tura, mas podem trabalhar como auxilia-
res de classe em disciplinas que tenham 
relação com sua formação acadêmica”. 
Por exemplo, engenheiros podem atuar 
como professores de matemática e jorna-
listas, como professores de português.

Ilha de Vera Cruz ganha destaque 
na imprensa

os pais estão em sala de aula.
A divulgação desse trabalho é feita por 
meio de faixas e cartazes permanente-
mente colocados na frente da escola, e 
em locais estratégicos para atingir o pú-
blico-alvo.
“Eu sou uma das alunas que faz parte des-
se projeto. Sinceramente, sinto um orgu-
lho enorme por fazer parte desta escola, 
a amo de paixão. Depois que comecei a 
estudar aqui, minha vida, minha visão se 
ampliou muito, quero sempre saber mais. 
Despertou-me a vontade de crescer, estu-
dar, estudar, quero fazer uma faculdade, 
eu vou fazer”, comentou a estudante do 
Ilha de Vera Cruz Mirian Suzetti, uma das 
alunas-repórteres que reuniu aqui as in-
formações publicadas sobre a escola.

alcance dos objetivos colocados para cada 
nível de escolaridade”, afirmou Jussara 
Paim, coordenador pedagógica para a As-
sociação Interamericana.
O Ilha atende inclusive os filhos dos alu-
nos com até sete anos de idade, enquanto 
os pais estão em sala de aula.
A divulgação desse trabalho é feita por 
meio de faixas e cartazes permanente-
mente colocados na frente da escola, e 
em locais estratégicos para atingir o pú-
blico-alvo.

“Eu sou uma das alunas que faz parte des-
se projeto. Sinceramente, sinto um orgu-
lho enorme por fazer parte desta escola, 
a amo de paixão. Depois que comecei a 
estudar aqui, minha vida, minha visão se 
ampliou muito, quero sempre saber mais. 
Despertou-me a vontade de crescer, estu-
dar, estudar, quero fazer uma faculdade, 
eu vou fazer”, comentou a estudante do 
Ilha de Vera Cruz Mirian Suzetti, uma das 
alunas-repórteres que reuniu aqui as in-
formações publicadas sobre a escola.
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a mãe não conseguiu dar-lhe a formação 
necessária. 
Por que ler: Este escritor presenteou o 
leitor com uma história maravilhosa, le-
vando-o em uma viagem ao lado do meni-
no e de sua mãe. A história é ótima.
Aluna: Mirian Fuzetti
Título: Escrava Isaura
Editora: FDT, 4ª edição
Autor: Bernardo Guimarães
Tema: Um triângulo amoroso que se tor-
nou um clássico em defesa da liberdade. 
Isaura nasceu branca, mas na senzala, 
nasceu escrava, destinada a uma vida de 
miséria, de humilhação. Linda, capaz de 
se sobressair em meio às moças mais aris-
tocráticas do Recife, Isaura logo desperta 
a paixão do fazendeiro Leôncio, seu dono 
de direito. Mas Álvaro conquista seu co-
ração e é por ela conquistado...
Por que ler: Trata-se de uma das histórias 
de amor consagradas da literatura brasi-
leira e que mostra o absurdo da escravi-
dão humana.

Aluno: Paulo Valério Firmino
Título: O lobo de estepe
Autor: Hermann Hesse – Prêmio Nobel de 
Literatura de 1946 – outros livros: Sidar-
ta, Demian, Viagem ao oriente, O jogo das 
pérolas de vidro.
Editora: Civilização Brasileira
Tema: O personagem Harry Haller era a 
própria contradição. Algumas vezes, edu-
cado e simpático, outras esquivo e an-
gustiado. O fato de viver num mundo de 
maldades, misérias e banalismo, deixava-
o com a mente fixa em sonhos. O medo 
de enfrentar essa dualidade, o contraste 
entre matéria e espírito que o fazia se 
sentir como homem-lobo, criava-lhe um 
verdadeiro tormento: valia a pena conti-
nuar vivendo nesse mundo?
Por que ler: Em primeiro lugar, o livro faz 
o leitor pensar profundamente, buscando 
uma visão sobre o ser humano, de onde 
viemos, para onde vamos, o que é nossa 
sociedade, quais são nossos verdadeiros 
valores. Enfim, uma verdadeira viagem 
ao interior do homem, com todas as suas 
falhas, angústias e expectativas de dias 
melhores, com seus acertos e erros... 

Aluna: Elizabete Alves Costa
Título: Memória de uma professora
Autora: Marina Cabral de Camargo
Editora: Paulinas, 1990
Tema: Relato apaixonante do primeiro 
ano de uma professora primária em um 

Aluna: Bruna Barbosa Guedes
Título: Assassinato no Oriente Expresso
Editora: Nova Fronteira
Autora: Agatha Christie, considerada a 
rainha dos livros de suspense, com 87 
títulos publicados, entre autobiografias, 
peças, contos, romances.
Tema: Um assassinato que ocorre num 
trem, que por obra da natureza o deteti-
ve tem a chance de desvendar.
Por que ler: Além de ser muito interes-
sante, é um bom livro para quem gosta de 
mistério. O leitor não se distrai nem um 
pouquinho. Você se sentirá um verdadei-
ro detetive, pois o Hercule Poirot precisa 
de sua ajuda para desvendar esse caso.

