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Nomes, muitos nomes, 
muitos significados

O jornal Ilha em Comunicação tem por 
tradição focar os próprios estudantes.
O resultado, longe de ser monótono, é 
muito divertido e surpreendente.
Foi o que aconteceu com a seção Vera/
Ilha, na qual foi relatada a origem do 
nome de cada estudante do Módulo V. 
Muitos nomes, como poderá ser lido, home-
nageiam familiares, amigos e conhecidos. 
Mas outros brotam da invenção dos pais.
A idéia da matéria surgiu porque a classe 
tem vários estudantes com nomes inte-
ressantes: Pedrina, Reinou, Lécia.
Há também nomes comuns, como Fran-
cisco e Maria, mas suas histórias não são 
menos maravilhosas.
Descobriu-se, por exemplo, que Maria 
Auxiliada recebeu o nome de Auxiliado-
ra porque seus pais eram muito devotos 
da Nossa Senhora Auxiliadora. Os alunos 
ficaram sabendo ainda que Reinou é um 
nome francês, mas que ele poderia ter 
tido outro...

Histórias ao alcance 
das mãos do Ilha de 
Vera Cruz

Eu tenho um sonho e ele 
é assim...

Os alunos do Módulo I dessa vez participa-
ram do jornal de uma maneira diferente.
Os professores de Língua Portuguesa e 
Artes Plásticas apostaram na interdiscipli-
naridade, e o resultado foi a seção ilustrada 
“Eu tenho um sonho e ele é assim...”.
Foi um desafio, mas eles o venceram, segun-
do afirmam os mestres sobre o trabalho.
Os estudantes desenharam uma cena
representando o seu sonho e depois es-
creveram algo sobre o que mais almejam.
Mas não foi apenas o Módulo I que parti-
cipou do jornal. Os estudantes do Módulo 
III também deram uma importantíssima 
contribuição com as dicas da seção: “De 
Olho na Nossa Língua Portuguesa”. Os tex-
tos estão muito divertidos e educativos.
Várias regras de Português são explicadas 
de uma maneira fácil, que certamente fi-
cará na mente dos alunos por toda a vida.
A seção traz também uma série de curio-
sidades.
“Você sabia que o sabiá sabia assobiar? 
Então deve saber também que no Brasil a 
língua mãe é o Tupi Guarani!”
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Literatura e Língua
Portuguesa marcam
presença
Os leitores poderão avaliar as principais 
impressões dos alunos do Módulo V so-
bre a entrevista com o escritor Ignácio 
de Loyola Brandão, realizada na escola, 
neste semestre, pelos estudantes.
Natural de Araraquara, com uma coluna 
semanal, às sextas-feiras, no jornal “O 
Estado de S.Paulo”, Loyola agradou de 
uma maneira geral a todos, com seu bom 
humor e sua inteligência.
Autor de sete romances , entre eles “Não 
Verás País Nenhum”, ficção que descre-
ve como será a cidade de São Paulo no 
futuro (“um verdadeiro caos”), o escritor 
passou muitas dicas de como se escrever 
um conto.
“Pude aprender algo que nunca irei es-
quecer. É que nós devemos estar sempre 
prontos para rever os nossos conceitos”, 
observou o aluno Reinou Rocha sobre a 
entrevista.
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Inspirados pelo texto “Ao Alcance da 
Mão”, do livro “Velhos Amigos” de Ecléa 
Bosi, doutora em Psicologia Social na 
Universidade de São Paulo, os alunos do 
Módulo V deixaram a imaginação correr 
solta neste semestre em vários momen-
tos, mas acima de tudo, relataram muito 
de sua experiência, lembranças, o “guardado 
na memória do afeto”.
Foi assim que os estudantes, com tal 

Estudo do Meio:
O Corpo Humano e
o Museu do Ipiranga
No Estudo do Meio deste semestre, os alu-
nos puderam fazer dois fantásticos pas-
seios... além de pesquisar e estudar. Um 
mais tradicional, no Museu do Ipiranga, 
que guarda tesouros da história paulista, 
e outro mais polêmico e moderno: a expo-
sição “Corpo Humano: Real e Fascinante”, 
na Oca do Parque do Ibirapuera.
Os alunos do Ilha fizeram reportagens so-
bre os locais visitados, apontando o que 
viram de mais interessante. Também foi 
feito um Editorial sobre o assunto, ao mes-
mo tempo elogiando a iniciativa do Ilha e 
sugerindo alternativas aos organizadores 
da exposição para as filas intermináveis 
na entrada da Oca. 
Apesar da espera de mais de duas horas, os 
alunos avaliaram que valeu a pena. Viram 
detalhes do corpo humano que dificilmen-
te terão oportunidade de ver novamente.
No Museu do Ipiranga, houve um grande 
piquenique no parque antes da nova bus-
ca por conhecimento. Confira mais infor-
mações nesta edição. 

embasamento teórico, desenvolveram os 
textos desta edição, em especial, os da 
seção  “Histórias que a Vida Conta”, que 
poderão ser vistos ao longo das páginas 
do jornal – a seção já está se tornando 
tradicional na publicação.
As idéias brotaram, em geral, de experi-
ências pessoais. Mas muitas têm um jeito 
daquelas histórias “inventadas”...
Dêem só  uma olhada nos títulos dos tex-

tos: “Noite de Lua cheia”; “O arrebata-
mento”; “O caminho mal assombrado”; 
“O advogado e o Jurinha”; “O sonho e o 
calango”; “O iguana e eu”; “Ao alcance 
das mãos”; e, contando ninguém acredi-
ta, “História de uma vida real”.
“Mãos que já nascem acenando para o 
mundo, o que se aproxima: mãos que 
escrevem, descrevem, incriminam e des-
criminam, que apontam e desapontam”, 
escreveu o estudante Walmir Lima San-
tos, quase uma poesia.
“Todos ficaram entre estarrecidos e curio-
sos, vendo um enorme pitbull, terror de 
todo desconhecido, chorando com um 
iguana de um metro e meio pendurado 
na bochecha...”, segundo um outro tex-
to, de autoria de Margarina Sacilott.
“Será que esse homem, que fala tão di-
fícil o português, não sabe responder 
essa continha de matemática?”, disse o 

personagem de uma história relatada por 
Pedrina de Jesus Teixeira.
“Após cair no chão, eu já via a minha irmã 
lá do alto de onde estava sendo carrega-
do...”, contou Reinou, sobre uma experi-
ência da infância.
Ah, outro detalhe importante dessa seção 
é que ela foi baseada, em sua maioria, no 
que os alunos viveram em sua terra natal, 
em lugares distantes de São Paulo. 
A exemplo da seção “Minha Terra”, da 
edição anterior do jornal, o leitor verá 
onde os estudantes do Módulo V nasce-
ram (junto com a “assinatura” dos alunos 
está o nome da cidade), lugares pra lá de 
especiais, tendo em vista tantas histórias 
bacanas.
Ficou com vontade de ler, não perca nas 
páginas do jornal!
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O Ilha em Comunicação é um jornal 
experimental, de caráter pedagógico, 
desenvolvido pelo Ilha de Vera Cruz, 
instituição para a Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) do Vera Cruz. Os alunos do 
Módulo V, do primeiro semestre de 2007, 
foram os responsáveis pela definição do 
conteúdo desta 5ª edição.

Alunos-repórteres
Francisca da Chaga Silva Morais
Francisco de Assis Ribeiro de Oliveira
Lécia Gomes Nascimento
Margarida Sacilott dos Santos Shurlee
Maria Auxiliadora Silva Lages
Maria Domingas Ruas Cardoso
Pedrina de Jesus Teixeira
Reinou Rocha Silva
Walmir Lima Santos

Coordenação
O Ilha em Comunicação é coordenado 
pela professora de Língua Portuguesa 
do Módulo V, Maria Alice E. Nogueira 
Souto e pelo monitor Roberto Samora 
(Mtb:26.028-SP)

Fotografias
Acervo de fotos do Ilha

Projeto Gráfico e Diagramação
g r a f i a design
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seus colegas do Módulo I que con-
tribuíram  para esta edição com a seção  
Eu tenho um sonho... e com a Propa-
ganda do Ilha de Vera Cruz. Aos colegas 
do Módulo III,  pela seção  De olho na 
nossa Língua Portuguesa. 
Agradecem a seus  professores, espe-
cialmente  à Cândida  Del Tedesco, de 
Orientação de Estudos, pelo trabalho de 
pesquisa na biblioteca.  
Agradecem ainda às professoras Elenir 
Milare e Maria Martha Florenzano, de 
Português, aos demais professores e  
monitores da Área, ao Fabio Gomes, de 
Artes Plásticas e a toda equipe da esco-
la, direção, coordenação e  funcionários,  
pelo apoio dado a esta publicação.

