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Liberdade 
é saber sonhar 

aonde quer chegar 
e como chegar lá.

Estudar pode trazer
seus sonhos para

mais perto de você.

Estude de graça
com muita qualidade.

São excelentes psicólogos, me dão ordem, me aconselham, me fazem rir, pensar...
Já pensou se elas não existissem?
Acho que morreria de tédio.

Você é livre para sonhar.
Você é livre para sorrir.
Nós somos livres para nos amarmos.
Eu sou livre, e você?
Dê liberdade para ser livre.

Quantas propagandas você já viu hoje?
Você já reparou que para todo lugar que 
olhamos há uma propaganda?

Pois é... diariamente somos bombardeados 
com inúmeras propagandas.
Mas esse comercial não tem a intenção de 
vender nada... nem de dar ordem ou te 
aconselhar... é só para te dizer uma coisa:
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liberdade x chão  
Carmen Lucia da Silva módulo 2_A liberdade é para todos os seres vivos
Edileuza Andolfato módulo 2_Todos nascem para ser livres
Elzimar Barbosa Silva módulo 2_A importância do chão
Isabel Cristina dos Santos módulo 2_Um lugar para morar
Luciano Anacleto Ferreira módulo 2_O chão é tudo de bom
Marilene Rodrigues Santana módulo 2_Liberdade ou chão?
Noeme Alves módulo 2_O que adianta ter liberdade sem ter chão?

carta ao leitor

editorial

expediente

contos vencedores do concurso
Andressa Karine Alves Cirino ismart_Feitos para amar 
Anny E. R. Ataide de Souza ismart_Despedida
Daniel Bittencourt ensino médio_A natureza distribui a chuva, o homem a concentra
Grazielle Brito da Costa ismart_Atos e conseqüências 
Larissa A. Teixeira de Souza ismart_Eu e Teodoro
Mariana Shieko S. Ogawa ismart_O beijo que não rolou
Maria Vitoria Fregni ensino médio_Um cotidiano através da madrugada
Stephane Trajano do Nascimentoismart_Escuridão dos anjos
Taís dos Santos Lima ismart_Cadê minha carteira

amor
Adriana dos Santos Bastos módulo 4_A vida continua
Adriano Vieira Barbosa módulo 4_O tempo perdido
Farailde Paiva Marques módulo 4_Saudade
Manoel de Jesus Sabino módulo 4_Um casamento não realizado
Valdineto da Silva Almeida módulo 4_Dia de futebol

independência
Adilberto de Sousa Leite módulo 3 _Água é liberdade 
Edileuza Andolfato módulo 2_Uma mãe que morreu pelo filho
Ivanildo José Lourenço módulo 4_Liberdade conquistada
Leopoldina de Almeida Pinto módulo 4_Quem é esse ladrão?
Marilene R. Santana módulo 2_A conquista da liberdade
Nilza Helena Fulan módulo 4_Em busca de liberdade
Pedrina de Jesus Teixeira módulo 5_A liberdade é relativa?
Sirlene Maria dos Santos módulo 4_A liberdade da ave colorida
Valdemir Nunes da Costa módulo 4_A moça e a pizza
Vandelucia Gouveia de Jesus módulo 5_Liberdade, essa palavra...
Wilson Cordeiro módulo 4_À procura de um milagre

mulher
Elzilene Cordeiro de Oliveira módulo 4_A busca da liberdade
Franciléia C. Silva módulo 3_Libertar-se de um mal
Isabel Cristina dos Santos módulo 2_Quantos filhos quiser
Maria Viana da Costa módulo 5_Maternidade e liberdade
Noeme Alves módulo 2_Lição de vida
Regina de Carvalho Silva módulo 2_Ter muitos filhos - história real
Rita Alves do Nascimento módulo 5_Está faltando informação para os jovens
Valdinéia Batista Rocha módulo 5_Ela não tem liberdade e, sim, uma triste realidade
Valéria C. D. Santos módulo 3_Liberdade se conquista

cidadania
Carmem Lucia da Silva módulo 2_Maria que lutou 
Cícero Mateus dos Santos módulo 3 _O Brasil procura soluções para as prisões
Daniel P. Batista módulo 3_A realidade dos presidiários no Brasil.
                                            O que podemos fazer para ajudar?
Donilda Alves dos Santos módulo 3_Brasil de pernas para o ar
Ericson Joaquim Lopes módulo 2_Ir e vir
Josenílson C. dos Santos módulo 3_Falta de oportunidade 
Luciano Anacleto módulo 2_Cor da pele
Luciano da Costa Soares módulo 5_Raio-X do Brasil 
Maria Cristina Soares Ribeiro módulo 5_Educação e cidadania
Raimunda, Duda e Zenilda módulo 3_Trabalho infantil
Raimundo C. Silva módulo 3_As prisões estão superlotadas
Raimundo Nonato módulo 3_Brasil, um país democrático, mas com pouca liberdade
Tereza Rodrigues módulo 3_O Brasil atrás das grades
Vitor Hugo Bonucci módulo 5_Respeito ao diferente!
Zenilda C. dos Santos módulo 3_Acredito ou não em um ex-presidiário

liberdade vigiada
Luzia da Silva módulo 5_Sorria! Você está sendo filmado!
Maria de Fátima C. dos Santos módulo 5_Pensamentos de uma câmera 
Maria da Soledade dos Santos módulo 5_Liberdade vigiada

entrevista: José Galé 
depoimentos sobre a entrevista
Celidalva Silva dos Santos módulo 3

Edneuza Azevedo módulo 3

Gisele Pereira de Almeida módulo 3

Marlene R. Ferreira módulo 3

educação
Claudece Marinho dos Santos módulo 5_Liberdade educativa
Claudete Cruz Sgai módulo 4_Asas da liberdade
Elzimar Barbosa Silva módulo 2_Falta de condições
Guiomar Rodrigues Gargel módulo 4_Liberdade com responsabilidade
Renata M. da Silva e Silvana J. dos Santos módulo 5_Educação para liberdade
Simone Barbosa da Silva módulo 5_Liberdade para sonhar
Wilton Altino da Graça módulo 5_Álcool e volante não combinam

religião
Maria de Fátima Oliveira módulo 4_Ser livre
Marlene Maria da Silva módulo 4_Desejo de mudança
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No segundo semestre de 2007, os professores de Língua Portuguesa do 
Ilha de Vera Cruz inovaram na realização do projeto pedagógico de produ-
ção de textos. Essa inovação passou por mudanças de forma e conteúdo:  
além de unir numa mesma publicação todas as classes, buscou desenvol-
ver um tema único sob diferentes pontos de vista.
Antes, cada módulo se expressava individualmente, com jornal (Ilha em 
Comunicação), revista (Vozes do Ilha), livro de “causos” ou de contos. 
Agora está tudo literalmente e literariamente aqui, num mesmo meio, 
mantendo o nome anterior, revista Vozes do Ilha.
O projeto começou após a discussão e a escolha pelos alunos de um 
tema para nortear a escrita. 
Com certa vantagem na votação nas salas de aula, ganhou o tema liber-
dade, muito apropriado para tudo de novo que está sendo apresentado 
nesta revista. 
E a partir daí cada módulo desenvolveu o assunto ao longo do semes-
tre, utilizando variadas formas de expressão, como textos informativos, 
opinativos, propaganda, contos, crônicas, que fazem parte do programa 
pedagógico do Ilha.
O resultado dos trabalhos realizados em classe você vai ler na revista, 
mas segue uma síntese do que foi produzido só para dar um gostinho.
O Módulo 1 ficou encarregado de idealizar duas propagandas com base 
no tema proposto. Uma das peças publicitárias remete, irônica e parado-
xalmente, ao “aprisionamento” da sociedade pela própria propaganda.
“Dentro do que foi trabalhado com o Módulo 1 fizemos uma sátira de 
todas as propagandas, mostrando que o consumismo é uma forma de 
aprisionar. As propagandas nos pressionam. Nada melhor do que se 
desapegar das coisas materiais e lembrar que somos livres”, foi a mensa-
gem dada pelos estudantes.
Já os artigos de opinião produzidos pelos alunos do Módulo 2 refletem 
uma discussão que foi tomando corpo durante as aulas. Sua geração,
porém, foi um tanto curiosa. No dia da votação do tema central, dois 
“temas-candidatos” se sobressaíram: liberdade e chão. Em um dado 
momento, um aluno justificou o seu voto: “De que adianta ter chão sem 
ter liberdade?”.
Pronto, a discussão foi instaurada e a vontade de defender um dos temas 
se fortaleceu entre os alunos. Foi tomada, portanto, esta frase, que tam-
bém pode ser lida com os termos chão e liberdade invertidos, como ponto 
de partida para a defesa de opinião expressa nos textos.
O Módulo 3 teve como objetivo a elaboração de textos informativos. 
Resultado de um processo de informar-se para informar, os alunos passaram 
por diversas etapas. Eles começaram a aprendizagem da busca pela infor-
mação em diversas fontes, tomaram notas e resumiram as notícias.
Pensando no tema liberdade e seus desdobramentos, os alunos discu-
tiram assuntos como o sistema carcerário, o trabalho infantil, ditadura, 
entre outros. No Módulo 4, os contos viajaram nas ondas da liberdade. 
Criar, ao bel-prazer, o início, o meio e o fim de uma história. Quer maneira 
mais gostosa de ser livre? Para sentir como foram esses momentos, nada 
melhor do que ouvir os autores. 
“Escrever o conto foi uma nova experiência para mim, foi um estímulo 
para aprender a contar e a criar histórias” (Wilson). 
“Olha, eu acho que foi muito legal porque foi um tema escolhido pela 

gente mesmo” (Manoel). 
“Foi a oportunidade de ser transfor-
mado para transformar” (Valdemir). 
O Módulo 5 também viveu a liber-
dade de várias formas durante as 
aulas. Os alunos se debruçaram 
sobre o tema: pensaram, sonha-
ram, indignaram-se e pesquisaram 
sobre a liberdade, em suas mais
diversas expressões.
Na produção de seus textos, desta-
cam-se a pertinência e a atualidade 
de suas discussões, a franqueza e 
sensibilidade com que abordaram 
assuntos como a “discriminação
do negro”, “adolescência e liberda-
de” e várias questões que envol-
vem a mulher.
Acompanhem tudo isso nas 
páginas da nova Vozes do Ilha, 
que tem até uma entrevista, muito 
livre, com o jornalista José Galé. E 
conheçam também os vencedores 
do concurso de contos, que teve a 
participação de alunos do Ilha, do 
projeto Ismart (conheça o Ismart no 
site www.ismart.org.br) e do Ensino 
Médio do Vera Cruz. Acompanhem 
uma amostra da experiência de 
liberdade... Ou dos avessos que
ela apresenta.

PortuguesIlha

Nesse semestre trabalhamos o tema liberdade. 
Vocês vão se surpreender com a qualidade
dos assuntos que foram levantados em
relação ao tema.
Foi muito bom porque liberdade abrange várias 
coisas do cotidiano. Apesar de ser um tema difícil, 
nota-se a capacidade de cada um; falou-se das 
conquistas, das idéias de liberdade.
É fácil nos identificarmos com os textos,
apesar de cada um ter um pensamento diferente 

editorial

carta ao leitor sobre liberdade.
Esperamos que vocês gostem 
do nosso trabalho, pois 
para nós foi uma experiência 
gostosa e uma oportunidade de 
extravasarmos um grito preso 
na garganta.