Aluna: Edna Maria Teixeira
Título: Feliz Ano Velho
Editora: Brasiliense 1982, 75a edição 
Autor: Marcelo Rubens Paiva
Tema: O escritor conta sua experiência 
depois que sofreu um acidente que o dei-
xou paralítico, mudando completamente 
o rumo de sua vida.
Por que ler: Você vai perceber que não é 
fácil ter que fazer tudo diferente do que 
você está acostumado. Marcelo luta o 
tempo todo para superar suas limitações, 
o preconceito das pessoas. Vale a pena 
ler. Ele mostrou como superar as dificul-
dades.

Aluno: Francisco de Assis dos Santos
Título: O menino que veio para ficar
Editora: Tecnoprint LTDA, 1977
Autor: Ganymédes José 
Tema: Este livro conta sobre a vida des-
te personagem, que foi criado sem pai, e 

Os alunos do Módulo V se colocaram por 
alguns momentos na posição de críticos 
literários e elaboraram algumas indicações 
baseadas nas leituras desenvolvidas du-
rante o semestre, sob a coordenação dos 
professores de Português.
O objetivo desta seção é dar ao leitor do 
Ilha em Comunicação informações sobre 
os mais variados livros, incentivando a lei-
tura das obras.

Cartas de reclamação 
e opininão

Política

Minha opinião é sobre os governantes 
deste país que a cada dia vem acabando 
com nossa população. Sempre prometem, 
mas não cumprem. Bom, estão chegando 
as eleições. Vamos todos pensar bem antes 
de votar. Nosso voto vale muito! Vamos 
tentar diminuir esta corrupção.
André Luis Ribeiro da Silva - 30 anos – 
pintors

Indicações literárias

vilarejo afastado da civilização. Uma ra-
diografia da vida e da realidade entreme-
ada por momentos de humor e enterne-
cimento.
O livro fala de uma professora que passou 
por muitas dificuldades no seu primeiro 
ano de ensino, porque foi para a zona 
rural. Teve que aprender como lidar com 
pessoas diferentes no modo de ser, falar e 
de pensar. Teve que se submeter a lugares 
e condições extremamente precários para 
sua sobrevivência.
Por que ler: Se você é do tipo que não 
muda, deve ler este livro.

Aluna: Rita Maria de Jesus
Título: A Metamorfose e uma artista da 
fome
Editora: Ediouro Publicações.
Autor: Franz Kafka nasceu em Praga em 3 
de julho de 1883 e morreu em 3 de junho 
de 1924, mas deixou várias obras
Temas: O escritor conta a história de um 
personagem que chama Gregor Sansa, 
que vive uma transformação de homem 
para inseto, uma barata. Com isso a famí-
lia, que antes o considerava um bom filho 
e uma excelente pessoa, passa a achá-lo 
um inseto repugnante; e logo começa 
uma batalha para eliminá-lo.
Por que ler: Para fugir um pouco da rea-
lidade e viver uma ficção. Preste atenção 
para você entender o sentido da coisa.

Aluno: Moacir Alves Cardoso
Título: Jesus, o maior psicólogo que já 
existiu
Editora: Sextante, 1ª edição
Autor: Mark W. Baker
Tema:. O livro de Mark W. Baker mostra 
vários relatos de pessoas que tiveram 
momentos de turbulências em suas vidas. 
Quando iam consultá-lo, o autor deixava 
as pessoas à vontade falando de tudo que 
estavam sentindo. É por isso que o autor 
está fazendo um grande sucesso e pode 
ajudar muitas pessoas a encontrar uma 
saída deste sofrimento que vem assolan-
do tanta gente do mundo em geral. Ao 
ler o livro você verá que Jesus foi o maior 
psicólogo que já existiu aqui na terra. 
Com tudo isso, entretanto, hoje a huma-
nidade, não entende qual foi o propósito 
dele aqui e por isso vive sofrendo. 
Por que ler: Vale a pena ler este livro 
porque você vai encontrar em algumas 
passagens, respostas para o que você está 
vivendo. 

Procon

O Departamento Procon que foi instalado 
no mesmo prédio do “Poupa Tempo” é óti-
mo para ajudar as pessoas que se sentem 
lesadas de alguma forma ou prejudicadas. 
Há atendentes treinadas e muito educadas 
para orientar a população.
Quando precisar, dirija-se a posto do 
Procon (órgão de Defesa do Consumidor). 
Você ficará satisfeito com o resultado.
Claudete da Cruz - 50 anos – costureira

Eleições

Mordo-me de raiva quando é época de 
eleição, quando aparecem os horários po-
líticos no rádio e TV. O candidato comenta 
que o pobre é a prioridade dele; que irá 
fazer tudo para resolver os problemas 
deles; etc. Mas quando passam as eleições 
ninguém vê mais estes “companheiros”. Só 
iremos ouvir: “Não sei, não vi, não lem-
bro, não falei...”. E mais uma vez o pobre 
“vai para o brejo”.
Raimunda C. Lima - diarista - 52 anos

Poluição Visual

Acompanhando o período político na 
televisão fico horrorizada.
Toda época eleitoral é a mesma coisa: a 
Prefeitura comunica que vai multar os can-
didatos que colocarem suas propagandas 
pelos muros da cidade. Mas não tem jeito; 
é sempre igual. O pior é que temos, ou 
melhor, acabamos aceitando a situação. 
A Prefeitura precisa tomar providências a 
respeito.
Rosely Gonçalves Primo - 35 anos – 
comerciante



Ilha em comunicação    |    1º semestre 2006

Acontece

Cultura afro-brasileira 
é destaque em 
“Milágrimas”
Os formandos do Módulo V registraram as 
suas impressões sobre o espetáculo “Mi-
lágrimas”, que tiveram a oportunidade de 
ver no Sesc Pinheiros, juntamente com os 
colegas das outras classes do Ilha de Vera 
Cruz. Acompanha a seguir cada um dos co-
mentários.