Ainda são poucas as escolas que levam 
seus alunos para atividades fora da sala 
de aula, que são tão importantes quanto 
os trabalhos desenvolvidos  em classe.
O Ilha de Vera Cruz está entre essas 
instituições que privilegiam seus alu-
nos não apenas com um bom ensino 
na escola, como também com propos-
tas  que favorecem o conhecimento e a 
pesquisa em atividades “extra-classe”. 
Como acontece todos os semestres, o 
Ilha partiu para o Estudo do Meio, nes-
te primeiro semestre, visitando o Mu-
seu do Ipiranga e a exposição “O Corpo 
Humano: Real e Fascinante”. 
Além do conhecimento adquirido no 
estudo, vale destacar o desempenho 
das pessoas envolvidas na realização 
do evento (a coordenadora Jussara e a 
secretária Sheila).
O mesmo, no entanto, não podemos di-
zer dos organizadores da exposição “O 
Corpo Humano”, na Oca do Ibirapuera, 
haja vista a desorganização na entrada 
para as salas da exposição. Formaram-
se filas intermináveis, com tempo de 
espera de até duas horas.
Talvez pudessem distribuir senhas para 
instituições de ensino como o Ilha, e 
as filas poderiam ser reduzidas.
De qualquer forma, a exposição em si com-
pensou tantos transtornos na entrada.
Já na visita que fizemos ao Museu do 
Ipiranga ocorreu tudo a contento. Mas 
poderia ter sido melhor ainda se hou-
vesse mais monitores... Se os alunos não 
tivessem disposição para entrar e sair 
das salas, não veriam quase nada, por-
que “guia” não encontramos muitos lá.
No entanto, cada objeto histórico con-
tava com um texto explicativo para 
orientar o visitante, o que amenizou a 
“falta de direção”.
Apesar de alguns contratempos, a visi-
ta ao museu foi muito proveitosa tam-
bém, uma vez que os alunos puderam 
experimentar ao vivo e a cores muitos 
dos ensinamentos recebidos em sala.
Veja mais sobre o Estudo do Meio em 
reportagens nesta edição e tire suas 
próprias conclusões.
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Nossa história,
nosso jornal

Carta ao leitor
Por Reinou Rocha Silva

Produzir um jornal no Ilha de Vera Cruz 
pode parecer tarefa fácil, mas não é.
Os alunos do Módulo V, tradicionalmen-
te responsáveis pelos textos publicados, 
costumam dispor basicamente do tem-
po em classe para escrever os artigos e 
reportagens.
Foi assim nas cinco edições publicadas do 
jornal Ilha em Comunicação. Diante das 
dificuldades, a solução muitas vezes é a 
criatividade.
Nas edições anteriores, o jornal trouxe 
reportagens que enfocaram em geral as 
características da classe, o que ela tem de 
melhor e interessante.
Muito foi trabalhado sobre os segredos da 
volta à escola. E como os estudantes su-
peraram o desafio.
Em algumas edições passadas, os alunos ho-
menagearam os professores, contando um 
pouco mais da vida pessoal de seus mestres.
Na edição anterior, o destaque foi a se-
ção “Minha Terra”, na qual os estudantes, 
a maioria nordestinos, falaram sobre as 
peculiaridades de sua terra natal.
A quinta edição do Ilha em Comunicação 
também investiu no tema. 
Inspirados dessa vez em um texto de 
Ecléa Bosi, sobre a história “Ao Alcance 
da Mão”, que foi trabalhado em classe, os 
alunos escreveram vários contos, a maioria 
deles vivenciados, que serão publicados 
na já tradicional seção “Histórias que a 
Vida Conta”.
No mesmo caminho, os estudantes desen-
volveram um outro trabalho: a “História 

EXPEDIENTE

dos Nomes”, que conta muito da vida de 
cada um.
Uma outra reportagem trará a história da 
classe, uma classe que está há muito tem-
po junta e dá várias lições de vida.
O leitor também terá a oportunidade de 
saber o que aconteceu no Estudo do Meio, 
que neste semestre foi feito no Museu do 
Ipiranga e na exposição “O Corpo Huma-
no”, na Oca do Ibirapuera.
A edição traz também a opinião dos alu-
nos sobre a entrevista com o escritor 
Ignácio de Loyola Brandão.
A publicação contará ainda com a seção 
ilustrada “Eu tive um sonho”, produzida 
pelos alunos do Módulo I.
Em “Caça-Talentos & Ofícios”, o leitor sa-
berá mais sobre um sanfoneiro que estuda 
no Ilha, Antonio Barbosa de Lima.
Na Indicação Literária, os leitores poderão 
optar pela melhor leitura.
Ainda nesta quinta edição do jornal, es-
tréia uma nova seção, produzida pelos 
alunos do Módulo III. 
Em “De Olho na Nossa Língua Portugue-
sa”, os alunos terão dicas de como escre-
ver melhor.
Tem tudo isso e muito mais. Boa leitura!

Por Reinou Rocha Silva

Editorial
Alunos-repórteres do Módulo V. Foto da professora Cecília Laszkiewicz
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Há dois anos os alunos do módulo V es-
tão compartilhando alegrias, problemas, 
dando força uns aos outros e o que é mais 
importante, aprendendo a respeitar, en-
tender suas diferenças e opiniões.
Todos estão no Ilha de Vera Cruz com o 
mesmo objetivo: melhorar os seus conhe-
cimentos e terminar o que um dia não foi 
possível, seus estudos.
Estes alunos lutaram contra o tempo, 
o trânsito, seus medos e o cansaço do 
dia a dia.
Com incentivo ou não, todos foram firmes 
em realizar seus sonhos quase adormecidos.
Aqui encontramos vários exemplos de vida.
Domingas, que imaginava estar “ultra-
passada” na idade para retomar os estu-
dos, neste semestre realizará uma etapa 
do seu sonho. Vai se formar. Ela diz que 
foi incentivada pela professora Isabel.
O Walmir, sempre sério e inteligente, ca-
ladinho no cantinho da sala.
A Auxiliadora, que teve problemas de 
saúde, mas está firme e forte, ginga ca-
poeira e tudo.
A Margarida, que conhece esta escola in-
teira, ama de paixão todos os professores.
O Francisco, um pai e aluno exemplar, 
todos os dias traz sua filha para escola, 
após uma jornada de trabalho.
Ah! Tem a Pedrina, que fala rapidinho e 
falta demais, mas está se esforçando, não 
é garota? 
A Francisca há pouco nos deu um susto 
quando resolveu desistir. Todos da sala 
ficaram tristes e desmotivados, mas, a 
coordenadora do Ilha a convenceu a ficar. 
Ufa! Que bom.
Esta escola tem uma equipe de profissio-
nais maravilhosa. 
E eu, Lécia: por ser suspeito falar de mim, 
passo a palavra para meus amigos.
Um dia desses Reinou, outro colega, es-
creveu sobre um sonho que tem: “Quero 
terminar os estudos e encarar uma facul-
dade... O que antes era utopia, agora é 
realidade, é possível!”.
Aqui nós aprendemos que sonhos se reali-
zam. E parafraseando Roberto Carlos: “Se 
choramos ou sofremos, o importante é que 
emoções, aqui no Ilha, nós vivemos”.

Pedrina, Lécia, Reinou, Domingas, Wal-
mir, Margarida, Auxiliadora, Francisca e 
Francisco. Nomes dos alunos do Módulo 
V, nomes que contam muitas histórias 
pessoais.
O jornal Ilha em Comunicação foi investi-
gar quais são as origens dos nomes, que 
até podem ter uma história bem parecida 
com aquela do nome do leitor desta re-
portagem.
Começando pelo nome da autora desta 
matéria:
Pedrina nasceu muito pequenina e por 
isso precisou ficar vários dias no hospital 
com sua mãe. A médica de sua mãe se 
apegou demais à criança e várias vezes 
perguntou se não podia ficar com ela.
Como a mãe não deu, a médica sugeriu 
que colocasse seu nome na criança. Sua 
mãe concordou e resolveu homenageá-la, 
dando seu nome à filha. Coincidentemen-
te homenageou também o pai, que se 
chamava Pedro.