Um grande abraço e boa leitura!
Alunos do Módulo 5ca
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Alunos

Módulo 1
Antonio Barboza de Lima
Francisco das Chagas H. Costa
Francisco das Chagas Sousa Rocha
Gisele Monteiro de Amorim
Ivonária Costa Silva
Luis Xavier Lopes

Módulo 2
Carmem Lucia da Silva
Edileuza Santos Bastos Andolfato
Elzimar Barbosa Silva
Ericson Joaquim Lopes
Isabel Cristina dos Santos
Luciano Anacleto Ferreira
Marilene Rodrigues Santana
Noeme Alves
Regina de Carvalho Silva

Módulo 3
Cícero Mateus dos Santos
Donilda Alves dos Santos
Franciléia Costa Silva
Gisele Pereira de Almeida
Josenilson Cerqueira dos Santos
Maria Maroli de Araújo
Marlene Roma Ferreira
Raimunda Costa de Lima
Raimundo de Castro Silva
Raimundo Nonato Silva Fontenele
Tereza Marinelli Rodrigues
Valéria Cristina Santos
Zenilda Castro dos Santos

Módulo 4
Adriana dos Santos Barbosa
Adriano Vieira Barbosa
Claudete Cruz Sgai
Elzilene Gonçalves C. Oliveira
Farailde Rodrigues Paiva Marques
Guiomar Bento Rodrigues Gargel
Ivanildo José Lourenço
Leopoldina de Almeida Pinto
Manoel de Jesus Sabino
Maria de Fátima Oliveira
Marlene Maria da Silva
Nilza Helena Fulan
Sirlene Maria dos Santos
Valdemir Nunes da Costa
Valdineto da Silva Almeida
Wilson Gonsalves Cordeiro

Módulo 5
Claudece Marinho dos Santos 
Luciano da Costa Soares
Luzia da Silva
Maria Cristina Soares Ribeiro 
Maria da Soledade dos Santos
Maria de Fátima Cortes dos Santos 
Maria Viana da Costa 
Pedrina de Jesus Teixeira
Renata Moreira da Silva
Rita Alves do Nascimento 
Silvana Jesus dos Santos
Simone Barbosa da Silva
Valdinéia Batista Rocha
Vandelucia Gouveia de Jesus
Vitor Hugo Bonucci
Wilton Altino da Graça
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Vozes do Ilha é uma publicação 
do Ilha de Vera Cruz sem fins 
comerciais. Circulação restrita ao 
âmbito da escola.

Ilha de Vera Cruz
Educação de Jovens e Adultos
Rua Baumann  73
05318-000 São Paulo SP
tel 11 3838 5993
ilha@veracruz.edu.br
www.veracruz.edu.br

expediente

A revista Vozes do Ilha é 
um projeto experimental, 
de caráter pedagógico, 
desenvolvido pelos 
professores voluntários da 
área de Português do Ilha de 
Vera Cruz, projeto social para
a Educação de Jovens e Adultos 
da Escola Vera Cruz.
Os alunos do Ilha, dos Módulos 
1 ao 5, do segundo semestre de 
2007, foram os responsáveis 
pelo conteúdo desta edição.
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Bianca tinha 16 anos e fazia parte de um grupo
de canto da igreja.
No dia 8 de junho seria o aniversário do coordenador 
do grupo, e seriam os integrantes que iriam montar
a festa, desde a alimentação até a animação (som).
Na sexta-feira que antecedia a comemoração,
começaram os preparativos, Bianca levou seu
primo para ajudá-los.
Sábado era o grande dia, eles haviam preparado uma 
verdadeira balada, com direito a DJ. Estava
tudo pronto.
Só havia um problema, Bianca tinha percebido que 
seu amigo Gabriel, no dia anterior, não estava muito 
bem, e algumas pessoas do grupo falaram que era
por sua culpa.
Para a jovem só havia uma certeza: iria esclarecer a 
situação na festa.
No início da balada, a garota ficou sabendo que seu 
amigo estava sendo o DJ. Então logo pensou “Bela 
oportunidade para uma conversa”.
Após cumprimentar Gabriel, Bianca foi direto ao 
assunto. Indagou-lhe logo sobre por que estava tão 
triste na noite passada.
Meio indeciso, ele respondeu que tinha sido
o cansaço.
Não contente com a resposta, entrou no assunto de 
que estavam comentando que ela seria a culpada.
Após negar, o garoto resolveu admitir.
Sem o mínimo de vergonha, declarou-se claramente 
para Bianca, deixando-a completamente surpresa, 
pois não esperava ouvir aquilo de um amigo.
Ao terminar a linda declaração, pediu-a em namoro, 
mostrando sua coragem (pois poderia levar um não)
e sua determinação.
Ainda sem saber o que dizer, saiu correndo, deixando
o rapaz sozinho. Ele disposto a conquistá-la foi atrás.
Quando a alcançou, Gabriel beijou-a carinhosamente 
demonstrando-lhe um grande sinal de amor
e afetividade.
Sem perder tempo, o rapaz fez a proposta novamente. 
Descobrindo seu amor por ele, Bianca sem titubear 
respondeu “sim”.
A partir daí, iniciara-se uma bela e longa história de 
amor, os dias passavam, as semanas, os meses e até 
mesmo os anos.
Cursando o seu primeiro ano de direito, a garota ainda 
não havia adaptado-se à nova carga horária, por isso 
ao chegar em casa, seu principal destino era a cama 
– afinal precisava descansar.
Bianca acordou e foi encontrar-se com Gabriel,

Andressa 
Cirino

ismart

4 É um grande prazer apresentar 
os vencedores da 5ª edição do 
Concurso de Contos Vozes do 
Ilha. O concurso tem reunido 
jovens e adultos estudantes do 
Vera Cruz no espaço da revista 
Vozes do Ilha. A cada semestre, 
são selecionados os melhores 
contos escritos por autores 
do 2º Ciclo do Ilha de Vera Cruz, 
do Ensino Médio e, desde a 4ª 
edição, do projeto Ismart que 
estudam na Escola Vera Cruz. 

Neste semestre, vocês vão 
acompanhar as madrugadas de 
Clarice, uma mãe sonhadora; 
vivenciar um encontro de 
classes sociais; torcer para 
que Daniel ache sua carteira; 
ficar do lado da personagem 
que não deu o beijo; emocionar-
se com três histórias sobre
a morte; viver a separação
de um casal de namorados
e um encontro revelador
com um anjo. Divirtam-se
com as histórias destes
jovens escritores!

  contos vencedores



Despedida Neste momento, ao te olhar, lembro-me da primeira 
vez em que te vi.
Era tarde de novembro, chovia. Uma chuva leve,
quase garoa; vi-te passar, graciosa. E, quando teu 
olhar cruzou com o meu, senti-me diferente, meu 
coração palpitava querendo sair pela boca.
E, olhando-te agora, lembro de como foi difícil 
conquistar-te.
Tu és tão linda!
Desculpa por não poder estar contigo agora. Ver-te 
chorar deixa-me mal. E se eu pudesse chorar também 
ao teu lado... Estou tão triste por saber que me amas 
de verdade e que eu não mais poderei corresponder a 
teu amor.
Te amo tanto! Mas agora na situação em que me 
encontro é em vão dizer-te isto.
Se eu pudesse ter evitado o que acontecera para não 
ver-te sofrer. Mas agora é tarde!
E neste instante a última coisa que vejo é minha
amada deixar uma rosa em meu túmulo  e ao chorar
se despedir dizendo te amo!!!

Anny
Estéfany
de Souza 

ismart
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pois ele precisava falar com ela. Ao chegar no lugar marcado, ela 
percebeu o olhar tenso sob qual era olhada.
Dessa vez, quem precisava esclarecer algumas coisas era ele, porém,
não foi tão objetivo quanto ela, em seu primeiro dia de namoro.
Gabriel começou dizendo que ele estava com alguns problemas, porém 
não podia contar-lhe, mas havia marcado aquele encontro para comunicá-
la que o relacionamento entre os dois havia acabado.
Bianca ficou tão surpresa quanto à declaração que escutara há alguns 
anos – da mesma pessoa.
A bela garota não mais sabia o que fazer e muito menos o que falar. 
Estava tão triste, confusa, completamente perdida.
Não muito feliz, porém, conformada, foi para sua casa. E ao chegar 
trancou-se em seu quarto, onde, por algumas horas chorou.
Por morarem próximos, encontravam-se casualmente pelas ruas do 
bairro, onde eram trocados olhares tristes e sozinhos.
Hoje, Bianca visita seu grande amor no cemitério Central de São Paulo, 
onde foi enterrado após dois meses da separação do casal.
Familiares e amigos próximos contaram à Bianca que Gabriel havia 
descoberto o câncer alguns meses antes do último encontro como 
namorado, por isso resolveu terminar o relacionamento amoroso o
mais rápido possível, para que sua grande amada sofresse menos
com sua morte.
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distribui 
a chuva,
o homem a 
concentra

co
n

to
s 

ve
n

ce
d

o
re

s 
d

o
 c

o
n

cu
rs

o

pois nós sabíamos o porquê de eles estarem fazendo 
aquilo. Não é falta de educação, ou um vício isolado 
por alguma droga. É o vício que todos temos por di-
nheiro, é a forma como uma pequena camada absorve 
tudo, e sem ceder acha que viverá segura com todo o 
território nacional para si.
Meus braços tremem até hoje! Para que ter a chuva 
toda para si? O que gastamos para manter a chuva 
sobre a nossa posse, é mais do que gastaríamos se a 
dividíssemos! Mas inventamos de manter a água toda 
sobre nossos fortes, e inventamos de dar valor a todas 
as nossas coisas, inclusive a nós. E para manter esse 
valor é preciso a força. Quem é a favor do valor, é a 
favor da força contra os que não o tem.  
Ontem muitos acreditavam que choveria para todos. 
Hoje a comodidade dá as pessoas o direito de lutar 
pela sua água e atestar de que essas são as leis da 
natureza. Todos os bens roubados no jantar já foram 
comprados novamente, quando damos valor a tudo, 
tudo é substituível. A rachadura da cúpula de cristal 
já foi concertada, mas a rachadura que se formou em 
minha cabeça nunca se concertará. Quero juntar as 
rachaduras do mundo, sem a força bruta – igual a que 
as cria - tiros só se param com consciência, com esta-
do de espírito. Eu quero que chova para todo mundo! 
Será que terão de rachar todas as cabeças para que 
isso seja a vontade de todos? 