Saímos do Ilha às 8 horas da noite em 
três ônibus e chegamos ao SESC às oito 
e meia. Ficamos muito ansiosos, pois o 
início de “Milágrimas” seria às 9 horas.
No começo do espetáculo ficamos muito 
surpresos, pois se tratava de uma expres-
são corporal, acompanhada de canto à 
capela, tudo muito luxuoso. 
O mais interessante foi que “Milágrimas” 
nos mostrou como tudo começou na Áfri-
ca, com a dança e cultura, que virou afro-
brasileira.
Essa mistura ficou maravilhosa, todos fi-
camos impressionados. 
Voltamos ao começo de um século de um 
outro país, e estamos aqui, no século XXI 
. Vimos que apenas mudaram as formas e 
malícias com o tempo, mas tudo vem de 
lá, de uma forma natural.
O nome do espetáculo “Milágrimas” é 
muito bonito, pois também vem de um 
sofrimento, para uma felicidade.
Tente se encontrar nesse espetáculo! Eu 
me encontrei! Mesmo se não se encon-
trar, achará algo empolgante.

Ivaldo Bertazzo lança um novo olhar para 
o ritmo e a dança africana. O segundo es-
petáculo que o coreógrafo realizou com 
o projeto “Dança na Comunidade” pro-
moveu o encontro entre duas culturas, 
a brasileira e a africana, buscando um 
enfoque musical diferente do que costu-
mamos associar entre a cultura do Brasil 
e da África.
A escola Ilha de Vera Cruz nos propor-
cionou uma ida ao Sesc Pinheiros, para 
assistirmos ao belo espetáculo em que o 
título já diz tudo: “Milágrimas”.
Uns dias antes, os professores nos prepa-
raram para a importância desse belíssimo 
espetáculo, que começou com alguns mi-
nutos de atraso.
Logo entraram 41 artistas que chamaram 
a atenção de todos pelas suas vestimen-
tas africanas. Ao som da música à capela, 
iniciou-se. A expressão corporal e a mú-

sica foram ditando o significado da peça 
africana.
Na noite de 2 de março, partimos do Ilha 
levando muitas alegrias expressas nos 
rostos de todos. Brincadeiras e piadinhas 
no ônibus não faltaram. Ao chegar, sur-
presa para mim que não conhecia o Sesc 
Pinheiros: fiquei admirado com o tama-
nho e a beleza do teatro. 
Havia alunos presentes no espetáculo, 
além de professores e funcionários.
Ivaldo Bertazzo, um coreógrafo que des-
de 2003 vem dirigindo seu trabalho ao 
jovem da periferia, conseguiu reunir 41 
moças e rapazes talentosos...
Através da dança e expressão corporal, da 
música, do canto, levou todos ao êxtase. 
O canto à capela foi lindíssimo e as músi-
cas brasileiras e instrumentais muito bem 
escolhidas e interpretadas. Mas foi na co-
reografia da dança que mergulhamos nas 
propostas ou mesmo no íntimo de nossa 

Composto por 41 bailarinos, “Milágrimas” 
retrata as origens das tribos africanas 
que se instalaram no Brasil, ensinando 
uma dança diferente aos brasileiros.
Esta dança nos fez pensar na influência 
dos povos africanos na cultura brasilei-
ra, que começa pela dança e o gingado 
corporal.
Isto o povo brasileiro tem no sangue e 
não pode negar. Algumas das regiões do 
Brasil têm um pouco da origem africana, 
outras escondem o seu parentesco africa-
no, negando sua própria raça de origem, 
não querendo se misturar com eles.
A trilha sonora é apresentada com palmas 
e muitos gestos, fazendo a gente ouvir e 
olhar tudo com outros olhos. 

Foi uma viagem à cultura africana através 
da dança. Fiquei encantada com a riqueza 
que o espetáculo apresentou. Eu não sa-
bia em que direção olhar, fiquei tentada 
a prestar atenção no que ouvia, no que 
via, mas foi o que senti que me emocio-
nou: o ritmo. Ao sair do espetáculo todos 
queriam entender o que havia acontecido 
em Milágrimas.
Uma aluna ficou emocionada com a dan-
ça e falou: “para mim aquela máscara re-
presentava o bem e o mal”. 
Outros estavam eufóricos com os baila-
rinos que eram jovens das comunidades 
carentes de São Paulo. “Como pode ser? 
Eles parecem profissionais, é tudo perfei-
to. Dançam como bailarinos de verdade”, 
disse uma aluna.
“E são bailarinos mesmo”, afirmou outra 
colega ao lado.
É a magia da África que mexe com a nos-
sa, por que será?

imaginação.
Minha sincera admiração ao trabalho de 
Ivaldo Bertazzo, Benjamin Taubkin e Ar-
thur Nestrovski, a todos os músicos bra-
sileiros, a todo corpo de dança, enfim a 
todos que, direta ou indiretamente, par-
ticiparam desse espetáculo musical. 
Ouvi um comentário da dona Vera, co-
ordenadora dos voluntários: “É maravi-
lhoso!”. Acho que essas palavras são su-
ficientes para definir o grande show de 
dança e música chamada “Milágrimas”.