Francisco de Assis se chama assim porque 
nasceu muito doente, então seus pais fi-
zeram uma promessa para São Francisco 
de Assis: se ele sarasse, dariam seu nome 
ao filho.
Maria Domingas porque nasceu no do-
mingo. Mas pela tradição de sua terra, 
Coração de Jesus, Minas Gerais, seu nome 
seria Maria Helena, pois nasceu no dia de 
Santa Helena.
A Maria Auxiliada recebeu o nome de “Au-
xiliadora” porque seus pais eram muito 
devotos da Nossa Senhora Auxiliadora.
Lécia nasceu no último dia de Carnaval, 
muita festa, muita farra, seu pai tomou 
umas e outras e foi ao cartório registrá-
la. Chegando lá, trocou a data do nasci-
mento para cinco dias depois, e o nome, 
que seria Leila, pronunciou Lécia. Ah! 
Ela diz que está muito satisfeita com seu 
nome!
Reinou, que se pronuncia Renou, é de 
origem francesa. Seu nome foi dado pela 

sua avó. Na verdade, ele iria se chamar 
Pancarrê, também com sotaque francês. 
Cá entre nós, ainda bem que sua avó op-
tou por Reinou!
Walmir nos contou que seu nome foi ori-
ginado por “intuição” dos seus pais e da 
madrinha. Não sabe o porquê de começar 
com W, uma vez que, na época, eles não 
tinham noção de que o W também tinha o 
som de V. A pista que ele tem é que eles 
pesquisavam os nomes para dar aos seus 
filhos num almanaque da época.
O nome de Francisca da Chaga foi dado por 
sua avó, que também se chamava Francis-
ca da Chaga. Ela nasceu com problemas de 
saúde e sua mãe fez uma promessa para 
São Francisco das Chagas, para ele não 
deixá-la morrer. 
Terminamos com Margarida, que se cha-
ma assim, simplesmente porque sua mãe 
adorava a flor da margarida e achava um 
lindo nome.

Módulo V se revela pelos nomes
Por Pedrina de Jesus Teixeira

Módulo V, uma classe cheia de lições de vida
Por Lécia Gomes do Nascimento 

Francisco Francisca e Maria Auxiliadora Maria Domingas

Walmir Reinou e Léia Pedrina e Margarida
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Aventura na biblioteca 
resulta em muito
conhecimento

Os alunos do Módulo V, orientados pela 
professora Cândida, pesquisaram temas 
diversos na biblioteca do Vera Cruz: is-
lamismo, judaísmo, etimologia, Jardins 
Suspensos da Babilônia, entre outros.
No Dicionário Etimológico da Língua 
Portuguesa (Nova Fronteira) e na Revis-
ta Língua Portuguesa, Especial Etimolo-
gia (número 2), Editora Segmento, e no 
site http://kplus.cosmo.com.br/materia.
asp?co=60&rv=colunistas, muitas expli-

Por Maria Domingas Ruas Cardoso
e Maria Auxiliadora Silva Lages

Sempre soubemos que o sufixo “eiro” 
geralmente se designa a pessoas que 
exercem determinadas profissões e ativi-
dades, como o barbeiro, o engenheiro, a 
costureira, o padeiro, o sapateiro, etc. In-
dicação de procedência é papel, preferen-
temente, dos sufixos “ense” (piauiense, 
maranhense, brasiliense), “ês” (francês, 
inglês, chinês”, e por que não brasilês?), 
“ano” (italiano, boliviano, peruano e por 
que não brasiliano?) e “ino” (argentino, 
nordestino e por que não brasilino?).
“Brasileiro” foi palavra dada pelos portu-
gueses no século XVI, referindo-se ao tra-
balhador que cortava e comercializava o 
pau-brasil na Colônia. Por volta de 1817, 
às vésperas da independência, enxerga-
vam-se duas possibilidades para nomear o 
habitante da futura nação. Poderíamos nos 
chamar “brasilienses” ou “brasilianos”.
Era aos índios, no entanto, desde o sécu-
lo XVI, que estava reservado o gentílico 
“brasiliano” (bem como brasílico), e os 
nossos patrícios que viviam na Europa, 
minoria, porém, preferiam ser chama-
dos de “brasilienses”. Assim, por falta 
de opção ou talvez por necessidade de 
auto-afirmação nacionalista, assumimos 
o nome que nascera num clima de certo 
desdém: venceu a “brava gente brasilei-
ra”, como cantamos no hino nacional.

As razões do “brasileiro”

Etimologia dos nomes 
dos estados de origem 
dos alunos do Módulo V
Acidentes geográficos e o peso da religião 
no cotidiano das regiões determinaram a 
origem dos nomes das Unidades Federati-
vas do Brasil.
Bahia (onde nasceram os alunos Pedrina, 
Reinou e Walmir):
Baía é trecho de litoral (maior do que 
enseada e menor do que golfo), em que 
se pode aportar com segurança. Em uma 
festa católica, realizada em 1º de novem-
bro de 1501, o cartógrafo Américo Vespú-
cio deu o nome “Baía de todos os Santos”. 
“Baía” provém do latim tardio batare, isto 
é, “abrir”, que levou à palavra “bahia”.
Minas Gerais (onde nasceram Maria 
Domingas e Maria Auxiliadora):
Em oposição às minas particulares, 
localizadas na região dos rios das Velhas, 
das Mortes e dos Caetés, as minas gerais 
seriam aquelas encontradas em luga-
res longínquos, e daí o nome do Estado. 
Outra possibilidade é que as minas ge-
rais eram as minas de ouro que pareciam 
brotar em todo lugar: Sabaraçu, Itambé, 
Itabira, Ouro Preto, Ouro Branco, etc.
Maranhão (onde nasceu Francisca):
Uma origem “falsa”, mas inventiva, é 
a expressão “mar non”, atribuída a su-
postos exploradores espanhóis ao cons-
tatarem que o rio, embora de grandes 
dimensões, não era o mar. Uma possibi-
lidade mais verossímil: o rio Maranhão, 
que passou a nomear o Estado, era cha-
mado pelos indígenas de mara-rana, “se-
melhante ao mar”.
Paraíba (onde nasceu Francisco):
O estado recebeu este nome de Paraíba 
pelos índios tupi: para, “rio caudaloso”, 
+ iba, “ruim”, “feio”, “impraticável”. Rio 
ruim é aquele que não se presta à navega-
ção. Por isso, o Estado herdou esse nome.

Santo Isidoro (c. 560-636), nascido em 
Sevilha, foi bispo nessa cidade de 600 a 
636. Ele foi um dos grandes elos de trans-
missão da cultura antiga para a Idade Mé-
dia, principalmente através de sua “Eti-
mologias”, a primeira enciclopédia que o 
mundo conheceu, obra monumental que 
organizou todo o conhecimento disponí-
vel na época.
“Etimologias” foi muitíssimo utilizada ao 
longo de toda a Idade Média. 
Ao examinar uma questão qualquer, o 
autor medieval São Tomás de Aquino fre-
qüentemente analisava a etimologia das 
palavras envolvidas na discussão. “Não 
o fazia para ostentar erudição, mas por 
basear-se na convicção de que a deno-
minação da palavra podia conter em si 
informações sobre a própria realidade re-
ferida”.
Como diz o próprio Isidoro, “sem a etimo-
logia não se conhece a realidade e com ela 
mais rapidamente atinamos com a força 
expressiva das palavras”.

“Etimologias”, a primeira 
enciclopédia

Etimologia
Ciência que investiga as origens 
próximas e remotas das palavras e sua 
evolução histórica. A palavra etimologia 
vem do grego (real, verdadeiro). Estudo, 
descrição, relato.
A etimologia, ciência auxiliar da filoso-
fia e da reflexão literária, mostra-nos a 
consistência de cada palavra e nos ajuda, 
como diria Clarice Lispector, “a espanar a 
poeira que se acumula sobre a linguagem 
e a desvirtua”.
“A etimologia é a luz no túnel do tempo”.cações interessantes foram encontradas.

“No início foi um pouco difícil”, afirma 
Francisca,  “mas com a ajuda da Alessan-
dra, a bibliotecária, e da professora Cândi-
da, tudo ficou muito mais fácil”. Divididos 
em quatro grupos, eles puderam aprender 
como pesquisar em livros, o que não é 
fácil, e como pesquisar na internet. 
“Foi uma experiência bacana que cada 
um teve”, disse a aluna Margarida.
Veja mais informações sobre a pesquisa.

Alunos do Módulo V: Margarida, Domingas, Walmir, Mª Auxiliadora, Francisca, Francisco, Reinou, Pedrina e Lécia.
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Dica 1
Por Fátima, Gisele, Josenilson e Rosimar

Você sabia que o sabiá sabia assobiar? En-
tão deve saber também que no Brasil a 
língua mãe é o Tupi Guarani!
A língua portuguesa foi ensinada aos ín-
dios pelos padres jesuítas em meados de 
1510. Falamos o mesmo português por 
todo Brasil, mas quando for viajar para 
outras regiões não se “avexe” não. Preste 
muitas atenção nas diferentes formas de 
pronuncia ou palavras, pois dependendo 
do lugar pode mudar. “Ai mano!” É coisa 
de paulistano. “Oh meu rei!” Fala o baia-
no, já o gaúcho, “barbaridade tche”!
O mineiro gosta de comer um trem que 
pode ser hot dog, milk shake ou crois-
sant. Epa! Isso é português? Na verdade 
essas palavras vieram de outras línguas 
(inglês e francês) e hoje nem percebemos 
que elas são estrangeiras! Para terminar, 
jamais se esqueça do Doutor Dicionário 
sempre que precisar de uma consulta!