Como me lembro das belas noites em que as gotas de 
água, escorrendo pelo vidro em meio a tempestades, 
inundavam minha alma de energia. Os relâmpagos, 
que cortavam o céu em todas as direções, eram a força 
que me reavivava para a possibilidade de ser tão livre 
como aquelas águas, e depois tão vivo quanto o que 
delas brotava.
Olhe. Não sei ao certo porque as gotas já não che-
gam à minha janela, com a mesma graça com que 
chegavam aos sábados à noite, solitários, sombrios e 
felizes. Será que é porque em meio a uma tempestade 
eu descobri que minha chuva particular de cristais, 
que rega meus jardins da babilônia, é a mesma chuva 
de canivetes que esquarteja os jardins dos oprimidos? 
Meu jantar de aniversário. Como sempre com a chuva 
caindo; lavando as praças, para que siga a impunida-
de. Na mesa peixe, frango, avestruz, lagosta, cama-
rões – uma pequena amostra de nosso seleto leque de 
pratos, comuns a qualquer reunião. Na ponta da mesa, 
para 24 pessoas, a minha avó, patrona suprema da 
família. Nas laterais todas as tias e tios, um verdadeiro 
exalar de sofisticação. 
Unindo a cidade pela sua visão, um raio cortou nosso 
céu de brilhantes, filtrado pela cúpula ao centro do 
salão de jantares, junto a ele três homens aparecem 
em meio a nossa cerimônia. Seres evidentemente de 
outro meio - qualquer ação vinda deles evidenciava a 
diferença de classes - anunciaram o assalto e exigiram 
tudo que pudesse ser de valor. Todos já ficaram com 
medo de possíveis nudezas, tudo lá era de valor!
Nenhum movimento sem ordem. Era a primeira vez 
que esperávamos pelas coordenadas de uma classe 
desfavorecida. Os próprios bandidos passaram reco-
lhendo de pessoa em pessoa o que lhes era desejável. 
Minha tia Miriam, louca, coloca freneticamente todos 
seus anéis na boca – mais tarde ela engasgaria com 
eles e morreria asfixiada pela sua ganância. Todos 
davam seus pertences com uma dor indescritível.
Iam saindo os bandidos, quando minha avó filosofa: 
“Para que o medo, aposto como essas armas são de 
mentira!”. Todos falamos que ela tinha Alzeimer, mas 
sem ligar para o nome do alemão, os bandidos mos-
tram que a arma era real, dando tiros ao alto, causan-
do o engasgo da tia Miriam e partindo para sempre a 
minha cúpula por onde eu via a chuva cair.
Saíram de meu palácio de cartas desmoronando, 
dizendo apenas “Caros senhores. Fiquem com Deus. 
Aproveitem o jantar maravilhoso de vocês. E não se 
esqueçam; vocês sabem por que temos que fazer isso! 
Benção.” Essa frase foi pior do que todo o assalto, 

Daniel
Bittencourt 

ensino 
médio
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Atos e 
consequências

Hoje faz dois anos que tudo aconteceu, dois anos do 
dia em que minha vida mudou, dois anos que meu 
mundo se transformou em ódio e vingança, quando 
conheci o amor.
Me lembro de quando conheci Nina, ela, muito diferen-
te mim naquela época. Estávamos no segundo grau, 
ela era a melhor aluna da sala. Eu nem freqüentava as 
aulas. Ela foi a única amiga, ou amigo, que já tive.
Eu era um adolescente com problemas familiares, 
mais conhecido como rebelde. Meus pais nunca me 
deram atenção e agora é tarde demais para tentar me 
transformar em um filho exemplar.
Por não ter amigos, acabei me envolvendo com o 
crime e as drogas, que eu pensava ser a solução dos 
meus problemas.
Nina era muito sensata e jamais concordou com essa 
mnha minha vida.Terminou o namoro comigo.Eu nem 
liguei, pois não gostava dela, não era uma relação 
com emoção; eu achava que era assim a paixão.
Me enganei. Um mês depois estava convencido de que 
paixão era mais do que um beijo, ou será que o que 
sentia já era amor? Ela me aceitou de volta, mas desta 
vez eu estava longe do crime e das drogas.
Porém,não é tão fácil sair dessa vida e eu paguei mui-
to caro por ter achado que seria o herói dessa história, 
que sairia ileso.
Nina foi morta por um traficante que não aceitou a 
minha saída do grupo. Como dizem “Violência gera 
violência” e na minha vida nunca foi diferente. Fui 
atrás do assassino de Nina e consegui matá-lo. Porém, 
fui pego e hoje estou cumprindo a minha pena.
Nina me ensinou que a vida é feita de escolhas e
que, escolhendo o amor, você só pode gerar mais 
amor e amizade.
Mas a vida me fez aprender que, nesse jogo, as esco-
lhas fazem os ganhadores e que o prêmio que quere-
mos é o poder e o respeito. 

Grazielle 
Brito 
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Eu e 
Teodoro

Ainda me lembro da minha época 
de escola, mas do que me lembro 
mais foi da vez em que te conheci. 
Tinha 14 anos.
Acho que foi no dia 30 de outubro 
de 1996. Eu estava conversando com 
minha amiga quando um menino 
lindo apareceu e entrou na escola. 
Foi amor à primeira vista.
Mas nada acontecia, a não ser 
nossa troca de olhares que ocorria 
em quase toda hora que nos 
encontrávamos. 
No aniversário de Camila, minha 
amiga, combinamos de ir ao baile 
junto com alguns amigos, inclusive 
Teodoro, meu amor. No caminho, 
nós estávamos atravessando uma 
avenida, quando um ônibus atingiu 
a mim, Teodoro e mais três colegas.
Hoje, 30 de outubro de 2007, 
visitei Teodoro, que ficou 
tetraplégico devido ao acidente; 
olhei em seus olhos e disse-lhe 
“Eu ainda te amo”, dei-lhe um 
beijo e voltei para o manicômio.
“Que beijo!” – pensei – “Afinal 
ainda tenho 14 anos”.

Larissa 
de Souza 
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O beijo 
que não 
rolou 

Fui correndo falar com Paulo na hora do intervalo. Eu estava nervosís-
sima, pois haviam dito que me viram beijando-o na frente de casa. E o 
pior é que ele confirmou. Por conta disso, Beto terminou nosso namoro, 
e ainda jogou na minha cara que nunca acreditou no nosso “papo” de 
melhores amigos.
Eu não queria acreditar. Sempre considerei Paulo como um irmão. Já 
cheguei xingando e chorando, e quando ele me chamou de louca eu fiz 
por merecer.
Ficamos sem nos falar durante uma semana, e nesse tempo em que eu 
passava os intervalos sozinha, percebi duas garotas, amigas de Beto, 
olhando com sorrisinhos no canto da boca para mim, e fiquei intrigada.
Apesar da discussão com Beto, tomei a liberdade de ir falar com ele e 
perguntar se ele sabia o porquê de elas olharem tanto. Ele conversou 
meio tímido, meio irritado, mas acabou confessando que foram as duas 
que contaram do meu beijo, que não acontecera, com Paulo. Na hora, 
nem percebi que elas me queriam longe de Beto, e comecei a tentar achar 
motivo pra elas terem feito isso.
Sentei num canto do pátio pra poder pensar, eu estava em aula vaga e 
tinha bastante tempo pra isso. Pensei em talvez deixar tudo pra lá e fazer 
novas amizades, e outros namorados viriam como conseqüência. Mas não 
conseguiria isso assim tão fácil, afinal minha amizade com Paulo já tinha 
três anos.
Eu pensei também que poderia tomar satisfações com as duas meninas, 
amigas de Beto, e exigir que elas falassem a verdade para os dois. Mas 
não daria certo. Acabaria em briga, e naquele momento eu estava sozi-
nha, sem ninguém pra me defender caso a discussão passasse para
o lado físico.
Eu poderia ir falar com Paulo, mas meu orgulho não deixava. Não depois 
daquele escândalo que eu tinha feito na outra semana. Então comecei a 
lembrar das suas conversas e seus conselhos, e dos meus momentos que 
passei com Beto. Abaixei a cabeça entre os joelhos e comecei a chorar. 
Não era um choro de apenas lágrimas que escorriam, era um choro com 
soluços, acompanhados do arrependimento de ter resolvido com briga o 
que poderia ter sido resolvido com uma conversa de gente adulta.
Passou algum tempo, e de repente senti uma mão em meus cabelos, e 
uma voz que perguntava se estava tudo bem. Era Paulo, e quando levantei 
a cabeça, para minha surpresa, Beto estava em pé ao seu lado. Os dois me 
ajudaram a levantar, e disseram que resolveram conversar para esclarecer 
a história, já que eles perceberam que eu estava realmente mal com toda 
aquela briga. Me explicaram que uma das meninas inventou o beijo, e a 
outra disse que Paulo havia confirmado. Tudo isso apenas pra me separar 
do Beto. 
Depois disso, Paulo disse que me ligaria de tarde pra conversar, fez sinal 
pro Beto e foi embora, pois já estávamos no fim da última aula, e ele 
queria que eu conversasse a sós com Beto. E foi isso o que realmente 
aconteceu. Conversei por um bom tempo com Beto e acabamos reatando o 
namoro, com a promessa de conversar quando houvesse algum problema, 
e na condição dele não sentir ciúmes de mim com o Paulo, afinal, eu havia 
ganhado pela segunda vez o mesmo irmão.

Mariana 
Ogawa 
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8 Clarice se levantou e foi até a 
janela. A noite ia alta, deviam 
ser duas ou três horas, ainda. 
Desistira de dormir. Saiu para a 
varanda e fechou a porta, para não 
acordar quem dormia. Olhou para 
cima: nunca, desde pequena, se 
interessara em olhar para o céu, 
quanto mais à noite, mas agora, 
naquele emaranhado de estrelas, 
algo lhe parecia tão concreto, 
que sentiu que toda aquela noite 
não passara de abstrações, não 
superficiais, apenas abstrações, 
por mais úteis que fossem.
Reparou na lua. É, ela estava cheia, 
como deveria, e brilhava com toda 
sua exuberância, mas Clarice lhe 
sentia algo de indiferente, e não 
conseguia vê-la como Carlos a via. 
Certa vez ele lhe falara de teorias 
e teorias acerca de sua origem, 
e, embora, como sempre, não lhe 
tivesse prestado toda a atenção 
devida, a ela chamou a atenção o 
fato de a Terra e a lua não terem 
composições semelhantes. Ela não 
tinha certeza do que isso queria, 
de fato, dizer, mas sabia que uma 
não podia ser parte da outra, como 
diziam por aí. 
O próprio Carlos confirmara a sua 
história (finalmente uma história 
sua!), e dissera-lhe que havia, sim, 
uma teoria, talvez já refutada, de 
que a Lua teria sido arrancada 
do planeta, quando ele ainda era 
uma bola incandescente, por um 
asteróide que passava; e outra, 
também incerta, de que uma teria se 
desprendido da outra pelo simples 
fato de a Terra girar muito rápido. 
Carlos falava disso com uma 
paixão, que Clarice quase se 
interessava... Principalmente 
quando ele se meteu a falar que 
a segunda teoria não passava de 
bobagem de físicos imaturos, já 
que, se o problema fosse mesmo 
a rotação, o planeta teria uma 