Fomos ao Sesc em mais ou menos 180 
pessoas, entre alunos, professores e con-
vidados.
Uma maravilha o projeto idealizado e 
dirigido por Ivaldo Bertazzo, um ótimo 
coreógrafo, que trabalhou 41 jovens com 
idades de 14 a 29 anos. 
A idéia de Bertazzo promove um encontro 

Por Moacir Alves Cardoso

Por Edna Márcia Teixeira

Por Bruna B. Guedes

Por Francisco de Assis dos Santos

Por Paulo Valério Firmino

Por Mirian Fuzetti
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de linguagens culturais. Eu adorei, senti 
uma emoção muito grande. Como Berta-
zzo conseguiu fazer esses jovens flutua-
rem, com suavidade e leveza?”

O espetáculo de Ivaldo Bertazzo, no qual 
ele enfoca aspectos das culturas africa-
na e brasileira, retrata um pouco a es-
cravidão e vários outros temas, como os 
problemas atuais do nosso mundo. Tudo 
com um grupo de dançarinos formado na 
periferia de São Paulo. Fiquei impressio-
nada com as várias trocas de figurinos e 
o cenário incrível da peça.

Ivaldo Bertazzo teve uma feliz idéia e 
muita criatividade. Através de movimen-
tos corporais e sem mencionar nenhuma 
palavra, passa para o público a história 
de duas culturas entrelaçadas pelo mes-
mo destino. 
Aplaudo de pé a criação desse coreógrafo, 
e também seus bailarinos pela flexibili-
dade de seus corpos únicos em uma co-
reografia, espalhando o brilho do reflexo 
de luzes no palco de suas fantasias... Não 
poderia deixar de mencionar o figurino 
que acompanha cada uma das épocas re-
tratadas no espetáculo. 
O tema do espetáculo, a música “Milágri-
mas”, de Itamar Assunção e Alice Ruiz, 
faz a gente viajar nas palavras. É fantás-
tico!

O espetáculo “Milágrimas” proporcionou 
muitos desdobramentos, muita curiosida-
de e vontade de conhecer um pouco mais 
sobre a cultura africana. 
Em classe, ao som à capela de Black Mam-
bazo, gravado por Paul Simon na África 
do Sul, os alunos do Módulo V desen-
volveram um trabalho de observação e 
análise da poética das obras de alguns 
artistas africanos, como Esther Mahgan-
gu, da África do Sul, e Ekong Emmanuel 
Ekefrey, da Nigéria, estampadas no livro 
African Now.
Outros trabalhos de artistas afro-brasilei-
ros, como Mestre Didi e Rubem Valentim, 
foram analisados com o apoio das pu-
blicações “Mostra do Redescobrimento”, 
“Negro de Corpo e Alma” e “Arte afro-
brasileira”. 
Na troca de conhecimentos que se deu na 
classe, os estudantes puderam conhecer 
aspectos interessantes do candomblé, e 
(re) conhecer hábitos e costumes (afro) 
brasileiros que vão da mesa – caruru, va-
tapá, acarajé - à festa, ao som da música 
e da dança do samba, do carnaval, etc.
Como diz a aluna Edna em seu depoimen-
to sobre “Milágrimas”: “É a magia da Áfri-
ca que mexe com a nossa, por que será?”

O cadastramento do bilhete único veio 
para complicar o passageiro nos ônibus e 
nas peruas. Já mandei requisitar a cartei-
rinha há 45 dias. Disseram que no dia 10 
de março, chegaria, mas chegou um mês 
depois. Enquanto isso continuei pagando 
120 reais por mês. Gostaria que agilizas-
sem a entrega da carteirinha.
Regina de C. Silva - 25 anos - doméstica

Cartas de reclamação 
e opinião

“Milágrimas” se 
desdobra em sala de 
aula

Por Elizabeth Alves Costa

Por Rita Maria de Jesus
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cara e não têm conforto. As empresas 
precisam pôr mais ônibus nas ruas para 
transportar a população.
Antonio F. dos Santos – 38 anos – zelador

Quero que as autoridades tomem uma pro-
vidência, sobre o controle de velocidade 
dos motoristas que passam na Rua Galileu 
Emendabili, Bairro Jardins Humaitá. A 
velocidade é tanta que já foram mortos 
gatos, cachorros e pessoas.
É necessário que sejam colocados semá-
foros. Embora tenha presente o tempo 
todo policiamento, é preciso que se tome 
providência antes que aconteçam mais 
acidentes.
Mariney dos S Azevedo – 29 anos – dona 
de casa

por um aumento da quantidade de ônibus. 
Assim não precisaremos ficar nos pontos 
por uma hora ou mais. Agradeço a com-
preensão dos senhores responsáveis.
Lucio de Barros – 35 anos- conferente
Sirlene Maria dos Santos - secretária – 
26 anos

Ao prefeito de São Paulo, Sr. Kassab: 
Gostaria que se manifestasse sobre as 
companhias de transporte, pelo transtorno 
e pela falta de ônibus. Isso causa um 
enorme demora de 30 a 40 minutos nos 
pontos. É necessário fazer algo como 
colocar mais ônibus.
Emília Cristo – 68 anos – aposentada.