De Olho na Nossa Língua Portuguesa

“De Olho na Nossa Língua Portuguesa” é 
uma nova sessão do jornal, resultado do 
trabalho realizado pelo Módulo III em 
Língua Portuguesa. 
Após pesquisas, estudos e apresentação 
de seminários, os alunos selecionaram 
tópicos e elaboraram dicas que acharam 
mais interessantes para os leitores do Ilha. 
Olho aberto, então!

Dica 2
Por Farailde, Marlene e Sueli

Se liga aí pessoal!
Vamos emborrachar o português!

Peneu ou Pneu?

Atenção cidadão!
A ortografia não é uma fria!
Ei leitor! Tá a fim de encarar essa?

Madeixa ou madeicha?

Ah, deixa pra lá!
Na hora de consertar o português preste 
atenção para não deixar virar um concer-
to desafinado, ok?

Dica 3
Por Adriano, Adriana, Eduardo e Regiane

Fique de olho leitor! MENAS não existe 
não! Só se seu dicionário for diferente 
dos outros porque procurei e não 
encontrei, fiquei até meio paranóica. E 
por falar em meio, é meio paranóica ou 
meia paranóica? Se você falou meia está 
completamente errado. E agora? Você 
ficou meio ou meia confuso? Calma que 
eu explico:
O advérbio meio se refere a um adjeti-
vo (paranóica, confuso) e por isso não 
muda, é sempre no masculino! Meia só 
é usado quando significa a metade de 
alguma coisa.
Ex: “Estou meio cansada (adjetivo)”; 
“Quero meia garrafa de água”.
Ah! Meia também serve para se vestir 
no pé!!!

Dica 4
Por Claudete, Elzilene, Nilza e Valdineto

Vamos lá! Se você errar não precisa cho-
rar mas preste atenção! 
Na hora de falar não usamos muito a letra 
R no final dos verbos mas para escreveR 
não podemos esqueceR! Veja então um 
versinho para decoraR:
 

“Deixe me iR preciso andaR
Vou por aí a procuraR
RiR para choraR
Se alguém por mim perguntaR
Diga que eu só vou voltaR
Quando eu me encontraR.”

             Cartola

Fique de olho para acertaR! 
Faz ou fazem dois anos que você estuda 
no Ilha de Vera Cruz?
O correto é faz (verbo no singular). Se-
gundo as gramáticas de português, quan-
do o verbo fazer indicar idéia de tempo 
transcorrido, ou seja, indicar o intervalo 
entre dois fatos, ele será impessoal e de-
vera estar sempre no singular!

Dica 5
Por Guioma, Isael, Raimunda

Fique de olho no plural! A palavra “ôni-
bus” é plural ou singular? As duas coisas, 
assim como a palavra “lápis”. 
singular: o ônibus / o lápis
plural: os ônibus / os lápis 

Qual a explicação? Os substantivos ter-
minados em “-s” são invariáveis quando 
paroxítonos (“lápis”) ou proparoxítonos 
(“ônibus”). De um modo geral, porém, os 
substantivos terminados em “-s” formam 
o plural com o acréscimo de “-es” (japo-
nês/ japoneses). Se a palavra termina em 
“-r” ou “-z”, também forma o plural com 
“-es”. Muitos duvidam de que “giz” tenha 
plural. Como “cruz”, esse substantivo va-
ria normalmente:
o giz / a cruz
os gizes / as cruzes

Outros exemplos de palavras terminadas 
em “-z” ou “-r”:
a luz / as luzes
a gravidez/ as gravidezes 
 o mar/ os mares
a raiz/ as raízes

Dica 6
Por Cristina, Edivan, Manoel, Sirlene e Wilson

Preste atenção! As palavras que você usa 
tem acentuação!
Usar a língua portuguesa corretamente é 
muito importante no nosso dia-a-dia, en-
tão se a palavra que é acentuada estiver 
sem o acento pode dar confusão!
Veja os exemplos:

1. pais X país
Os meus pais nasceram em outro país.
2.esta x está
Esta avenida está cheia de buracos. 
3. é x e
É, eu estou confiante nessas dicas.
E você?

Alunos do Módulo III
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Acontece

Revendo conceitos e aprendendo com 
Ignácio de Loyola Brandão
Como todos os semestres, os alunos do 
Ilha de Vera Cruz entrevistaram uma per-
sonalidade importante da vida cultural 
brasileira.
Dessa vez, o entrevistado foi Ignácio de 
Loyola Brandão. A fala completa do escri-
tor poderá ser conferida na revista “Vozes 
do Ilha”.
Mas abaixo o leitor poderá ter algumas 
impressões sobre o que rolou durante a 
conversa com o autor. Cada aluno deu a 
sua opinião. Confira:

“O escritor nasceu em Araraquara, tem 
hoje 70 anos. Reside em São Paulo. É 
muito simpático, extrovertido, criativo. 
Respondeu a todas as perguntas com sen-
satez e bom humor. Falou muito sobre sua 
forma de trabalhar e incentivou os futuros 
escritores. Deu algumas dicas de como fa-
zer um conto e também uma crítica. Falou 
sobre o conto do “O homem que viu o la-
garto comer seu filho”.
Maria Domingas Ruas Cardoso

“Entre os momentos importantes da vida 
estudantil no Ilha de Vera Cruz , desta-
cam-se as entrevistas com as persona-
lidades como Ferrez, o polêmico , Nuno, 
o irreverente, sr. Meirelles, o simpatia, e, 
por fim, para encerrar com chave de ouro, 
Ignácio de Loyola Brandão. “Com este úl-
timo pude aprender algo que nunca irei 
esquecer. É que nós devemos estar sempre 
prontos para rever os nossos conceitos.”
Reinou Rocha

“A entrevista com Ignácio de Loyola Bran-
dão foi totalmente diferente de todas as 
entrevistas que vi. O entrevistado já co-
meçou falando sobre como faz seus contos 
e onde busca inspiração, dificultando a 
entrevista. Mas o Ilha está transformando 
seus alunos em “feras”. Eles tiraram de le-
tra e o entrevistaram muito bem. Além de 
dar certo, a entrevista foi maravilhosa.“
Lécia Gomes do Nascimento

“Ignácio de Loyola Brandão nos contou 
que gosta de fazer caminhada de ma-
nhã. Um belo dia, ele ia à padaria e veio 
uma senhora ao seu encontro. Quando se 
aproximaram um do outro, ela ia pra um 
lado, ele ia também; ela voltava pra um 
outro lado, e ele voltava também. Isso se 
repetiu umas quatro vezes. Ela olhou pra 
ele e disse: “Obrigada por você dançar co-
migo”. Por ser cronista, já veio na mente 
dele uma crônica baseada na história vi-
venciada.”
Francisco de Assis

“Eu o achei muito inteligente, fala bem. 
Gostei das piadas e achei também os con-
tos dele muito legais. Eu admirei ele ter 
disposição de fazer tanto trabalho.“
Margarida Sacilott dos Santos Shurlee

“Ignácio de Loyola Brandão foi convidado 
para dar uma entrevista no Ilha, a qual 
foi muito interessante. Falou sobre tudo, 
desde sua infância até a data de hoje. Fa-
lou sobre suas viagens e seus amores tam-
bém. Ele é muito extrovertido e alegre.”
Maria Auxiliadora Lages

“A entrevista com Ignácio de Loyola Bran-
dão foi super bacana, ele é incrível, tem 
um senso de humor único! É impressionan-
te como ele é perspicaz; coisas que às ve-
zes passam despercebidas para muitos ele 
consegue enxergar assim... com um olhar 
crítico.”
Pedrina de Jesus Teixeira

“A entrevista foi bem descontraída. Ele é 
“uma comédia”, sabe se expressar muito 
bem, fala bastante. Eu achei muito en-
graçado quando ele pegou uma agendi-
nha com anotações de nomes estranhos e 
começou a citar alguns deles. As pessoas 
riram muito. 
Ele respondeu a todas as perguntas com 
muito bom humor. Pena que nós do Mó-
dulo V não tivemos oportunidade de fazer 
perguntas.”
Francisca C, da Silva Morais
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Os alunos do Ilha de Vera Cruz que fo-
ram ver a exposição  “O Corpo Humano”, 
no dia 15 de abril de 2007, puderam par-
ticipar de uma real e fascinante história.
Depois de duas horas e meia de espera 
na fila para entrar, depararam-se  no 
primeiro setor com o “Esqueleto”, uma 
estrutura óssea do ser humano e suas 
mais de cem juntas.
Seguindo para mais oito setores, viram 
o que nunca imaginaram ver. São 16 
corpos e 225 órgãos verdadeiros, para 
possibilitar uma melhor compreensão de 
como maus hábitos ou doenças podem 
interferir em seu funcionamento. 
São colocados lado a lado, órgãos 

saudáveis e não saudáveis, para que se 
perceba a diferença entre eles.
Os alunos também viram as partes do 
corpo separadas. Pernas com os múscu-
los, nervos e artérias. Mãos e nervos, os 
movimentos de cada dedo; o corpo par-
tido ao meio, com os órgãos, cada um no 
seu lugar, pode-se ver como funciona. É 
muito interessante também ver  os fetos 
verdadeiros expostos em vidro.
Para Francisca “é chocante e ao mesmo 
tempo fascinante olhar para aqueles 
corpos e órgãos e saber que nós somos 
assim”.
A utilização de corpos humanos em uma 
exposição causou muita polêmica aqui 