Um
cotidiano 
através da 
madrugada

Maria 
Vitoria 
Fregni 

ensino 
médio
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velocidade angular muito maior (sim, ela decorara as 
suas palavras), e estaria girando muito mais rápido, 
hoje em dia. E ele estava sempre certo, mesmo 
quando não queria. 
Ela então se lembrou de quando, pela primeira vez, 
esse assunto surgira, para lhes disfarçar, inclusive. 
Fora em uma das primeiras vezes em que saíram. Não 
se tratava exatamente de uma conversa, eles jantavam 
e ele discursava, enquanto ela lhe olhava, talvez. Não, 
ela parecia não estar ali - seu corpo sim, mas a sua 
alma (se é que há)  estava distante. Mas curiosamente 
ela guardara algumas de suas palavras. 
Carlos, particularmente - como ele gostava de deixar 
claro, sempre, a opinião lhe pertencia e a ele só - , 
achava que a ciência precisava começar a peneirar 
suas teorias: imagina que, mesmo sabendo a 
diferença das composições, os físicos ainda ousavam 
dizer que havia uma possibilidade de a Lua e a Terra 
terem se formado na mesma região, na mesma órbita! 
Quanta, quanta ignorância!
Ai, como ele fingia se importar com isso tudo, e como 
ela fingia não estar tão alheia a tudo isso. Seria tão 
mais simples se um dos dois tivesse começado a 
aceitar aquela tensão... Talvez o problema tenha 
sido esse - desprendimento demais, mas coragem 
de menos. Por que não lhe falara mais de seu 
filhinho? Ela o mencionara, sim, mas por dever de 
primeiro encontro.  O Carlos lhe dissera algo sobre 
um cachorro, não lembrava bem, mas também de 
passagem. O que ele parecia gostar era de falar 
do mundo de fora, não do mundo de dentro. E as 
conversas iam assim... Marés, eclipses, furacões, a 
fome na África - tudo se mostrava mais importante do 
que o momento.
Sentiu uma corrente de vento gelado, a porta da 
varanda se abrira. Era o Lucas, que, esfregando os 
olhinhos, inventava um pesadelo. Clarice o pegou 
no colo e mandou que ele voltasse a dormir, que não 
havia de ser nada, afinal monstros não existem e 
voar dá muita dor de cabeça. Ele insistiu que já não 
tinha mais sono, e lhe pediu uma história, aquela do 
“dagrão”. Ela pensou em entrar e colocá-lo na cama, 
mas decidiu que o queria consigo mais um pouco, 
por ela, mesmo. Arriscou uma canção, ele reclamou 
a história. OK, mas só se ele fechasse os olhos, que 
o sono já viria. Ele disse que não, que o sono estava 
agora em outro planeta, junto com o sol, mas não 
pareceu que ele iria resistir por muito tempo. Clarice 
então começou a falar de um coelho que vivia na lua o 
tempo todo, por ter sido bom, na Terra. Lucas levantou 

sua cabecinha e resmungou que queria o seu “dagrão”! e que coelhos 
não caberiam na Lua. 
Ela achou curiosa aquela afirmação e lembrou-se de que ela mesma 
já dissera algo assim, só que um pouco mais velha, talvez com oito 
ou nove anos. Seu avô fizera-lhe, então, a brincadeira de medir a Lua: 
bastava grudar paralelamente duas fitas adesivas em uma janela e 
fazer um furinho em uma cartolina; depois devia-se olhar através furo, 
posicionando-se de forma a ver a lua, cheia, entre as duas fitas; então era 
só medir a distância do observador até a janela (l), a distância entre as 
duas fitas (d) e, utilizando-se do valor conhecido da distância entre a Lua 
e a Terra (L), estabelecer as devidas proporções, e descobrir o diâmetro 
da Lua (D).
Sim, aquele avô era bastante maluco, mas se davam tão bem! Ele, a
cada vez que brincavam, resolvia todas as contas, e ela acabara por 
decorar a regrinha - “d está para D, assim como l está para L!” -, e a 
recitava por horas a fio, esperando que alguma mágica misteriosa (ou 
nem tanto) se realizasse!
Percebeu, então, que Lucas dormia, e entrou para colocá-lo na cama. Que 
pena, estava gostoso ter a sua companhia... Entrou no quarto e se deitou 
com ele, para ver se o rapazinho não acordava. Começou a se lembrar da 
primeira noite que passara com ele em casa: fazia um frio danado, mas 
ele não parecia sequer pensar em dormir, só chorava. Ela decidiu sair com 
ele à varanda, aquela mesma, depois de afogá-lo em uma grossa manta 
de lã. Ali ficaram, juntos, a olhar o céu (naquele dia tudo lhe interessava), 
ironicamente sem Lua, naquela noite de junho. Ela pensava no Rodrigo, 
que, de certa forma, podia estar ali, mas não estava certa de que o queria 
- como estava, tinha seu filhinho só para si. Mas o céu vazio lhe fizera 
pensar nele, tão parecido com todos... 
Sentiu a respiração de Lucas contra seu peito e pensou em como 
sentia-se bem, ali, e em como seu amor por ele era egoísta, já que só 
existia porque ela tinha o mocinho para si. Era mais uma loucura de 
sua cabeça, entre tantas outras. Mas como ela temia sua indiferença! 
Clarice finalmente assumia a si mesma o quanto ela queria que o Rodrigo 
sumisse de suas vidas, apesar de saber como o Lucas gostava dele 
– quanto egoísmo! 
Olhou para o rapazinho, suplicando que ele dissesse que a amava, 
mesmo dormindo, outra e outra vez. Era tão difícil entender que esse 
bichinho iria crescer e viver por si só, e que a ela restaria só ela mesma!
Reparou que Lucas possuía os cabelos de seu irmão mais velho, outro 
maluquinho, que falava mais do que pensava. Se lembrou da vez em que 
ele, ainda criança, tentara provar a ela, que teria uns três anos, que a 
Terra é redonda. Fora um total desastre. O irmão passara horas falando
de como os mares são compridos, quase infinitos, e o Universo nem 
tanto, então a Terra só podia ser redonda para comportar tanta água.
“É como uma cuia, entende? Tipo o bico da sua mamadeira, mas redondo 
e beeeeeeem mais fundo!”. 
De longe, seu avô assistira a toda a cena e se lembrara de que haveria 
um eclipse da Lua dali a poucos dias, quando poderia esclarecer essa 
história às duas crianças. No dia certo, levara Clarice e seu irmão (com 
sua explicação refutada – e seu orgulho ferido) ao parque e os fizera 



Escuridão 
dos anjos

Era tarde de domingo, um feriado quente e silencioso. Eu estava sozinha, 
sem nada na geladeira para comer, a não ser uma beterraba e um
chuchu velho.
De repente, tudo ficou escuro; para piorar, a minha dor de cabeça doía 
mais intensamente. A única solução era ir até a venda de Dona Firmina 
para comprar velas e analgésicos. Foi o que eu fiz.
Ao sair de casa vi que o bairro todo estava escuro, mas consegui chegar à 
venda que estava iluminada por velas. Dona Firmina não estava. Chegan-
do à seção de medicamentos, algo muito estranho aconteceu. Quando 
peguei o analgésico, um homem com grandes barbas e encoberto com 
um capuz branco saiu de trás do balcão e disse:
– Esse remédio não vai curar sua dor. Você sabe que o que dói não é
sua cabeça.
Assustada e sem saber o que fazer, perguntei:
– Quem é o senhor e por que está dizendo isso?
– O importante é você curar sua dor e não saber quem sou.
– Não estou entendendo nada!
Tudo aquilo era muito confuso para mim.
– Calma, minha garota. Eu lhe explicarei tudo.
– Por acaso o senhor está lendo meus pensamentos?
– Não. Mas seus olhos dizem o que você sente. Há muito tempo você 
anda atordoada, sozinha, triste…
– Desculpe, mas isso não é da conta do senhor.
– Sim, você tem razão. Na verdade não gostaria de me intrometer na sua 
vida, mas é o que fui encarregado de fazer.
– Como assim?
Então, com uma pequena história, ele me contou que era um anjo; um 
anjo que desde meu nascimento cuidava de mim. Disse também que sa-
bia de meus medos, angústias e sonhos. Ao passo que as palavras saíam 
de sua boca, eu ia ficando com mais medo.
– Desde que seus pais morreram eu cuido de você. E eu sei que você não 
se conforma com isso, mas é preciso reagir, lutar pela vida!
– Não consigo! Sinto muita falta deles…
– Eu sei; mas se isolar, não comer e ficar se torturando não vai trazê-los 
de volta.
– Mas…
– Onde quer que eles estejam, eles nunca irão te deixar sozinha. Sem-
pre estarão ao seu lado, em todas as ocasiões. Essas dores de cabeça 
são apenas uma maneira de reagir a esse sentimento que você não quer 
deixar sair. Sua verdadeira dor é do lado esquerdo do peito, no coração. 
Não segure mais esse sentimento dentro de si; deixe que ele transborde…
Após estas palavras, ele saiu pela porta e sumiu. Depois disso, tudo se 
iluminou. Dona Firmina apareceu do nada e perguntou se eu precisava 
de algo; mas eu já tinha conseguido o que precisava. Então, quando eu 
estava indo embora, Dona Firmina olhou para mim e disse:
– Seu coração dói, minha menina. Mas vai passar. 
Eu não disse nada, mas minha dor de cabeça já havia passado.

Stephane do
Nascimento 

ismart

co
n

to
s 

ve
n

ce
d

o
re

s 
d

o
 c

o
n

cu
rs

o

10 olhar para o céu, para que notassem que Lua se cobria 
de uma sombra. Explicara então que o eclipse lunar 
acontece quando a Terra se posiciona entre a Lua 
e o Sol de maneira a tampar a luz que a iluminaria, 
diferente do solar, que é quando a Lua se põe na 
frente do sol, cobrindo a luz que chegaria à Terra.
João, o irmão, notara então que a sombra que cobria 
a Lua era redonda e chamara atenção a isso, como 
tentativa de recuperar o que sobrara de seu orgulho. 
O avô, empolgadíssimo, entrara na curiosidade do 
garoto, lhe dizendo que isso era a “prova viva” de que 
a Terra é mesmo redonda, pois a sua sombra só podia 
refletir o seu formato!
Os meninos se deliciavam, mesmo sem entender 
porque o avô achava tudo tão fantástico, sendo ele 
“velho e barrigudo”!
Clarice percebeu que cochilara, abraçada a seu filhinho. 
Já deviam ser quase cinco horas, Lucas logo acordaria, 
aflito para sair com o pai – por título. Levantou-se e foi 
a seu quarto se arrumar, com medo de que o Rodrigo 
chegasse e quisesse entrar para guardar as sacolas e 
sacolas que trouxesse ao mocinho. 
Ao entrar no quarto, porém, se lembrou de não 
acordar quem dormia. Deitou-se com ele, por alguns 
minutos, e passou a mão por seus cabelos. Mais um 
- mais um que existia, apesar de tudo -, mais um que 
lhe acontecera do nada. Acariciou suas costas, deu-
lhe um beijo nos lábios, depois na testa, e voltou ao 
quarto do seu filhinho - que era dela e só. 
Com ele no colo, saiu à varanda, pela última vez 
naquela madrugada. Sentia-se cansada, apesar de 
serena, mas conseguiu se lembrar de cantarolar 
algo. Murmúrios, apenas para se sentir real. Aninhou 
seu Lucas, e ficaram, calmos, ambos a ver a Lua: o 
mocinho sonhando longe, e ela vivendo - ali mesmo. 
Adormeceram-se tranqüilos. Um ao outro.
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Cadê 
minha 
carteira?