A maioria das pessoas fica muito tempo 
no ponto esperando ônibus, que depois 
de mais de duas horas aparecem superlo-
tados. Aguardam outro ônibus ou acabam 
indo em pé. Os usuários pagam passagem 

Senhores responsáveis pelo transporte 
público
Solicito aos senhores que coloquem mais 
ônibus na linha 307 com destino a Pinhei-
ros e Pq. Imperial. Pois, além de esperar 
meia hora por ele, sempre chega superlo-
tado, faltando lugar até para ficar em pé. 
Acho um absurdo ter que pagar R$ 2,30, 
três vezes ao dia e nestas condições.
Cristina P. de Carvalho - 25 anos

Senhores responsáveis pelo transporte 
público
Vendo a falta de ônibus nas linhas 
“Jaraguá a Jaguaré” e “Lapa a Jardim Peri-
Peri”, nós, usuários dessas linhas, pedimos 

Transportes

Controle de velocidade

Bilhete Único

Telefone

Responsável pela Telefônica:
Venho comunicar que estou cansado da 
abusiva cobrança em minha conta. O 
valor foi muito alto, pois não uso muito o 
telefone. Solicito que regularize o valor. 
Aguardo uma resposta tel: 3836.9524
Isael F. Santos - 43 anos - vigilante.
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Histórias que a Vida Conta

Lá no interior da Bahia, bem lá no 
Nordeste mesmo, há uma velha tradição: 
aos sábados todo o homem do povoado 
vai à feira. 
Chegando lá, encontra um “cumpade” e 
bate um papo. Encontra outro, conversa 
mais um pouco. E toma um gole com um 
amigo e outra dose com o padrinho do 
seu filho mais velho e outra com o irmão 
que chegou de viagem. Assim, o dia vai 
passando.
Mas tinha um compadre meu, o Mané 
Pequeno, que “ficava” muito rico quando 
bebia umas e outras.
Um dia de sábado, lá no fim da tarde, 
ele já estava muito bêbado e havia 
comprado muitos bois, fazenda e até 
caminhão.
Tinha bebido muito com o Zé Beraba, 
que meio atordoado acabou dormindo 
um pouco no banco da praça.
Quando Zé Beraba acordou viu o compa-
dre Mané Pequeno com dois soldados e 
lhe perguntou assustado:
 - Que diabo é isso, Mané?
E o compadre respondeu:
 - É que eu tenho muito dinheiro, 
sabe? Eu sou muito rico e resolvi com-
prar o prefeito Marcolino em dinheiro. 
Já ia até dar o troco quando esse sol-
dado me pegou.
E o Zé Beraba respondeu:
 - Tamém, vai comprar tudo quanto é 
porcaria que vê pela frente!!!

O homem que comprou 
o prefeito
Por Por Maria Viana da Costa

(aluna do Módulo II do Ilha de Vera Cruz)
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Coisas que não 
imaginamos
Por Bruna Barbosa Guedes

Há um ano, em uma das visitas que fiz a 
meus irmãos, aconteceu algo que jamais 
poderia imaginar.
Meu tio Cilo tem um cavalo que é seu 
xodó chamado Zara. Eu e minha irmã 
vivíamos fofocando sobre o cavalo e 
sobre como ele se dedicava ao animal. 
Particularmente, não que eu não goste, 
eu não tenho nada contra o animal, 
ele é até bonito: só que tenho medo e 
quanto mais distante ele estiver de mim, 
melhor.
Numa noite de sábado, acordei com uma 
dor terrível a ponto de não me mover, 
gemendo e chorando de dor. Minha irmã 
acordou assustada e tentou me acudir de 
todas as formas e de nada adiantava. 
O tio Cilo também acordou assustado 
para ver o que estava acontecendo,  e 
viu todos desesperados. Eu só chorava e 
gemia
Ele disse:
 - Vamos levá-la ao hospital. Ela não 
consegue andar, nem se mover direito! 
Bruna, você consegue se levantar?
 - Não, dói muito...
Então me pegaram no colo e me levaram 
até o cavalo. Chorei mais ainda de medo 
e de dor quando me colocaram naquela 

carroça horrorosa com um cavalo me 
levantando.
Fomos, a minha irmã Gersey, eu, meu tio 
Cilo nos guiando e Zara, o cavalo, nos 
puxando.
Que sensação ruim eu tive. A cada 
subida era uma meia parada para Zara se 
impulsionar. 
 - Será que o cavalo vai agüentar? 
Perguntávamos para o meu tio, de cinco 
em cinco minutos.
 - É lógico! Ele respondia com seg-
urança.
Lá vai uma decida e eu até parava de 
chorar arregalando os olhos com medo 
de cair. 
Minha irmã e eu nos agarrávamos. 
O dia ia clareando e não deu outra: mi-
nha irmã começou a ficar com vergonha 
da situação. 
Nessa parte eu nem ligava, afinal, estava 
passando mal e com medo; não tinha 
tempo para pensar em mais nada.
Chegando ao hospital fui atendida na 
emergência. Fiquei melhor lá pelas 6 da 
manhã, com minha irmã ao meu lado. 
Eu logo perguntei por meu tio, e ela me 
disse que ainda estava lá fora esperando. 
Pedi que ela fosse dar notícias a ele e 
dizer que estava tudo bem.
Quando ela voltou, perguntou se eu 
poderia andar. 
Disse que sim. 
 - Por que? Emendei...
 - O tio perguntou se não queríamos 
que ele esperasse, que ele nos levaria de 
volta. Eu disse que não e agradeci, pois 
íamos de ônibus.
Começamos a rir do fato que se acabara 
de ocorrer. Jamais nos imaginaríamos 
num cavalo, e foi ele que me tirou do 
sufoco.
Agradeço, mas bem distante...