Acontece

No dia 15 de abril de 2007, levados pela 
escola Ilha de Vera Cruz, fomos ao Museu 
Paulista, mais conhecido como Museu do 
Ipiranga. Lá tivemos o maior prazer de tirar 
uma foto com todos em frente ao prédio.
No museu, em estilo arquitetônico com 
características do ecletismo, encontra-
mos objetos valiosos.
O museu reserva inúmeras surpresas, 
como uma coleção de quadros pintados 
a óleo.
Alguns desses quadros representam mo-
mentos históricos de São Paulo e do Bra-
sil, como o grito da independência ou 
morte, da família real, do local onde foi 
celebrada a primeira missa em São Paulo.
Vimos também a louça que pertenceu à 
família de Dom Pedro I.
Encontramos no museu vários cubos 
cheios de água representando os maiores 
rios do Brasil: o São Francisco, o Ama-
zonas, o Paraná, o Paraguai, o Tietê, o 
Tocantins, o Negro, o Paranapanema, o 
Solimões, o Piracicaba, entre outros. Vale 
a pena conferir.

Museu Paulista da USP

Endereço: Pq. da Independência, s/n.º
Ipiranga
Telefone: 6165-8026
Horários: de terça a domingo
das 9h às 17h
Preço: R$ 2,00
Site oficial: www.mp.usp.br

Museu do Ipiranga, 
muito mais que um 
museu

Estudo do Meio:
Explorando os mistérios 
da própria existência

e no exterior. Segundo artigo publica-
do na Folha Online, “houve discussões 
sobre a origem dos cadáveres, fornecidos 
pela Escola Universitária de Medicina de 
Dália (norte da China)”. “Chegaram a ser 
levantadas especulações, nunca compro-
vadas, de que os corpos seriam de crimi-
nosos executados”. Mas os organizadores 
dizem que os corpos são de pessoas que 
tiveram morte natural e que em vida op-
taram por fazer a doação, em beneficio 
da ciência e da educação na China. 
Você pode viver essa experiência e a par-
tir daí saberá como é o corpo humano 
por dentro. A exposição é uma oportuni-
dade única para explorar os mistérios de 
sua própria existência.

“O Corpo Humano: Real e Fascinante”

Onde: Oca - Parque do Ibirapuera 
Portão 03 (1º andar - acesso para
deficientes e ar condicionado)

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº

Horários: de segunda a sexta-feira, das 
9h às 19h e sábados, domingos e feria-
dos, das 10h às 20h.

Classificação etária: Livre (menores de 
12 anos acompanhados do responsável)

Preços:  Inteira:            R$ 30,00
 Meia-entrada:   R$ 15,00
 De 0 a 2 anos:  Grátis
 De 3 a 6 anos:  Meia-entrada

Site oficial:
www.exposicaocorpohumano.com.br

Últimas semanas!

Por Francisca da Chaga S. Morais, Margarida Sacilott Shu Lee 
e Maria Auxiliadora S. Lages

Por Maria Domingas Ruas Cardoso

Ilha de Vera Cruz no Museu do Ipiranga 
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Eu tenho um sonho e ele é assim...

O trabalho do Módulo I que ilustra esta 
edição do jornal Ilha em Comunicação 
foi um exercício de prática de desenho 
realizado em classe no primeiro semestre, 
cujo desenvolvimento só foi possível gra-
ças à interdisciplinaridade.
Uma ação conjunta das disciplinas de 
Língua Portuguesa e Artes Plásticas 
resultou em uma experiência rica para 
os alunos, que viram o mesmo conteú-
do de aula sendo tratado sob diferentes 
perspectivas.
“Uma abordagem simples, que tinha 
como tema norteador o uso de imagem 
no ensino e o encaminhamento do olhar 
para o mundo de imagens que cercam os 
estudantes”, disse o professor Fábio.
Os alunos tiveram o desafio de unir o 
tema “Eu tenho um sonho e ele é as-
sim...”, discutido em Língua Portuguesa, 
com as técnicas de desenho aplicadas 
em sala.
“Esse foi o casamento perfeito, e os alu-
nos tiveram mais uma oportunidade de 
espaço importante para o desenvolvimen-
to de criação dentro da linguagem verbal 
e visual”, acrescentou o professor.

“Cursar uma 
faculdade de

gastronomia”.
Aluna Sueli

“Ser fazendeiro
e ser músico”.

Aluno Antonio

“É conseguir minha
casa própria”.

Aluna Carmem

“Meu sonho é ser 
uma nutricionista 

profissional no meu 
próprio restaurante.

E me formar na 
faculdade se Deus 

quiser e ele há
de querer”.

Aluna Elisângela

“Meu sonho é ter uma 
casa própria na Praia 

Grande com muita 
areia e água salgada”.

Aluno Erlan

“Ter minha casa própria”.
Aluna Noeme

“Eu me aposentar. 
Comprar uma casa
na Praia Grande”.

Aluna Sebastiana

“Ter uma fazenda cheia 
de muitas árvores

e bichos”.
Aluna Marilene

“Eu quero ser 
financeiramente 

independente. Quero ter 
meu próprio negócio”.

Aluna Livanilda

“Terminar o meu estudo,
ter minha casa e trabalhar

por conta”.
Aluno Nelson
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Aluna: Pedrina de Jesus Teixeira
Título do livro: Histórias divertidas - Para 
gostar de ler
Editora: Ática, 2004
Nome do conto: “Boa medida”
Autor: Lima Barreto
Tema: No conto, o personagem principal 
é o sultão Abbas, descendente de portu-
guês e índio, que resolveu pedir consel-
hos às pessoas mais destacadas do reino 
para resolver a situação de pobreza e fome 
do seu povo. Mas como cada um queria 
resolver as questões do seu jeito, benefi-
ciando a eles mesmos, o sultão resolveu 
fazer tudo sozinho. Porém, não fugiu à 
regra. Quando terminou, o povo já tinha 
morrido de fome e moléstia, porque “não 
havia mais quem plantasse, colhesse...’
Por que ler : Para pensar sobre questões 
da nossa atualidade.
Leia também outros contos de Lima Bar-
reto e a sua obra-prima “Triste fim de 
Policarpo Quaresma”, para saber como 
ele superou problemas pessoais para se 
transformar em um dos mais importantes 
escritores brasileiros.

Aluna: Maria Domingas Cardoso
Título do livro: Histórias Divertidas - Para 
gostar de ler 
Editora:Ática , 2004
Nome do conto: “A chinela turca”
Autor: Machado se Assis
Tema: A história se passa no ano de 1850, 
na cidade de Catumbi. Os personagens 
são o bacharel Duarte, Lopo Alves, Cecília 
e o padre, que se envolvem no desapa-
recimento da chinela turca. No meio da 
trama se percebe que tudo está aconte-
cendo por causa do interesse pela herança 
de cento e cinqüenta contos de réis do 
bacharel Duarte. 
Por que ler: Porque o conto é escrito de 
um jeito que você pode dar boas gar-
galhadas. E perceber que “o melhor da 
história muitas vezes está no expectador 
e não no palco”. 

Aluno: Francisco de Assis R. de Oliveira
Título do livro: Os Cem Melhores Contos 
Brasileiros do Século 
Editora : Objetiva Ltda 
Nome do conto: “Conto de verão nº 2: 
Bandeira Branca” 
Autor: Luís Fernando Veríssimo 
Tema: Ele: tirolês. Ela: odalisca. Tinham 
só quatro anos, mas se entenderam. Todo 
ano se encontravam no baile de carna-
val. No ano em que fizeram treze anos, 
pela primeira vez, as  fantasias dos dois 
combinaram. Cada um seguiu sua vida. 
Mais tarde os dois se casaram, ele já se 
separou. Um dia se reencontram...
Por que ler: O conto Bandeira Branca 
nos chama a atenção porque parece uma 
história real. Quando a gente lê, nos dá 
a impressão de que estamos num baile de 
carnaval. Todos que lerem esse conto vão 
dizer “tem alguma coisa parecida com a 
minha história”. 

Os alunos do Módulo V se colocaram por 
alguns momentos na posição de críticos li-
terários e elaboraram algumas indicações
baseadas nas leituras desenvolvidas du-
rante o semestre.
O objetivo desta seção é dar ao leitor do 
Ilha em Comunicação informações sobre 
contos ou crônicas variadas , incentivando 
a sua leitura.