Cadê minha carteira? —Perguntava-se Daniel, desesperado, em plena 
Avenida Paulista. Eram mais de 6 horas da tarde, ele tinha acabado de 
sair do trabalho, quando se deu conta do ocorrido.
Daniel ligou para o seu trabalho, a telefonista atendeu e ele perguntou se 
sua carteira não tinha ficado lá. A moça respondeu que não e perguntou 
se ele tinha dinheiro para voltar para casa. Daniel respondeu que sim, e 
contou que neste dia ele iria a um show, porém agora não tinha como, pois 
o ingresso estava na carteira. Uma pena, ele queria tanto ir a esse show!
No ônibus, Daniel, irritado e superdecepcionado, encostou a cabeça na 
janela, pegou seu mp3 e colocou a música da sua banda preferida, a do 
show, ao qual ele não iria. Ele começou a pensar no quanto ele queria ir 
àquele show. Desde pequeno gostava daquela banda e era louco para 
vê-los pessoalmente. Ele se lembrou da vez em que a tal banda, em uma 
turnê, passou pelo Brasil. Pena que Daniel não pôde assisti-lo, pois para 
ir precisa ter pelo menos 16 anos, mas ele só tinha 12 anos, como aquilo 
o magoou. 
Agora, após 11 anos, não poderia ir novamente ao show, por um motivo 
ridículo e pior do que o outro. Ao passar por uma rua, ele viu num outdoor 
uma propaganda do grande show de 25 anos de carreira da banda, era 
bem ao que ele ia, comprou o ingresso com tanta antecedência, no dia em 
que começou a vender ele já estava lá na fila, e além do mais ficaria no 
camarote. Quanto mais pensava, mais nervoso Daniel ficava, e se culpava 
pela mania de guardar as coisas dentro da carteira, que descuido!
Ao chegar em casa, o rapaz contou para o pai sobre o roubo, em seguida 
telefonou para um dos amigos que iria com ele, o colega se lamentou e 
disse que era uma pena, mas não havia nada a ser feito.
Já eram quase 9 horas da noite, quando Daniel abriu sua agenda para 
ver os compromissos do dia seguinte. Um papel cai no chão: o ingresso. 
Paralisado de emoção, começou a lembrar que, no dia em que comprou, 
guardou-o na agenda, com medo de esquecer, e que o papel que estava 
na sua carteira era de uma exposição antiga. Ele tinha se confundido. 
Daniel se arrumou apressadamente, pegou o carro do pai e foi todo feliz 
para o show.
Quando chegou, os portões do local já estavam fechando, mas ainda deu 
tempo de entrar. O show foi perfeito, assim como Daniel imaginava e ele 
ainda conheceu uma bela garota, pela qual se apaixonou no primeiro 
olhar. Aquele show foi para lá de inesquecível. 

Taís Lima ismart
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  independência

Água é liberdade

Para o sertanejo, água é liberdade devido às 
dificuldades que já passaram e passam em muitos 
lugares aqui no Brasil. “Finalmente aconteceu algo de 
bom no semi-árido” diz Aldo dos Santos, coordenador 
do ASA ( articulação semi-árido), criada em julho de 
1999 em Recife, Pernambuco.
Em parceria com algumas associações comunitárias, 
entidades vinculadas à igreja e sindicatos, com a 
colaboração do governo federal eles elaboraram 
um projeto que está desenvolvendo a liberdade do 
sertanejo que antes não existia.
Trata-se da construção de reservatórios chamados 
de cisternas que captam a água da chuva, que caem 
sobre o telhado das casas que através de bicas feitas 
de cano PVC levam a água até lá. Esses reservatórios 
tem a capacidade de acumular 16.000 L de água que 
é o suficiente para uma família de 5 pessoas usarem 
para beber, cozinhar, tomar banho, entre outras coisas 
por 8 meses.  
Antes muitos dependiam de grandes fazendeiros, que 
sempre tem água disponível em suas fazendas. Isso 
fazia com que o povo ficasse sujeito a vontade dos 
coronéis que obrigavam eles a votar em troca de uma 
pipa de água. 
Hoje, onde existe esse projeto, facilitou bastante a 
vida no sertão e o morador do semi-árido tem mais 
liberdade e alegria de viver.

Uma mãe que morreu pelo filho

Era uma vez uma pobre mãe que amava o seu único filho.
Ela era doméstica e nas horas que não estava 
trabalhando no seu emprego, ela estava sempre 
pedindo a suas vizinhas: “você não tem uma roupa 
para lavar ou passar? Pois o meu filho está estudando 
e eu tenho um grande sonho de ver o meu filho um 
doutor. Por isso eu trabalho bastante para que não 
falte nada para ele.”
As pessoas não entendiam como ela conseguia 
trabalhar tanto para fazer do seu filho um doutor. O 
tempo passou e ele foi para a faculdade. No primeiro 
ano, ele veio visitá-la e no segundo também. Mas a 
partir do terceiro, ele nem notícias dava para a sua 
mãe. Ela sempre pensava: “o meu filho anda muito 
atarefado pois não veio mas me visitar”.
Mal sabia ela que ele na faculdade conheceu uma 
linda jovem. E que a família da moça era muito rica e 
ele já não se lembrava mais da sua pobre mãe, que a 
vida toda lutou para que ele estivesse ali.
O tempo passou, sua mãe ficou muito doente e 
fraca. Um belo dia ela se encontrou com alguém que 
conhecia o seu filho e disse a ela: “você já recebeu 
o convite  para a formatura do seu filho? Ela falou: 
“o meu filho não teve ainda tempo de me enviar o 
convite”. Ela se sentiu muito triste e humilhada.
“O meu filho não me convidou para o grande dia, mas 
eu vou lhe fazer uma surpresa”.
Quando ela chegou naquele lugar tão lindo, ela viu o 
seu único filho. Ela pensou: “como o meu filho está 
belíssimo”. Então ela começou a sentir uma dor muito 
forte no peito, mas ela não se importou porque estava 
muito feliz em ver o seu filho lá na frente junto com os 
outros formandos. 
Ela estava escondida atrás de um pilar. E não se 
apresentou como sua mãe pois sabia que agora  
que tinha uma linda namorada e era  rica. Ele tinha 
vergonha daquela que deu a vida para ele estar ali.
A sua mãe ficou escondida e assistiu toda a cerimônia. 
Logo a dor foi aumentando e ela  caiu e morreu. E o 
seu filho ficou desesperado, pedindo perdão a ela. 
Mas era tarde demais. Ela já não podia ouvi-lo.

Adilberto 
de Sousa 
Leite módulo 3

Edileuza 
Andolfato
módulo 2

Me chamo Edileuza e tenho 36 anos. Sou da 
Bahia e moro aqui em São Paulo há seis anos. 
Vim para fazer um tratamento no céu da boca, 
de um cisto. Só que não fui curada no hospital, 
fui curada lá na igreja em que me converti há 
dez anos.
Sou casada há 14 anos e tenho dois filhos: uma 
menina com 13 anos e um menino com 12 anos.
Tenho um grande sonho que é terminar meus 
estudos e trabalhar com crianças em uma 
escola. Sou uma pessoa muito abençoada pois 
por onde eu passei fiz grandes amizades e 
conquistei amizades verdadeiras de pessoas 
que gostam de mim e de meus filhos. Tenho um 
marido que é uma pessoa muito especial pois 
estamos sempre juntos e compartilhamos os 
momentos bons e os ruins.
Ele é um bom pai e um bom marido.
Temos planos de voltar para a nossa cidade, 
mas antes vamos juntar um pouco de dinheiro 
e depois voltaremos para junto dos nossos 
parentes e amigos. Dizem que aqui em São 
Paulo não existem pessoas boas, mas isso não 
é verdade pois aqui tem pessoas que tem um 
coração do tamanho do mundo.
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Liberdade conquistada

“Liberdade, essa palavra que o sonho humano 
alimenta e que não há ninguém que explique e 
ninguém que não entenda.” Cecília Meireles

Tinha um menino que chamava Dinho. Gostava de 
jogar e de brincar, mas não tinha liberdade, queria 
muito a sua liberdade para fazer o que quizesse. O 
seu pai não deixava, ele tinha que fazer o trabalho de 
casa, sobrava pouco tempo. Mas ele ficou muito triste 
quando seu pai faleceu. A vida dele mudou e mudou 
mesmo, ele teve que viajar 2.700 km atrás de sua 
liberdade. Ao chegar no seu destino, começou a correr 
atrás da sua liberdade. 
Foi morar junto com seu irmão, mas começou a 
trabalhar e percebeu que a vida da cidade grande 
não era nada daquilo que ele imaginava. Tudo era 
diferente da vida que ele tinha naquela cidade onde 
morou. A sua cidade era pequena todo mundo se 
conhece. A vida dele mudou quando ele se casou, 
porque ele começou a conquistar a sua própria 
liberdade. Para ele casamento não foi o fim da 
liberdade, o casamento para ele é uma liberdade. 
Passando o tempo, sua família começou a crescer, 
mas ele sabia que a liberdade não se compra, mas
se conquista.

Ivanildo
José
Lourenço
módulo 4

Quem é esse ladrão?

Margarida era uma bela moça, que nasceu e cresceu 
na cidadezinha de Cristais do Sul. Com muita luta 
e sacrifício conseguiu fazer faculdade de Direito 
e realizar o sonho de ser uma boa advogada.  A 
jovem era o dodói do pai, homem muito honesto e 
trabalhador, ele criou Margarida sozinho, pois sua 
mãe morrera quando ainda era uma bebê deixando 
como lembrança do seu amor sua única filha.
Cristais do Sul era pacata, gostosa de viver. Porém não 
tinha como Margarida seguir sua carreira e ser uma 
pessoa livre de preconceitos, fato esse que obrigou 
a jovem a partir para a capital à procura de trabalho. 
Depois de muito insistir conseguiu convencer o pai a 
deixá-la partir. A partida foi marcada com muito choro, 
enfim ela deixou a pequena cidade. 
O tempo passou e a advogada conseguiu se instalar 
na capital, montou um escritório e conseguiu uma 
clientela. Ela e o pai só se comunicavam por carta, 
a saudade era grande. Algum tempo se passou, 
Margarida enfim pôde ter condições de visitar o pai, 
comprou a passagem para viajar, porém não avisou o 
pai, queria fazer surpresa.
Era um belo dia, ela sai da capital e só chegaria 
a Cristais do Sul às 11 horas da noite. Ela estava 
ansiosa, queria ver a cara de felicidade do pai, 
comprara muitos presentes para ele. Onze e quinze 
da noite, Margarida bate na porta da sala da casa 
onde nasceu e cresceu. Respirou aliviada, finalmente 
veria seu querido papai. De dentro da casa, o pai 
assustado, pois não era acostumado a receber visitas 
aquela hora da noite e perguntou: 
– Quem é?
Margarida tenta brincar com ele, corre para a porta dos 
fundos e bate. O Sr. João já estava nervoso e berrou:
– Fala logo.
A jovem divertindo-se volta para a porta da frente e 
bate, ouve um palavrão. Corre outra vez para a porta 
dos fundos, outra vez bate para assustar o pai. Só 
que não obteve resposta e insistiu a bater. Do lado 
de dentro o pai não responde. A jovem divertindo-se 
insiste em bater. Logo o pai lá de dentro pensou “vou 
dar um jeito nisso”. Pegou sua espingarda, abre a 
porta e diz:
– Seu safado. 
E dispara em sua própria filha. Descarregou até a última 
bala pensando ser um ladrão. Acende a luz e diz:
– Quem é esse ladrão?
Ao ver sua filha ali no chão, o pai enlouquece de tristeza. 
Infelizmente o final não foi feliz. Devemos pensar 
muito antes de tomar qualquer decisão, pois 
pode ser fatal. A vida às vezes nos reserva muitas 
surpresas, Margarida sempre lutou por sua liberdade, 
mas fatalmente isso lhe custou a própria vida e a 
infelicidade de seu pai.