A Distração
Por Mirian Fuzetti

O meu nome é Mirian. Vou contar um 
episódio que aconteceu comigo. Sou 
muito distraída, sempre fui leve e solta. 
Trabalhei 12 anos e meio em um grande 
banco particular aqui em São Paulo, em 
todos os setores. Em 1975, eu estava em 
uma agência da zona oeste, no setor de 
pagamento dos aposentados do INSS, na 
época I.N.P.S..
Em um certo dia, fui atender uma se-
nhora, em um caixa desativado, dando 
toda atenção, batendo o maior papo com 
ela. 
Foi quando coloquei o pé sobre um 
botão –nem sequer sabia que ali havia 
um alarme que acionava a delegacia do 
bairro. 
De repente, olhei para fora e vi uma 
barulhada de sirenes, viaturas e mais 
viaturas, todo tipo de policiais. 
Meu Deus, pensei. O que está acontecen-
do? 
Eu mesma não tinha consciência do que 
tinha causado. O gerente e o contador, 
viram a confusão,  mas não entenderam.
Eles se justificaram com os policiais 
dizendo tratar-se de alarme com defeito, 
para não dizer que foi um sem-querer 
meu.

Cartas de reclamação 
e opininão

Os governantes deste país sempre fazem 
promessas que nunca cumprem. Por isso, 
eu como cidadão brasileiro totalmente 
desenganado pretendo não votar em mais 
ninguém!
Josenilson C. dos Santos - montador - 34 
anos

Política
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Ilha: O que são florais?
Paulo: De maneira prática, essências de 
flores campestres ou aclimatadas. Bus-
cando uma visão mais profunda, podemos 
dizer que se tratam de canalizações de 
padrões de cura, “envasilhados”. Um dia 
iremos compreender melhor que a energia 
criadora universal manifesta inteligência 
em todos os reinos de seu infinito campo 
de ação.

Ilha: Você trabalha há quanto tempo com 
florais?
Paulo: Eles surgiram no Brasil aproxima-
damente em 1985. E em 1986 eu já os 
pesquisava, fazia uso e receitava para a 
família e amigos. Fiz alguns cursos na 
área e posso dizer que já trabalho há 20 
anos.

Ilha: Por meio de quem você passou a se 
interessar pelos florais?
Paulo: Através de matéria na revista Épo-
ca. Como eu pesquisava as ervas medi-

Esta seção, com o objetivo de informar 
aos leitores sobre os mais variados ser-
viços prestados pelos próprios alunos do 
Ilha, entrevista nesta edição Paulo Valério 
Firmino, aluno do Módulo V. Paulo, além 
de músico, é terapeuta holístico. Ele ex-
plica mais sobre alguns aspectos de sua 
profissão a seguir:

cinais, entendi que seria ótimo juntar 
as duas formas para buscar bem-estar e 
equilíbrio às pessoas.

Ilha: Tratamento com florais funcionam 
mesmo?
Paulo: Muito. Para quem se observa, os 
florais chegam a surpreender, embora em 
muitos casos o próprio cliente não perce-
ba mudanças, o fato é muito notado por 
pessoas  que vivem à sua volta.

Ilha: Florais têm alguma coisa a ver com 
o campo de energia?
Paulo: Floral pode ser definido como 
“consciência em gotas”, portanto, tão su-
til como tentando definir melhor. Floral é 
energia vibratória em ação.

Ilha: Quantos tipos de florais existem?
Paulo: A linha Bach é composta por 38 
essências florais, mais existem pelo mun-
do muitos tubos que formam kits com 
várias essências.

Ilha: Os florais melhoram mesmo o equi-
líbrio mental e físico?
Paulo: Sim, e não se trata de auto-suges-
tão ou placebo. Centenas de milhares de 
pessoas tomam suas gotinhas diariamen-
te pelo mundo e confirmam sua eficiên-
cia. 

Contatos com Paulo: (11) 3978-6364
 e-mail: letraspaulo@yahoo.com.br

Por Mirian Fuzetti

Caça-Talentos & Ofícios

Poderia haver mais segurança nas rodo-
vias de São Paulo. Algumas aqui perto da 
capital são campeãs de roubo de carga 
no Brasil. Se tivesse mais policiamento nas 
estradas não teríamos tantos roubos. 
Luciano A Ferreira – 27 anos – ajudante 
geral

Senhores governantes do Estado de São 
Paulo:
Estou indignada com a falta de policia-
mento nas ruas. Fico no ponto de ônibus à 
noite depois de sair da escola e não passa 
nem um policial. Não tem ronda perto da 
escola e ficar no ponto de ônibus depois 
das dez da noite é muito perigoso. É 
necessário aumentar as viaturas policiais.
Elzilene G.C. de Oliveira - 27 anos 
– doméstica

Faço uma reclamação ao presidente, para 
que tome providências contra a violência 
na Cohab. Por favor, coloque uma viatura 
24 horas em cada bairro para que exista 
mais segurança.
Antonio B. de Lima – 45 anos – sanfoneiro

Cartas de reclamação
e opinião

ILHA DE VERA CRUZ
 EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE!