Indicações literárias

Aluna: Margarida Sacilott dos S. Shu Lee/
Reinou Rocha 
Título do livro: Os Cem Melhores Contos 
Brasileiros do Século
Editora: Objetiva 
Nome do conto: “Baleia, a cachorra”
Autor: Graciliano Ramos
Tema: A miséria dos retirantes da seca. 
Numa vida triste e sofrida como a de um  
retirante nordestino, não tem tempo nem 
lugar para sentimentos, além dos neces-
sários para a sobrevivência do dia a dia.  
Por que ler: Eu aconselho a ler este conto 
para nos humanizarmos com os problemas 
do nosso povo. Ele é muito interessante.

Aluna: Lécia Gomes Nascimento 
Título do livro: Um rio chamado tempo 
Editora: Companhia das Letras, 2003
Nome do conto: “Visita ao fazedor de covas” 
Autor: Mia Couto 
Tema: Como vive o coveiro. O quanto os 
coveiros vivem sozinhos, o que é sua 
profissão, a vida do fazedor de covas. O 
conto nos conta que o homem sábio é 
o que sabe que há coisas que nunca vai 
saber, coisas maiores que o pensamento. 
Por que ler: Eu recomendo este conto para 
melhorar os nossos conhecimentos e não 
termos receio de profissões existentes 
como essa.

Aluna: Francisca C. S. Morais
Título do livro: Os melhores contos de 
Ignácio de Loyola Brandão
Editora: Global, 2001
Nome do conto: “O homem que viu o 
lagarto comer seu filho”
Autor: Ignácio de Loyola Brandão
Tema: Os olhos que se fecham para 
a realidade
Por que ler: Este conto é muito bem escrito, 
bem bolado e inteligente. Mostra um pouco 
a realidade da vida política que fecha os 
olhos para problemas da população. 

Aluna: Maria Auxiliadora Silva Lages
Título do livro: Velhos Amigos
Editora: Companhia das Letras, 2004
Nome do conto: Ao alcance das mãos
Autor: Ecléa Bosi
Tema: O conto fala de histórias que 
qualquer pessoa pode contar. Sempre 
estamos escutando fábulas e contos do 
folclore, porque eles têm raízes profundas 
na humanidade. Foram criados há muito 
tempo, mas nos acompanharão sempre no 
nosso cotidiano. 
Histórias nossas de cada dia, conversa fia-
da ou pequenos sentimentos, as coisinhas 
nossas ou alheias.
Por que ler: Estas histórias estão ao al-
cance de qualquer pessoa. É o ponto 
de partida para começar a escrever e se 
tornar um escritor...

Histórias que a Vida Conta

Ao alcance das mãos
Por Walmir Lima Santos,
de Mundo Novo (BA)

Mãos que já nascem acenando para o 
mundo, o que se aproxima: mãos que 
escrevem, descrevem, incriminam e des-
criminam, que apontam e desapontam, 
que alcançam, afastam, que mandam e 
desmandam.
Que bonita frase, esta que fala “ao alcan-
ce das mãos”.  Mão que fere, que cura, 
mão que está ao alcance das mãos: que 
abre, que fecha,  que tráz, que leva, que 
adianta, atrasa, afaga e repudia, em mi-
lésimos de segundos. 
Tudo isso ao alcance das mãos: por dia, 
por minuto, por hora, mundo repleto 
de movimentos, acreditando ou não 
acreditando, tudo está alcance das mãos. 
Se perdoa e se condena. Bem ou mal, 
o que escreveu estas palavras foi a mão. 
Estamos vendo seus movimentos... a  
todos os instantes podemos refletir,  
pensar sobre isso. 

Noite de Lua cheia
Por Maria Domingas Ruas Cardoso, 
de Coração de Jesus (MG)

Ela sempre nos dizia:
- Não duvide dessas coisas estranhas de 
que ouvimos falar.
Pois bem, minha mãe sempre contava 
que assim que se casou foi morar em 
uma fazenda muito longe de onde meus 
avós moravam.  Meu pai trabalhava como 
boiadeiro, transportando boiada de uma 
fazenda para outra fazenda. Minha mãe 
ficava sozinha, semanas e semanas.
Um dia, a noite estava clara, linda. Era 
lua cheia. Ela esperou que meu pai che-
gasse, mas ele não chegou. Já era tarde. 
Umas dez horas da noite. Então, ela re-
solveu ir dormir. Fez suas orações e falou 
para o Veludo:
- Veludo, fique aí e se ouvir alguma coisa, 
bota pra correr. 
Quem era Veludo? Veludo era meu cachor-
ro, perdigueiro, muito valente.
Assim que entrou no quarto, fechou a por-

ta e passou a alavanca. Alguns minutos e 
ouviu latidos e uivos vindos lá de fora.
De repente, começou uma briga de cães. 
Ela olhava pela fresta da porta e o outro 
cachorro era maior que o Veludo e mais 
forte.
No dia seguinte minha mãe se assustou 
com  tantas marcas no chão. Suas plantas 
estavam todas quebradas, e o Veludo todo 
machucado, com ferimentos grandes.
Mais tarde minha mãe foi lavar roupa no 
rio com as vizinhas e comentou com elas 
o que se passara à noite. Assustadas, to-
das que moravam na fazenda disseram:
- Ah! Nós vimos aquele cachorro, não sa-
bemos de quem é, “o que é”. Ele bateu em 
todos os cachorros da vizinhança.
E todas acharam que só podia se um lo-
bisomem...
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Histórias que a Vida Conta

O caminho mal assombrado
Por Francisco de Assis Ribeiro de Oliveira,
de Campo de Santana (PB)

Quando eu tinha 14 anos de idade, mo-
rava no sítio. À noite, ia para a cidade, 
pra casa da minha irmã, dormia lá toda 
noite e de manhã, voltava para o sítio e 
ia trabalhar na roça.
No sítio vizinho à minha casa, havia uma 
fazenda onde tinha televisão. Ao lado, 
morava uma família que à noite ia assistir 
novelas. Lá na fazenda havia umas moças 
muito bonitas.
Um dia, meu irmão mais velho estava 
com um colega, o nome dele era João.
Eles me chamaram para ir à fazenda à 
noite, para paquerar as moças e depois ir 
para a cidade.
Só que para chegar à cidade, a gente ti-
nha que passar por um caminho conheci-
do como mal assombrado. As pessoas que 
passavam no caminho diziam que viam 
assombração. 
Por exemplo: almas, luz, criança chorando. 
Mas por causa das moças, nós enfrenta-
mos o caminho.
Chegando lá, as moças não deram bola 
pra nós. Voltamos chateados pra cidade 
por volta das nove horas e tínhamos que 
passar no caminho assustador, que tinha 
uma serra bem alta pra gente subir. Che-
gando em baixo, no pé da serra, eu falei 
pro meu colega:
- Vou dar dois gritos para ouvir o eco da 
serra.
Eu não imaginaria o que me esperava...
Quando chegamos na metade da subida, olhei 
para trás e vi um cachorro preto e branco, do 
tamanho de um leão nos meus pés. Muito 
assustado, gritei e ele foi embora.
Chegando em cima da serra, olhei novamen-
te pra trás e vi o cachorro nos meus pés.
Gritei mais forte e nós corremos. 
Eu perdi o chinelo e meu irmão me falou:
-Não olha mais para trás.
E fizemos “carrera” no escuro!

O advogado e o Jurinha
Por Pedrina de Jesus Teixeira,
de Aracatu (BA)

Era meio-dia quando Jurinha voltava da 
escola. Ao passar em frente a uma fazen-
da vizinha, um carro parado no local cha-
mou-lhe a atenção.
Parou e ficou observando aquele carro, 
sem nada dizer, quando um dos vidros 
escuros foi abaixado e ele pôde ver um 
homem muito elegante e sorridente.

- Você deve estar pensando, “que máqui-
na”, não?
- Heim?
- O carro, você gostou?
- Rã, rã. É bem aprumado.
- Qual é o seu nome?
- Jurinha.
- Muito prazer, Jurinha, eu sou o Dr. Ma-
cedo. Sou o novo dono da fazenda, por-
tanto, seu novo vizinho.
- Dr. Macedo saiu do carro e entrando em 
casa disse:
- Tenha uma boa tarde, Jurinha. Mais uma 
vez, muito prazer! Nós nos veremos.
Jurinha já estava saindo quando viu que 
do lado do carro tinha uma continha, 
“4x4” e pensou:
-Ué! Será que esse homem, que fala tão 
difícil o português, não sabe responder 
essa continha de matemática?
-Oxente! Vou responder.
Jurinha pegou um prego na cerca e ris-
cou: “4x4 = 16”.
Quando o Dr. Macedo voltou e viu seu car-
ro riscado, ficou furioso. Imediatamente 
levou pra pintar.
Na outra semana, quando o Jurinha vol-
tava da escola viu o carro no mesmo lu-
gar, porém, sem a resposta dada por ele... 
e mais uma vez respondeu: 4x4=16 e foi 
embora. 
Minutos depois, o Dr. Macedo veio até o 
carro e se deparou com ele riscado mais 
uma vez. Muito bravo, levou o carro para 
pintar novamente, só que desta vez, ele 
pensou:
-Vou fazer diferente. E pintou 4x4=16. 
Agora eu quero ver se aquele moleque vai 
riscar novamente meu carro.
Voltou pra casa e deixou o automóvel no 
mesmo lugar. 
Mais tarde, quando o Jurinha voltava da 
escola, viu o carro parado e observou que 
finalmente o Dr. Macedo resolvera deixar 
a resposta da continha resolvida por ele.
- Vou dar o “visto”, agora está certinho.  Pe-
gou o prego e deixou assim: 4x4= 16 C !!!