Leopoldina 
de Almeida 
Pinto módulo 4

Leopoldina, de 52 anos, nascida em Minas 
Gerais, é cozinheira. Viúva, tem três filhos de 
26, 21 e 20 anos e é estudante do Ilha de Vera 
Cruz desde 2005. Ela ama de paixão todos os 
seus netinhos, é evangélica, gosta de passear 
com seus netinhos sempre que pode. Como 
hábito gosta de ler a Bíblia e ver um bom filme 
de romance. Joelma Cristina Deodato

Ivanildo José Lourenço, 31 anos, casado, 
três filhas, uma de 12 anos, outra de 10 
anos e outra de 7 anos. Nascido na cidade de 
Itaquetinga, estado de Pernambuco, mora em 
São Paulo há 13 anos, mora no bairro Jardim 
Santo Antonio, em Osasco. Ele trabalha de 
motorista na Comercial de Gás Ceasa, na 
Vila Leopoldina, há 13 anos. Nunca tinha 
estudado, começou a estudar no Ilha de Vera 
Cruz em janeiro de 2005. Resolveu estudar 
por causa das dificuldades do dia-a-dia. 
Ele gosta de jogar bola nas horas vagas, 
e cuidar de seus pássaros. Ivanildo não 
gosta que ninguém mexa nas suas coisas, ele 
gosta de ir para a balada nos fins de semana. 
Valdineto da Silva Almeida

A conquista da liberdade 

A liberdade, como conquistá-la? 
Fazendo o bem, amando a família
e o próximo.
Quando conquistei a liberdade 
passei por muitos obstáculos na 
casa dos meus pais.
O meu pai era o tipo de homem 
machista e carrancudo. Não me 
deixava sair sozinha para canto 
nenhuma a não ser com alguma 
vizinha casada ou com ele mesmo.
Era horrível sair para uma festa 
acompanhada pelo meu pai, rapaz 
nenhum podia olhar para mim que 
ele xingava.
Eu não podia sair do lado dele 
nem um minuto porque ele já 
dizia, me xingando, que eu estava 
namorando escondido. Ele dizia 
que eu tinha que obedecê-lo até os 
meus 18 anos.
Era horrível ver minhas as minhas 
colegas de 16, 17 anos com 
total liberdade, sem ter nenhum 
problema com os pais delas.
Olha, eu fui uma adolescente 
muito boazinha com os meus pais 
porque só tive asas para voar com 
os meus 19 anos, foi quando vim 
embora para São Paulo.
Foi difícil conquistar a liberdade, 
mas a conquistei e hoje adoro a 
minha vida com total tranqüilidade 
de ir e vir com liberdade.

Marilene 
Rodrigues 
Santana
módulo 2

Olá! Sou a Marilene 
Rodrigues Santana, 
tenho 32 anos, nasci 
no interior de Minas 
Gerais. Moro em São 
Paulo há 12 anos, 
na rua Padre Milton 
Vigueira Penilhos, 
número 130, no 
bairro da Vila 
Leopoldina.
Sou casada há 11 
anos, tenho dois 
filhos: a Karine, de 
11 anos, e o Kaique, 
de 10 anos.
Adoro o meu jeito 
de ser, alegre, 
extrovertida e com 
muito sorriso pra 
distribuir.



A liberdade da
ave colorida

Fim de tarde, estava debaixo de 
uma árvore quando ouvi um barulho 
atrás de mim. Quando olhei, era 
um lindo passarinho comendo 
um pedaço de fruta. Mas ele nem 
sequer saiu do lugar. O sol estava 
se pondo atrás de uma montanha 
fabulosa e imensa, naquele 
momento eu estava observando 
o lindo passarinho comendo com 
tanto gosto, e fiquei horas e horas 
ali apreciando a beleza das penas 
coloridas que ele tinha. A minha 
vontade era pegá-lo, mas não tive 
coragem, a ave comeu sua fruta e 
saiu voando sem destino, e logo 
desapareceu no ar de tão longe que 
ele foi.
Essa é a liberdade de conhecer 
o mundo com apenas duas asas. 
Conhecer o mundo é muito 
importante para o ser humano. 
Viver a liberdade é estar envolvido 
com a natureza.

Sirlene
Maria dos
Santos
módulo 4

A liberdade é relativa?

Segundo a Declaração dos Direitos 
Humanos, todos nascemos livres. 
Isso lá é verdade. Mas será 
que somos livres realmente? 
Teoricamente, sim. Mas a prática 
anda bem diferente.
A gente está sempre presa a alguma 
coisa, contra a nossa vontade. Nós 
gostaríamos, por exemplo, de poder 
sair por aí sem nos preocupar com 
diversas coisas, tais como a hora, 
os assaltos, as balas perdidas, 
todavia, isso não acontece. Hoje em 
dia, a violência é constante e geral. 
Conforme noticiou o jornal 
recentemente, num domingo à 
tarde o advogado  Alex Ferreira 
Borges, de 38 anos, diretor jurídico 
da Dow Brasil ( subsidiária da 
multinacional Dow Química no país) 
foi assassinado com dois tiros, na 
garagem de sua casa no bairro do 
Boaçava, onde morava sozinho.
Borges tinha almoçado com a 
família e assistido pela televisão ao 
Grande Prêmio Brasil da Fórmula 1 .
A história desse moço não é muito 
diferente da história de tantos 
outros em nossa cidade.  Pense 
no quanto esse rapaz batalhou, 
estudou, se formou e mal começou 
a trabalhar, o seu sonho, a sua 
carreira foram interrompidos 
assim, meio que em um záz-trás.
Isso vem acontecendo com várias 
pessoas, todos os dias, o tempo 
todo. E as ações do governo são 
muito poucas para, pelo menos, 
amenizar a situação. E a polícia? 
Nem sempre podemos contar com 
ela, uma vez que é grande o número 
de policiais corruptos, juízes 
corruptos, políticos corruptos...
A constituição do Brasil diz 
que temos em nosso país uma 
democracia plena, contudo, a 
sensação é que tudo não saiu do 
papel. Nós pensamos que somos 
livres, que temos liberdade de 
escolha, e opinião, de expressão... 
entre outras “liberdades”. No 
entanto, nem sempre dizemos o 
que pensamos ou o que queremos. 
Nós sempre pensamos um pouco 
antes de falar...
Apesar de tudo, acho que vale a pena 
lutar para melhorar essa situação.
Ainda acredito na liberdade de 
sonhar. Mas daí a realizar os sonhos, 
temos que arregaçar as mangas, 
porque são “outros quinhentos”!

Pedrina Teixeira módulo 5 

Em busca de liberdade

O jovem Ubiratã sempre foi muito curioso, tudo que via ou ouvia sempre 
era motivo de muita curiosidade. Mas do que ninguém sabia em sua 
aldeia era da loucura que ele tinha para conhecer a terra dos homens 
brancos. Sempre que podia ele subia até a montanha mais alta para ver 
se de lá conseguia alcançar ao menos com o olhar a cidade grande.
Não ouvia conselhos, nem do pagé ou de sua familia ou dos amigos. Todos 
tentavam alertá-lo para os grandes perigos que poderia correr ao sair de 
sua protegida aldeia, mas tudo era em vão, “não importa o que os outros 
pensem, eu vou em busca dos meus sonhos”.
Ubiratã só tinha 18 anos e pensava em sair do lugar de onde nasceu
para conhecer coisas novas, queria algo novo não importa o que os 
outros pensassem.
Um dia enquanto todos dormiam o aventureiro aproveitou para sair em 
busca de seus ideais, foi procurar o que pensava ser liberdade.
Por muito tempo o jovem andou e correu para ver se assim chegava mais 
perto e mais depressa a cidade. E foi a partir daquele dia que sua vida
mudou para sempre.
O que ele procurava como sendo liberdade se tornava naquele momento 
no maior pesadelo da sua vida. No começo quando chegou a cidade tudo 
era diferente, mas também esquisito, ele olhava para todos em busca 
de um cumprimento ou de apenas um olhar nada, até parecia que todos 
tinham medo, passavam longe, não chegavam perto de jeito nenhum. 
Quando ele tentava se aproximar as pessoas saíam apressadas. E assim 
foi seu dia e já começava a noite a chegar. Acostumado com muita fartura 
e fogueira quentinha o rapaz começou a sentir a dureza do chão frio e da 
barriga vazia. Tinha conseguido um papelão para dormir, mas nada de 
comida. Que fome danada.
Ao amanhecer do outro dia ele quis voltar para a aldeia, no entanto 
descobriu que andou tanto para sair da mata que não sabia mais o 
caminho de volta.
Assim ele passou dias e noites naquele sofrimento, não tinha o que 
comer, nem onde dormir, não sabia como voltar a aldeia e agora o que 
fazer? Que saudades de casa!
Então chegou o dia em que o jovem não agüentou mais, correu 
pela cidade feito louco até conseguir alcançar a beira da mata e foi 
descobrindo que já havia passado por aquele lugar, começou a entrar 
mata adentro quando viu que sua família o esperava no mesmo lugar de 
onde ele havia saído. Sua mãe ao abraçá-lo disse:
– Filho desde o dia em que você se tornou prisioneiro da cidade, nós 
estavamos com você, ficamos presos aqui a sua espera. Hoje nós também 
nos tornamos livres.
E foi assim que o jovem Ubiratã descobriu como era a sensação de liberdade.

Nilza 
Helena 
Fulan
módulo 4
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Sirlene, 28 anos, 
nascida no Paraná, é 
secretária e tem dois 
filhos. Sirlene gosta 
de ler romances, 
livro de espiritismo. 
Ela gosta de ler de 
manhã em casa, no 
trabalho e no carro. 
Cristina Pereira de 
Carvalho

Nilza Helena Fulan, 39 anos, casada, tem um filho de 11 anos. Nascida 
na cidade de Muriaé, estado de Minas Gerais, mora em São Paulo há 24 
anos. Mora no bairro de Pinheiros e trabalha como governanta no 
mesmo bairro. Trabalha para o mesmo patrão há 24 anos.
Nilza parou de estudar com 12 anos de idade e voltou a estudar 26 anos 
depois. Ela voltou a estudar por necessidade e vontade de aprender um 
pouco mais. Ela gosta de fazer programas ao ar livre e também gosta 
muito de comer. Ela adora ler romances também. Valdineto da Silva Almeida



A moça e a pizza

Era um dia muito feliz para Sueli. Depois de tanto 
tempo planejando, ela, enfim, estava conquistando o 
seu sonho: a liberdade de morar sozinha.
Agora podia levantar mais tarde nos finais de semana; 
nada de ficar pilotando o fogão, lavar a louça todo dia, 
nem pensar. Tudo funcionaria do jeito que essa moça 
sonhadora queria.
Porém, depois de algumas semanas, as coisas 
começaram a mudar.
Sueli percebeu que a bagunça na casa tinha 
prejudicado a sua vida. Roupas jogadas, documentos 
perdidos, sem falar do mau cheiro que povoava toda a 
casa. Sua liberdade estava lhe escravizando. 
Cansada e desanimada com tudo, ela olha para cada 
canto da casa, respira fundo, pega o telefone e faz 
uma ligação:
– Mãe, eu posso voltar pra casa? A janta fica por 
minha conta, eu levo a pizza!