 RESPEITO                SERIEDADE             RESPONSABILIDADE

O Ilha de Vera Cruz prepara você para o mundo. 
Com profissionais qualificados e com principios que vão alem do 
respeito pelo ser humano, aqui você encontra a estrutura que 
precisa para o conhecimento. Venha nos conhecer!!!

Rua Baumann 73  Vila Leopoldina   São Paulo   SP 
Ligue agora mesmo: 3832 - 5993
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Violência nas escolas

Estou profundamente indignado com 
colégio onde minha filha estuda.  Tem um 
menino que já bateu nela e em várias cri-
anças. Procurei os responsáveis e nenhuma 
providência foi tomada. Decidi então 
procurar meus direitos: irei a uma Delega-
cia de Ensino fazer uma queixa. 
José Luciano do Nascimento - 28 anos 
- porteiro 

Segurança

Venho denunciar a falta de médicos nos 
hospitais da zona Leste. Filas enormes 
deixam os pacientes sem esperanças 
de serem atendido. Há má vontade no 
atendimento à população por parte dos 
funcionários. Se nossos governantes 
pensassem um pouco mais nas pessoas de 
baixa renda que precisam dos hospitais 
públicos e dos médicos, não existiria tanto 
sofrimento!
Alexandre G. Alves - 31 anos –

De que adianta ter um posto de saúde per-
to de casa, se quando precisamos marcar 
ou fazer um exame urgente não tem vaga? 
Quando alguém chega, a recepcionista já 
vai avisando: “Vaga para marcar exame, 
só daqui a um mês”. Gostaria que nosso 
prefeito resolvesse este problema como ele 
nos prometeu.
Valdineto da S. Almeida – 29 anos 
– garçom

Sr. Presidente Lula.
Os Prontos Socorros precisam melhorar o 
atendimento, devem ser mais adequados. 
Os médicos já passam receita sem ao 
menos olhar e ouvir o paciente. Outro dia 
passei mal e fui a um Pronto Socorro. De-
pois de fazer a ficha, fiquei mais de duas 
horas esperando. Ficamos sabendo que o 
médico estava tomando um “cafezinho”, 
conversando e fumando um “cigarrinho”. 
Pagamos e queremos melhor atendimento!
Gisele Pereira de Almeida - 23 anos 
– doméstica

Saúde Pública

Produtor de Eventos
Corridas e esportes infantis em geral

Entre em contato com 
F7chicoassis@yahoo.com.br
3284-4994/98395874 – 
Falar com Francisco

Dúvidas Culinárias?
Consulte: Dinha309@yahoo.com.br
Cel: 82410273

Outros talentos
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Educação/Dedicação

Professores do Ilha 
apontam o que
poderia ser ainda 
melhor
Por Rita Maria de Jesus dos Santos 
Moacir Alves Cardoso

Acompanhe as entrevistas dos professores 
do Ilha de Vera Cruz Carlos
Azevedo Ferreira França, de Matemática, e 
Cássia Carvalho de Oliveira Poli, de
Português, que deram sugestões sobre o 
que poderia melhorar ainda mais na esco-
la.

Cássia: Sim, eu leio. Eu acho maravilhoso. 
Já li histórias que realmente são muito 
emocionantes, eu gosto muito.
Ilha: Se você tivesse a oportunidade de 
mudar ou acrescentar alguma coisa no 
Ilha de Vera Cruz, o que você sugeriria?
Cássia: Eu acho que dá pra gente fazer 
um trabalho aqui no Ilha um pouco mais 
voltado para a vida adulta, pra realidade, 
ou seja, a gente pegar as aulas de Portu-
guês e misturar um pouco com a reali-
dade no ambiente de trabalho, conversar 
um pouco mais sobre como é a profissão 
que a pessoas querem fazer, esclarecer... 
Então, eu acho que poderia aprofundar 
um pouco mais esses temas, para vocês 
terem uma orientação, pra não pararem 
os estudos quando saírem daqui.
Ilha: Explica uma coisa... Você chegou 
quietinha, tímida... E, de repente, bum-
ba!!! Mostrou-se muito capacitada para a 
profissão de professora e foi muito boa 
nisso.
Cássia: Obrigada, a questão de ser tími-
da, de ser quieta, é que eu não costu-
mo interferir no que as pessoas estão 
fazendo, principalmente porque, quando 
eu cheguei, já existia uma estrutura, eu 
não poderia mudar alguma coisa, então 
eu sempre respeitei a opinião das outras 
pessoas, e acho importante a gente exer-
citar isso sempre. Agora quando eu tive a 
oportunidade de estar com vocês, eu quis 
dar o melhor...
Ilha: Como foi o primeiro dia de aula aqui 
no Ilha?