O arrebatamento
Por Reinou Rocha Silva,
de Campo Alegre de Lourdes (BA)

Quando era criança, eu e minha família 
morávamos em um povoadozinho bem no 
sertão da Bahia, num lugarzinho quase 
ermo, lá onde o vento faz a curva, onde o 
tempo não tem pressa pra passar, onde o 
galo só canta mesmo porque gosta, pois 
ninguém está querendo saber as horas. 
Relógio!! Hora certa se sabia era olhando 

para o sol ou para a lua (quando era lua 
cheia).
Foi neste lugarzinho que Deus resolveu 
me presentear com uma segunda chance 
de vida. Bem! Vamos ao relato para que 
vocês possam entender.
Quando eu tinha mais ou menos oito 
anos de idade fui acometido de sarampo, 
o qual quase me levou ao óbito.
Lembro-me deste dia em minha vida, pois 
estava com minha irmã andando por um 
vale para irmos do sítio em que moráva-
mos para um outro sítio vizinho, justa-
mente buscar um remédio caseiro pra eu 
tomar por causa do tal sarampo.
Porém, estávamos caminhando por um 
vale, o sol a pino... e eu estava ainda 
muito abatido por causa do sarampo, não 
resisti e caí no chão, inconsciente.
Lembro-me apenas de chamar por minha 
irmã que caminhava alguns metros na 
minha frente. (Detalhe: na época houve 
um surto desta doença na região e muitas 
crianças morreram.)
Após cair no chão, eu já via a minha irmã 
lá do alto de onde estava sendo carregado 
por dois anjos. De lá de cima, onde eu 
estava, olhava para baixo e via a minha 
irmã segurando meu corpo inerte, e ela 
chorava.
Compadecido do desespero dela, implorei 
para aqueles anjos que me deixassem vol-
tar antes que eu fosse enterrado. Porém, 
eles me responderam que tal coisa não 
cabia a eles fazer, que para tanto, só Deus 
era capaz. Então eu pedi que me levassem 
até Ele para que eu lhe falasse a respeito 
e pudesse voltar.
Quando eles estavam me levando, acordei 
daquele mal-estar. Foi quando vi minha 
irmã me segurando nos braços, chorando 
e dizendo “É um milagre!”, pois ela tinha 
visto que eu não respirava mais, e agora 
estava de volta...
E aqui estou eu...  

O sonho e o calango
Por Francisca da Chaga Silva Morais,
de Imperatriz (MA)

Quando eu era criança, morava com mi-
nha avó e meus tios na cidade que o ti-
nha o nome de Imperatriz, no Estado do 
Maranhão. Minha mãe já havia falecido. 
Os meus tios, com meu avô, iam pra roça 
trabalhar e passavam meses por lá. Um 
dia, quando o meu tio Zeca voltou para 
casa, ele nos relatou um fato, meio estra-
nho, que eu fiquei impressionada. 
Ele disse que entre um cochilo e outro, 

no seu horário de almoço, ali no chão 
mesmo, no meio do mato, junto com um 
amigo que trabalhava com ele na roça, 
via um crânio de animal grande como o 
de um boi, próximo, no chão.
Dentro dele andava um calango (uma la-
gartixa). O meu tio Zeca pegou uma pe-
drinha e acertou o calango. Foi então que 
o amigo que dormia ao lado, com a ca-
beça sobre um tronco de árvore, acordou 
assustado e foi logo contando ao meu tio, 
que acabara de ter um sonho. Ele disse:
- Eu sonhava que estava entrando numa 
igreja linda e andando dentro dela, ad-
mirando sua “buniteza”, quando, de re-
pente, tomei uma “porrada” nas costas e 
acordei.
O meu tio já foi logo contando sobre 
aquele crânio e o calango e os dois fica-
ram achando que o calango era o espí-
rito do amigo que durante o sonho saiu 
do corpo dele e andou dentro do crânio 
como se fosse ele andando dentro da 
igreja. Ele acordou quando o calango le-
vou a pedrada.
Eu pensei isso quando ele contou.

História de uma vida real
Por Maria Auxiliadora Silva Lages,
de Queixada (MG)

Tudo começou do nada.
Uma pessoa muito alegre e cheia de vida. 
Não sei como aconteceu.
Em novembro de 2004, estava sozinha 
em casa, quando, de repente, olhei no 
espelho e percebi algo diferente no meu 
rosto. Fiquei apavorada. Logo em segui-
da, telefonei para minha filha. Ela me 
levou para o hospital, onde fui atendida 
no pronto-socorro. A pressão estava nor-
mal, mas meu rosto estava todo torto.
O médico disse que era uma paralisia fa-
cial periférica e que não tinha remédio 
para este caso. Teria que passar por fisio-
terapia e fazer só massagem.
Fiquei apavorada e perdi todo o sentido 
de viver. Passei por uma psicóloga e ela 
disse a mesma coisa. Procurei me acalmar 
e perguntei para mim mesma, como iria 
sair dessa...
Foi então que procurei resolver sozinha o 
meu problema. “Vou estudar.”
Mas... Onde? Não conheço nada por aqui, 
parei os meus estudos faz cinqüenta anos, 
não me lembro de nada!
Por intermédio de um panfleto eu che-
guei no Ilha de Vera Cruz. Fui bem recebi-
da na secretaria onde contei meu proble-
ma. Chegando aqui, respirei fundo e fiz 
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a prova de avaliação. Passei direto para 
o Módulo II.
Hoje estou fazendo o Módulo V, termi-
nando o curso. Estou me sentindo muito 
bem, graças a Deus.
Devo muito ao Ilha de Vera Cruz e a es-
tes professores maravilhosos que tiveram 
muita paciência comigo.
Minha alegria de viver está voltando.
Obrigada a todos!

O iguana e eu
Por Margarida Sacilott Shu Lee, 
de Cachoeira Paulista (SP)

Era uma vez um filho, curioso, traquina, 
que gostava do diferente.
Um dia desses, chegou em casa com algo 
meio escondido. Desconfiada de alguma 
arte, como sempre, fui atrás dele para ver 
o que era. Surpresa!
Era uma lagartixa meio grande, pelo me-
nos parecia na penumbra da sala.
Depois do susto, afinal, lagartixa não é o 
sonho de nenhuma mulher, foi confessa-
do que não era uma lagartixa, mas, uma 
espécie de lagarto. Na verdade, um pre-
sente, um iguana, um bicho exótico.
Mas, afinal, filho diferente é assim mes-
mo. Tinha que ter bicho de estimação 
diferente, e era moda ter cobra, lagarto, 
iguanas e outros animais exóticos como 
animais domésticos...
No início, arrumamos um aquário pequeno 
para ele, de menos de um metro de com-
primento. Enchemos de serragem apro-
priada e um galho grande e seco, como se 
fosse um tronco da sua selva nativa.
E lá ficava o animal o dia todo, pratica-
mente parado, comendo as suas fruti-
nhas. Papava algumas moscas e outros 
insetos... Apesar de ser um bicho relati-
vamente estático, acabou despertando a 
simpatia de família.
Foi crescendo, óbvio. Ilusão nossa achar 
que um iguana iria ficar pequeno. Em 
pouco tempo, não cabia mais no aquário, 
mesmo parado. Dava um trabalho dana-
do limpar o aquário periodicamente... e 
comendo frutas... Mais regalias que tra-
ficante famoso!
Quando não cabia mais no aquário, foi 
colocado no quarto dos meninos. E aí, 
briga de “limão e café”. 
O menor disse que o irmão topou dividir 
o quarto com ele. O quarto já apertado 
pra dois adolescentes, naquela idade em 
que o ego não cabe no quarto, agora ti-
nha um inquilino, um lagarto, digo, um 
iguana, que media mais de metro de 