Valdemir 
Costa
módulo 4

Valdemir tem 34 anos, nasceu em São Paulo, é 
casado e tem uma filha de 4 anos. Trabalha de 
desenhista e gosta muito de revista, jornal, 
revista em quadrinho e livro. Ele é evangélico 
e muito dedicado ao trabalho, à família e à 
religião. Não gosta de brincadeira de mau 
gosto, ele é muito legal e uma pessoa muito 
dedicada. Ivanildo José Lourenço

À procura de um milagre

Seu José sempre foi um homem humilde e trabalhador. 
Seu maior sonho era um dia conseguir um novo 
emprego para ter também uma vida melhor.
Ele morava em uma cidade pobre no interior de 
Minas Gerais, onde seu trabalho era fazer faxina em 
uma lotérica da cidade. Era uma vida difícil, pois seu 
salário mal dava pra se sustentar.
 Seu José não gostava nada daquele trabalho, mas 
tinha certeza de que um ou outro ele iria encontrar. 
Sabia que naquele só teria trabalho um bom salário 
neca! Seu sonho era sair daquela cidade largando seu 
trabalho e ir à procura de uma vida melhor. Ele não 
tinha nada nem família, nem casa, nem filhos, morava 
sozinho sempre pagando aluguel e sendo despejado 
assim que atrasava  a primeira mensalidade. Ele 
estava cansado daquela vida, mas não desistiu, pois 
sabia que diante de milhões de coisas negativas um 
milagre poderia acontecer.
Certo dia seu José acordou cedo e animado foi para 
o trabalho, pois completava dois anos de emprego e 
poderia receber um aumento. Mas estava enganado, 
pois naquele dia mesmo foi despedido. Mas antes de 
sair ele resolveu dar uma faxina geral na Lotérica... 
quando tirou os papéis de um cesto percebeu que a 
partir dali a sua vida realmente mudaria, pois dentro 
daquele cesto ele encontrou um bilhete premiado com 
um prêmio no valor de R$ 2.00.000, o equivalente à 
casa e ao carro que ele sempre sonhou, ou seja a vida 
que ele esperava a muito tempo.  
José mudou para uma cidade vizinha à procura de uma 
nova vida, e deixando para trás toda mágoa de uma 
vida sofrida.
Nesta cidade ele encontrou uma mulher, se casou e 
construiu uma família.
Hoje se considera um homem feliz, pois a felicidade 
sempre vem em busca de quem a procura. 

Wilson 
Cordeiro
módulo 4 

Vandelucia
Gouveia
de Jesus 
módulo 5

Liberdade, essa
palavra...

“Liberdade, essa palavra que o 
sonho humano alimenta...”
Cecília Meireles

Falar de liberdade não é fácil. Ser 
livre não significa obter o que se 
quer. Nossas escolhas podem 
nos levar à falta de liberdade. “A 
liberdade não é alguma coisa que
é dada, mas resulta de um projeto 
de ação”, diz a psicóloga Dora
Lúcia Alcântara. 
Ser livre é estar bem consigo e ter 
tempo para ver as estrelas, ver 
as pessoas de que gosta e que 
gostam de você, sem pensar no 
futuro, e tentar ser feliz hoje. Mas 
isso, quase não acontece, por que 
estamos sempre tão ocupados com 
tanta coisa que nos impossibilitam 
de usar esses direitos que temos. 
Corremos tanto e muitas vezes
não sabemos nem do que
estamos atrás.
Mas “precisamos ter um projeto”, 
um objetivo para assim exercermos 
os nossos direitos com liberdade.
Afinal, a liberdade que 
conquistamos, muitas vezes é 
resultado de grande esforço, 
sofrimento e até morte, e por isso, 
precisamos valorizá-la. 

Wilson Cordeiro, nasceu em São João da Ponte, 
Minas Gerais, e está em São Paulo há 7 meses. 
Veio passear e decidiu ficar para trabalhar. 
Tem 19 anos e mora com sua irmã.
Não tem o hábito de leitura. Às vezes lê 
jornal e gosta de notícias do dia-a-dia. Leu 
“À Espera de um Milagre” e gostou. Gosta 
de ler no quarto, deitado, pois fica mais 
concentrado. Ele gosta de lugares silenciosos 
para ler. Gostaria de ler histórias de ação. 
Tem interesse em piadas e tiras de humor nos 
jornais. Isabel Fernandes
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A vida continua

Numa pequena cidade no interior de Minas Gerais 
havia um senhor que se chamava Marcelino.
Ele era um velho ranzinza, mal-humorado, não falava 
com ninguém, mas ele não era assim antes. Ele só 
ficou rabugento depois que a dona Mercedes, a sua 
esposa, faleceu. Eles eram um casal muito feliz, 
mesmo sem ter filhos. As crianças do bairro adoravam 
eles porque ela era muito boa uma vez por semana 
ela preparava um lanche e chamava a garotada 
pra sua casa. Mas infelizmente ela ficou doente e 
meses depois ela faleceu. Seu Marcelino ficou muito 

Adriana 
dos 
Santos 
Bastos 
módulo 4

triste e resolveu se fechar pro 
mundo porque para ele o mundo 
realmente havia acabado. E os 
anos foram passando, faltava 
apenas um dia para completar 
cinco anos do falecimento de sua 
esposa. Ele resolveu sair para 
comprar um arranjo de flores, 
esperou até o fim do dia, pois 
não queria que ninguém o visse. 
Depois que ele chegou já era noite, 
então tomou um banho, jantou e 
foi dormir. No meio da noite, ele 

O tempo perdido

Em um lugar, no interior de São 
Paulo, havia um rapaz de mais ou 
menos seus quinze anos. Mudou 
há pouco para ali. Ele fez muitas 
amizades, algumas boas outras 
ruins. Era trabalhador não gostava 
de estudar, mas fez esforço para 
terminar o seus estudos.
Aos 17 anos se envolveu com uma 
turma barra pesada, se envolvendo 
no mercado de drogas, arrumando 

Adriano 
Vieira 
Barbosa 
módulo 4

confusão, brigas, desacertos, apanhava, batia.
Num desses confrontos ele se viu num beco sem 
saída, quando quase foi morto por alguns rapazes 
com quem ele brigou. Seus amigos? Hã! Sumiram. 
Nessas horas é que nós conhecemos quem está 
do nosso lado. Ficou desolado, parou para pensar 
no ocorrido e percebeu que, sua vida estava sendo 
destruída, por causa das bebidas, drogas e brigas. 
Sentiu que naquele momento ele já tinha perdido 20 
anos de sua vida. Não tinha filho, não quis constituir 
família, porque achava que o casamento não o 
deixaria fazer o que quisesse. Mas agora, vendo por 
outro lado, ele pensou que estava ficando velho, o 

Um casamento não realizado

Um dia no interior de Minas Gerais, uma moça 
chamada Maria, que morava em uma fazenda, tinha 
um namorado chamado João. Eles namoravam há 
muitos anos e de repente o moço resolveu se casar. Na 
realidade ele não estava muito interessado na moça
e sim na grana e nas fazendas do pai dela.
Já chegando o casamento, o João não parava de ir na 
casa dela, e muito alegre.
O casamento já estava próximo, seria naquela
semana mesmo.
Chegou o grande momento, Maria vai para o salão 

Manoel 
de Jesus 
Sabino 
módulo 4

para se arrumar, antes disso ela 
passa na igreja e vê aquela igreja 
tão linda com tapete vermelho e 
decorada com muitas rosas.
Ela não vê a hora de estar ali.
E assim chegou a hora dela ir, 
e assim foi, quando chegou na 
paróquia, estavam lá todos os 
convidados, e a noiva estava 
esperando o noivo e nada dele 
chegar. Ela já começou a ficar 
agoniada, e de repente ele chega 
e fala:

Saudade

Esta é a história de um pássaro 
preto que foi pego ainda no ninho 
pela D. Laura que criou esse 
pássaro preso em um gaiola e 
a pão-de-ló. D. Laura todos os 
dias acordava com seu canto e ao 
acordar ela falava:
 – Bom dia, Preto! Como passou
a noite? 
E ele assoviava para responder e 
todos os dias essa rotina. D. Laura 

Farailde 
Paiva 
Marques
módulo 4

cantava e contava história, falava de sua vida dos seus 
dias felizes e das suas tristezas, e assim foi durante 
14 anos, até que um belo dia ela teve que fazer uma 
viagem, que demoraria 30 dias. Ao se despedir do seu 
pássaro ela chorava feito criança. E chorando pedia 
para seu marido que cuidasse de seu pássaro. No 
terceiro dia sem o bom dia de D. Laura, o pássaro foi 
ficando triste. Tristeza essa que dava pena. O marido 
de D. Laura tentava animá-lo cantando e contando 
história, tudo em vão, nada do pássaro reagir. Ao 
perceber que o pássaro estava cada dia mais triste e 
sem tocar na comida o marido de D. Laura ligou para 
avisar que seu preto estava morrendo. D. Laura ficou 

Dia de futebol

Toda quarta-feira era a mesma 
história: a televisão era só
de Roberto.
Além das outras noites em que 
tinha futebol. 
Ele chegava em casa do serviço 
às seis horas, tomava banho e já 
começava a preparar o recinto. 
Gostava de ver futebol deitado no 
sofá de pijama e comendo pipoca. 
Sua esposa, já não agüentava mais 

Valdineto 
da Silva 
Almeida 
módulo 4

de perder o capítulo da novela, não podia ver
mais nada.
Falar com ele, então, não adiantava mais. Cansada 
desta situação, resolveu tomar uma providência.
Assim sendo toda quarta-feira saía logo depois
do jantar.
No início, Roberto nem percebia até que um dia notou 
e ficou curioso.
Então resolveu esperar pela mulher.
Deu onze horas e nada, até que lá pela uma hora
ela entrou.
– Posso saber onde você andou, mulher?
– Chiii, espere um pouco.



ouviu um latido de cachorro e ficou irritado, porque 
não estava conseguindo dormir, então levantou e foi lá 
fora ver o que estava acontecendo. Quando chegou lá 
encontrou uma cadelinha deitadinha perto da lata de 
lixo. Ele sentiu pena, pois imaginou que ela estivesse 
com fome, ele a levou para dentro de casa e deu um 
pouco de comida e resolveu deixá-la num cantinho da 
cozinha e foi pro quarto dormir.
O dia amanheceu ele acordou muito feliz porque havia 
sonhado com a sua esposa, no sonho ela estava muito 
feliz e sorridente como ela costumava ser quando 
estava viva, mas logo se lembrou da cadelinha e foi 
até a cozinha.Para sua surpresa ela havia tido cinco 

filhotes. Ele ficou muito emocionado com aquela cena 
e logo percebeu o motivo do sonho.
Era uma mensagem para que ele fosse feliz e que a 
vida pra ele não havia acabado, que ele precisava 
voltar a ser como antes, quando ela estava viva. Então 
seu Marcelino voltou a sorrir e as crianças voltaram 
a freqüentar a sua casa, não só por ele ter voltado a 
ser bonzinho, mas pelos filhotinhos de cachorro que 
acabarm com a amargura e conquistaram o coração de 
seu Marcelino. E que hoje são a alegria da casa dele e 
das crianças  do bairro.