Primeiro fala a professora:
Ilha em Comunicação: Cássia, qual a sua 
profissão?
Cássia: Eu sou vendedora. Trabalho numa 
empresa de informática chamada ZIBA.
Ilha: Você gosta do que faz?
Cássia: Às vezes sim (risos).
Ilha: Por que às vezes sim?
Cássia: Porque quando você trabalha com 
tecnologia, que é uma coisa que muda 
constantemente, tem sempre o desafio 
de conhecer alguma coisa nova, esta é 
a parte interessante. Mas trabalhar com 
isso e vendendo isso é muito complicado, 
não é sempre que você vende...
Ilha: E o que levou você a ser voluntária 
aqui no Ilha? Como está sendo esta ex-
periência?
Cássia: Na verdade eu faço trabalho vo-
luntário desde a infância. Minha mãe fa-
zia parte de meu grupo de balé e esse 
grupo fazia trabalhos voluntários com 
deficientes físicos e mentais.
Ilha: Como é trabalhar no Ilha?
Cássia: Está sendo diferente, porque o 
trabalho que eu fazia era cuidar para que 
as crianças ficassem bem, eu nunca tinha 
feito um trabalho de ensinar alguma coi-
sa, eu estou adorando.
Ilha: Qual a sua expectativa com esse tra-
balho aqui no Ilha?
Cássia: A minha expectativa é formar 
adultos que possam pensar, possam tor-
nar esse mundo melhor e transferir isto 
para os filhos também.
Ilha: Você tem lido as publicações dos 
alunos do Ilha? O que você acha delas? 

Cássia: Eu não falei nada, eu entrei quieta 
e sai calada da sala de aula, eu só obser-
vei, eu não sabia bem como seria, como 
funcionava. Então, passei muito tempo 
só observando o que acontecia, como era 
a dinâmica da sala, ficava bem quietinha 
no meu canto, isso aí também é legal,
Ilha: Como você se sente depois desses 
dois semestres aqui no Ilha?
Cássia: Eu acho que eu aos poucos estou 
me tornando uma pessoa melhor, hoje eu 
sinto que eu tenho mais paciência com 
as pessoas, eu sinto que parei de pensar 
tanto em mim, de ser tão egoísta, porque 
aqui eu tenho que dividir o meu conhe-
cimento. Eu aprendo, então eu aprendi a 
dividir, a ter paciência, aqui eu aprendi 
a gostar das pessoas como elas são e ver 
que as pessoas me aceitam como eu sou.
Ilha: Você acha que os alunos que vão 
bem em Português vão bem em outras 
disciplinas?
Cássia: Eu acho que o aluno que vai bem 
em Português vai bem em outras discipli-
nas sim, porque o Português, assim como 
as outras disciplinas, é importante sim 
para você aprender a falar, a escrever. A 
comunicação é muito importante, princi-
palmente se você tem alguma dúvida em 
outra matéria, você consegue se comuni-
car melhor.
Ilha: Como você se sente quando percebe 
que o aluno aprendeu a lição?
Cássia: Ah, eu fico muito feliz, é sinal de 
que o meu trabalho teve um resultado.

Agora veja o que o professor Carlos 
tem a dizer:
Ilha: Carlos, qual a sua profissão?
Carlos: Sou formado em Administração de 
Empresas e dou aulas de Matemática.
Ilha: Você é casado?
Carlos: Não, tenho uma companheira e 
três enteados.
Ilha: O que o levou a ser voluntário aqui 
no Ilha?
Carlos: O desejo de ajudar as pessoas e 
com isso me ajudar também.
Ilha: Como está sendo esta experiência?
Carlos: Muito boa, é gratificante. Muitas 
vezes o cansaço nos deixa impaciente, 
mas eu acho que há muita receptividade.
Ilha: Qual a sua expectativa em relação 
ao trabalho no Ilha?
Carlos: Aperfeiçoar-me, ser um professor 
cada vez melhor, aperfeiçoar a minha di-
dática nas aulas de Matemática, aumen-
tar os meus conhecimentos... Eu já fiz o 
curso aqui mesmo no Vera Cruz sobre o 
ensino de Matemática para educação de 
jovens e adultos para o primeiro ciclo do 

EJA, mas eu tenho muito o que apren-
der, a minha didática ainda é muito ruim, 
meu conhecimento é bem superior à mi-
nha didática.
Ilha: Se você tivesse a oportunidade de 
mudar ou acrescentar alguma coisa no 
Ilha, o que você sugeriria?
Carlos: Da minha parte, eu acho que pre-
cisaria haver uma motivação maior dos 
voluntários, maior participação, integra-
ção... pois o trabalho depende de uma 
cumplicidade, uma troca de ambas as 
partes. A gente se sente assim um pouco 
mais à vontade um para com os outros 
e se torna mais fácil o entendimento do 
aluno.
Ilha: Por que quando você sente a nossa 
dificuldade com os números você muda 
para outro lado?
Carlos: Para facilitar o entendimento de 
vocês.
Ilha: Como você se sente quando um alu-
no compreende o ensinamento?
Carlos: Eu me sinto bem, muito feliz, com 
um certo poder de ajudar os outros, é 
muito gratificante.
Ilha: Você acha que o aluno que vai bem 
em Matemática vai bem em outra maté-
ria?
Carlos: Eu acho que sim. Se você vai bem 
em Matemática, isso ajuda em outras ma-
térias. Não quer dizer que você irá bem 
em Humanas, mas em outras matérias 
sim. Eu acho que quando se tem um bom 
desenvolvimento em Matemática isso 
pode ajudar principalmente em Exatas, 
como Física, Química... Mas mesmo o Por-
tuguês tem bastante relação com Mate-
mática, a coisa da lógica da língua, toda 
língua tem uma estrutura.
Ilha: Muito obrigado.
Carlos: Foi um prazer.
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