comprimento... Arisco, como todo animal 
“insuspeito”...
No meio dos livros, no meio da cama, 
debaixo da cama e em cima do cobertor. 
Surgia um lugar impossível, e lá estava o 
iguana. E foi crescendo. Aprendeu a subir 
pelas camas até a janela, e de lá, para 
o parapeito. Pelo menos uma coisa boa: 
acabou com todos os pombos que infes-
tavam a sacada do apartamento. 
Às vezes ele conseguia escapar. Piscáva-
mos o olho, e cadê o bicho? Uma vez foi 
achado em cima das revistas do meu ma-
rido! Neste dia pensei que a gente iria 
fazer filé de iguana! E para repor o bicho 
no quarto?
A esta altura ele já tinha mais de um 
metro e meio de comprimento, cor ver-
de escuro, mudava de cor conforme a luz 
solar. Escamas secas, língua curta e rugo-
sa. Olhos grandes, imóveis, e, por incrível 
que pareça, dentes afiados, aliados a uma 
boca bem forte... E umas unhas extrema-
mente afiadas.Umas navalhas!
Desenvolvemos nossos métodos de “caçar” 
o iguana dentro da casa para colocar de 
novo no quarto: joga-se um pano em cima, 
rápido, porque o bicho é arisco. Se pegá-
lo com cuidado, por baixo, talvez você 
possa escapar sem um arranhão. Se ficar 
ao alcance das patas, prepare-se para uns 
arranhões dolorosos. As unhas são afiadís-
simas e dão arranhões fundos e compri-
dos. (E vai explicar isso para os colegas de 
trabalho). Ah! Ainda tem a cauda. Longa 
e musculosa, um verdadeiro chicote. 
Era escapar das unhas e tomar uma chi-
cotada de rabo de iguana!
Nessa época tínhamos um cachorro, um 
legítimo vira-lata. Querido e ciumento, 
perdeu o lugar de dono da casa. Sentiu o 
golpe. Quando via o lagarto fora do quar-
to, era uma confusão de latidos. O iguana 
silencioso ia dando golpes de rabo no fo-
cinho do cachorro! Se ele escapou o tem-
po todo, é porque o instinto dos animais 
é melhor que o dos humanos...
Finalmente, o filho aventureiro mudou-se 
para uma casa no interior de São Paulo. 
Levou tudo, mala, cuia, móveis, roupas 
e, obviamente, o lagarto, que viajou bem 
seguro na caçamba de uma pick-up.
Ficou numa casa, com quintal, cercadi-
nho de arame, pedra artificial com aque-
cimento elétrico, porque lá, à noite, fazia 
um frio danado. Regalias de gente famo-
sa. Ficou nesta casa por alguns anos. 
Na nova casa tinha também um cachorro. 
Um pitbull. Manso - já falei que o filho 
tinha gostos diferentes. Ele conseguiu 
amansar um pitbull, preto, grande. Cora-
ção de criança. Primeiro e único pitbull 

manso que já vi na vida...
Pois, num certo dia, ouviu-se a maior 
arruaça no quintal, choro de cachorro. 
Meu filho e os amigos encontraram o pi-
tbull chorando, com o iguana preso na 
bochecha! O coitado do cachorro, bruto, 
mas, manso, não tinha o instinto do nos-
so vira-lata, muito mais malandro... Ele 
deve ter chegado perto do iguana que 
escapuliu da  cerca, abocanhou a boche-
cha do pitbull, travou a mandíbula e não 
largou mais. 
Todos ficaram entre estarrecidos e curio-
sos, vendo um enorme pitbull, terror de 
todo desconhecido, chorando com um 
iguana de um metro e meio pendurado 
na bochecha... sangrando.
Pra soltá-lo, tiveram que usar uma faca 
bem grossa para abrir a boca do bicho.
Infelizmente essa história terminou com 
um incidente tecnológico.
Inverno bravo. Noite gelada. O iguana 
ficou em cima da pedra artificial com 
aquecimento elétrico, que pifou no meio 
da noite. Amanheceu, mas o iguana não 
viu. Acharam o bicho gelado, duro, em 
cima da pedra gelada...
Incrível como um animal praticamente 
inanimado, escamado, que não faz cari-
nho, impossível de educar, que não late, 
não ri, não emite um som, conquistou o 
seu lugar no nosso coração. Coisa de bi-
cho e da natureza.
Talvez o ser humano tenha sido feito para 
amar a natureza e seus habitantes. Pena 
que este sentimento esteja submerso por 
outros valores menos perenes e mais ma-
terialistas.
O iguana se foi, mas não no nosso cora-
ção. A responsabilidade é nossa por tirar 
o animal do seu habitat natural, quente, 
e submetê-lo a inimigos novos, como o 
frio intenso. 
Ele aqueceu os nossos corações. Ficou 
dele uma foto, guardada a sete chaves.

De olho na nossa língua
Como o leitor pode ter percebido, iguana 
é um substantivo masculino e, portanto, o 
correto é falar “o iguana” e não “a iguana”, 
concordância mais ouvida por aí.
A prova está nos dicionários. Segundo o 
Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 
de Aurélio Buarque de Holanda Ferrei-
ra, “Iguana. [Do aruaque insular iwana.] 
Substantivo masculino. Bras. Réptil la-
certílio, da família dos iguanídeos (Igua-
na iguana (L), das regiões temperadas e 
tropicais do País às proximidades do pa-

ralelo 20° S, caracterizado por uma crista 
que vai da nuca até a cauda...”).
O Larousse Cultural, Dicionário da Língua 
Portuguesa, traz o seguinte: “IGUANA 
s.m. (aruaque antilhano iwana). Deno-
minação comum a répteis lacertí1ios de 
regiões temperadas e tropicais, que se 
caracterizam pela presença de uma crista 
dorsal, papo inflável e cauda com faixas 
transversais escuras...”.
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O aluno-repórter Walmir Lima Santos 
entrevistou o sanfoneiro Antonio 
Barbosa de Lima, aluno do Módulo I do 
Ilha de Vera Cruz. O texto foi elaborado 
por Walmir juntamente com Antonio, 
enquanto conversavam. 
Leia a seguir o que Antonio contou ao 
jornal Ilha em Comunicação.

Caça-Talentos & Ofícios

O Sanfoneiro do Ilha
de Vera Cruz
Por Walmir Lima Santos

Antonio era criança. Sua paixão, 
a sanfona.
Seu Estado natal, Pernambuco.
Nascido no Nordeste, oriundo de famí-
lia numerosa, pai e mãe e mais onze 
irmãos, eram cinco homens e sete 
mulheres.
Com oito anos de idade Antonio fa-
zia carrinho de madeira para brincar. 
Como toda criança tinha suas traves-
suras e suas inteligências. 

“Quando as outras crianças percebiam os 
carrinhos que eu fabricava para brincar 
com tanto carinho e zelo, eles pediam 
para os pais comprarem um carrinho para 
eles. Eu fazia jeep, caminhão, carreta, 
ônibus, fusca, tudo da minha imaginação. 
Com isso, ainda criança, eu me divertia e 
ganhava dinheiro. 
Eu era o filho mais velho e quem ajudava 
o pai a cuidar dos animais na fazenda. Do-
mesticar burro, cavalo, tirar leite das va-
cas. Trabalhar na roça, carpir mato, plan-
tar, colher, do amanhecer ao anoitecer.
Tinha vontade de estudar, mas, com esta 
lida, não sobrava tempo. 
Nos fins de semana ia para festas junto 
com os meus primos. Eram eles que ti-
nham a sanfona: tocavam e faziam o di-
vertimento da festa. Eu tocava zabumba 
e triângulo. Eu queria pegar na sanfona, 
mas meu primo não deixava; tinha muito 
ciúme de sua sanfona. 
De tanto eu insistir, esse meu primo me 
fez uma proposta. Se eu carpisse para ele 
uma quantidade de terra, ele me deixava 
pegar na sanfona. Dito e feito. Peguei a 
enxada de seis da manhã até seis da noi-
te, fiz todo o trabalho tratado. Fui todo 
contente até ele e disse:
- Agora quero pegar a sanfona. Mas ele 
continuou me enrolando. 
Quando um belo dia ele foi tocar no casa-

Produtos Natura: perfumes bem
variados, bom preço
Telefone: 3603 6695
Falar com Maria Domingas

Trufas mimosas e pão-de-mel caseiros
Telefone: 3831 0605
Falar com Maria Auxiliadora

Cabeleireira, depilação e manicure
Telefone: 7271 5577
Falar com Francisca

Outros talentos
mento da minha prima, acabou bebendo 
demais, perdeu a noção e saiu desnorte-
ado. Ele se enfiou dentro das palhas de 
feijão e dormiu. Isso já era por volta das 
três horas da manhã.
Eu aproveitei o embalo, peguei a sanfo-
na, mesmo sem saber tocar, e fiquei só 
no from, from, fom, fom... fom, até umas 
sete horas da manhã, quando ele levan-
tou todo sujo de barro e palha de feijão.
Daí para frente, ele não se importava que 
eu pegasse a sanfona. Nessa época, já ti-
nha doze anos.
Vim para São Paulo. Estou estudando no 
Módulo I. Toco sanfona e quero aprender 
a ler e escrever, e aprender mais partitu-
ra. Atualmente faço aula de música em 
Carapicuíba.”
 
Toninho da Sanfona. Anime sua festa!
Telefone: 3714 8206
Falar com Antonio
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