Adriana dos Santos Bastos, nascida em Caetité, 
na Bahia, é a quinta filha do Sr. Leolino e da 
Sra. Antonia, ela tem onze irmãos ao todo, 
cinco irmãos e sete irmãs.
Chegou em São Paulo em 19/12/2002. Veio 
morar com sua irmã mais velha, já casada, que 
residia em São Paulo desde 2000. Começou a 
trabalhar em casa de família dois meses depois 
de ter chegado.
Gosta de ler revistas e livros religiosos. 
Gosta de ver novelas, ouvir música e gosta 
de ficar em casa com seus bichinhos de 
estimação: uma gata e um cachorro. 
Guiomar Rodrigues Gargel

que ele construiu? Nada! Gastou 
todo seu dinheiro na vida suja em 
que estava. Então percebeu que 
sua liberdade não existia, que era 
apenas uma ilusão.
Que na realidade estava preso 
neste mundo que nada tinha a 
oferecer. Então ergueu sua cabeça 
olhou para o céu e jurou para ele 
mesmo e para Deus que nunca 
mais ia viver aquela vida louca.
Aos seus 40 anos, encontrou uma 
pessoa com quem se casou e aí, 

sim, ele conheceu a sua verdadeira 
liberdade. Liberdade de amar e ser 
amado, do aconchego do seu lar.
A vida sem se preocupar se vai 
morrer ou ser morto por causa 
das drogas.
Respirar um ar livre, onde a única 
preocupação é sua família, onde 
sabe que tem que fazer o melhor 
e dar o melhor para eles serem 
felizes. A liberdade é tão sublime, 
como é bom ser uma pessoa livre.

Adriano, 31 anos, é casado, tem dois filhos, 
nasceu em São Paulo e mora no município de 
Caieiras há 20 anos. Trabalha com atacado de 
alimentícios há dois anos e meio.
Estuda no Ilha desde 2006, gosta muito de ler 
livros diversos. Ama sua família, curte seus 
filhos nos momentos de folga.
Marlene Maria da Silva

– Maria, o seu dinheiro e as fazendas do seu pai não 
são suficientes para comprar o meu amor.
Ela saiu da igreja arrasada e foi para sua casa. Chegou 
lá entrou no quarto e se trancou. Todo mundo batendo 
na porta e ela não abria.
Quando os pais arrombaram a porta, ela estava nua, 
só de véu, enforcada no quarto.
Ao lado de Maria, tinha uma carta dizendo que isso foi 
a única maneira de se libertar do João e da vergonha 
que ele a fez passar.
Não tinha outra saída se não tivesse feito isso, ela não 
iria agüentar olhar na cara do João nunca mais e nem 
vê-lo com outra.

Baiano, solteiro, 22 anos, assistente 
fotográfico, sua leitura preferida é 
comédia. Adora viajar, fazer longos passeios 
acompanhado de amigos ou da namorada. 
Retornou os estudos com o intuito de fazer 
faculdade de Medicina ou Fotografia. Certamente 
terá sucesso! Marlene Maria da Silva
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que via e foi correndo  abrir a gaiola e ele foi logo 
entrando como se soubesse que sua dona estava 
chegando, parecia que todo tempo que ficou solto 
ficou à procura de D. Laura.

Farailde nasceu no Maranhão, tem hoje 43 anos. Mora em São Paulo há 
21 anos, tem dois filhos e mora com seus filhos e seu marido. Trabalha 
como auxiliar administrativa e mesmo acostumada em São Paulo sente 
falta da sua família que ainda mora no Maranhão. Farailde lê pouco, mas 
gosta de ler notícias atuais. Wilson Cordeiro

desesperada, mas não podia voltar 
naquele momento. 
E seu marido falou:
 – Só tem um jeito.
D. Laura perguntou: – O quê?
– Vou soltá-lo para ele morrer livre.
Com muita tristeza ela concordou 
com seu marido. E assim foi feito. 
Ao soltá-lo ele voou normal. Como 
se nunca tivesse ficado preso um 
dia, antes do retorno de D. Laura 
o pássaro preto sobrevoou a sua 
casa. O marido não acreditou no 

– Mas quero saber onde 
você estava.
 – Cala a boca.
Depois foi se deitar. O homem 
ficou quieto, mas estava uma fera.
No dia seguinte foi logo 
perguntando:
 – Onde você estava, pode
falar agora? 
Ela riu e respondeu:
 – Ora, jogando no bingo.
 – O quê?
 – Isso mesmo, quem sabe ganho 

Valdineto Silva Almeida, 30 anos, nascido na 
cidade de Anagé, estado da Bahia.
Mora em São Paulo há 12 anos, é casado, tem 
uma filha de 1 ano e 3 meses. 
Trabalha de garçom na Vila Madalena. Parou 
de estudar há 12 anos, voltando agora por 
vontade de aprender um pouco mais.
Valdineto é superamigo da sala e de todos 
da escola, gosta de jogar futebol no fim de 
semana quando não trabalha. Seu programa 
favorito é ficar com a filha Isadora. Detesta 
filmes de terror. Nilza Helena Fulan

um dinheiro para comprar outra 
televisão, pois essa fica para você 
ver jogo quando quiser.
 – Mas, mulher, não tem dinheiro 
para isso.
– Tirei da sua poupança, não se 
preocupe. Ah, hoje tem futebol. 
Você não vai assistir?

alunos do módulo 4
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Isabel Cristina
dos Santos módulo 2 

Quantos filhos quiser

Eu sempre quis ser mãe, só não 
imaginava ser mãe de gêmeos. Os 
meninos são lindos, são a razão da 
minha vida.
Eu engravidei com 20 anos de idade 
e o pai dos meninos me abandonou. 
Aí eu tive que me virar sozinha.
Nessa época, eu já trabalhava, não 
foi nada fácil. E quando eu soube 
que ia ser mãe de gêmeos, eu es-
tava entrando no 5º mês de gesta-
ção. Eu estava ali deitada na mesa, 
fazendo o ultra-som, sozinha. Eu 
fiquei meio confusa, perdida.
Como seria criar dois filhos de uma 
vez? Eu pensava que era um só...
O pai dos meninos não me pro-
curou nenhuma vez. Ajuda mesmo 
eu tive da minha família e dos 
amigos mais íntimos.
Fiquei muito deprimida durante a 
gestação, eu passava muito mal, sai 
de licença antes do tempo certo. Os 
meninos nasceram com 37 semanas 
de gestação, o que dá oito meses. 
Graças a Deus os meninos nasce-
ram saudáveis, fortes e bonitos.
Quando eu vi os rostinhos deles, 
eu chorei muito. Eu agradeço
muito a Deus pelos anjos que ele 
me mandou.
Os nomes dos meus anjos são 
Vinicius Theodoro e Matheus 
Augusto. Hoje eles estão com 9 
anos de idade, e estão na 3ª série 
do Ensino Fundamental e não me 
arrependo de nada. Se precisasse, 
passaria por tudo de novo. 
Eu amo meus filhos muito mesmo. 
Eu desejo o melhor pra eles e 
que eles sejam felizes sempre. E 
eles podem sempre contar com a 
mãezonha aqui pro que der e vier. 
E sempre eu estarei aqui pra ouvir 
e poder ajudá-los. Sempre.

Meu nome é Isabel Cristina dos Santos, tenho 
30 anos de idade, sou paulista e sempre morei 
no estado de São Paulo.
Sou solteira, tenho dois filhos gêmeos de 9 anos. 
Voltei a estudar este ano para ajudar os meus 
filhos nos estudos e para concluir meus estudos.
Nas horas vagas, eu adoro cozinhar e assistir 
filmes com meus filhos e ajudar eles nas 
lições da escola.
Coleciono muitas receitas e livros de 
culinária, adoro cozinhar. Quem sabe um dia 
eu abro um restaurante que vai se chamar 
“Comida caseira da Isa”.

Franciléia Costa Silva 
módulo 3

Libertar-se de um mal

A depressão é um distúrbio da 
emoção que afeta o corpo, humor e 
o pensamento de muitas pessoas, 
inclusive aquelas que passam o dia 
correndo para ganhar a vida.
Segundo o Ministério da Saúde, 
a depressão é uma das doenças 
de maior impacto no Brasil e no 
mundo, sendo que 6% da popula-
ção sofre com a doença e pacientes 
deprimidos passam em média 9 
dias por mês incapacitados para
o trabalho.
Um caso extremo foi o do ex-psi-
quiatra Marcos Joally que depois 
de ter perdido seu filho mais velho 
em um acidente de carro, começou 
a passar a maior parte do seu tem-
po fechado em seu quarto. A famí-
lia não teve conhecimento suficien-
te e achava que isso passaria logo. 
Não passou. Marcos, muito depres-
sivo, jogou-se da janela de seu 
apartamento no 14º andar. “ Faltou 
vínculo necessário na família para 
ajudá-lo a encarar a situação. A 
depressão sendo diagnosticada 
corretamente é fundamental para a 
recuperação do paciente” afirma a 
psicóloga, Célia Maria Bastos. 
Pacientes que sofrem com trans-
tornos mentais podem e devem 
procurar apoio em grupos, na 
terapia e na orientação de pro-
fissionais de saúde sempre que 
sentirem ser necessário. 

Elzilene Cordeiro
de Oliveira módulo 4 

A busca da liberdade

Vou contar a história de uma 
garota chamada Catarina, que 
aos 17 anos perdeu totalmente 
sua liberdade com uma gravidez 
inesperada. Sua vida virou uma 
loucura. Logo em seguida casou, 
foi então que piorou tudo, uma me-
nina mulher que teve que aprender 
as coisas da vida na marra.
Seu esposo Antônio não era nada 
compreensivo, sempre estava 
pegando no pé de Catarina, dando 
ordens, dizendo o que ela deveria 
vestir, e pra onde ela deveria ir e 
com quem. Parecia mais o pai do 
que o esposo. O tempo foi passan-
do e as coisas foram piorando, seu 
filho nasceu, cresceu, seu esposo 
ficou mais exigente. E sua vida se 
transformou em um martírio. Mas 
tudo se complicou mesmo, quan-
do ela começou a trabalhar, era 
pressão total, ele colocou-a contra 
a parede, pedindo que escolhesse 
entre ele e o serviço. Foi então que 
Catarina resolveu conquistar sua 
liberdade, pois parou para pensar 
e viu que não estava vivendo em 
um lar e sim em uma prisão.
Tomou uma decisão, escutou o seu 
coração e colocou os pés no chão: 
optou pela separação.
Isso a deixou muito triste, porém 
se sentiu livre para voar.
No seu emprego, conquistou o seu 
espaço, e o seu patrão reconheceu 
o valor do seu trabalho, recebeu 
um aumento que ajudou ainda mas 
na sua vida nova.
Uma coisa, eu te digo, leitor, Cata-
rina nunca esqueceu o seu esposo, 
pois foi um grande amor de sua 
vida. Mas está muito feliz, pois 
afinal conseguiu fazer tudo o que 
gosta, falar o que pensa, sair para 
trabalhar e se sentir útil.
Ela conseguiu conquistar aquilo 
que todos desejam, alguns vivem 
presos de verdade dentro de uma 
prisão, outros vivem presos nos 
seus próprios sentimentos, mas 
como dizem há males que vêm 
para o bem.
E Catarina conquistou sua
grande liberdade. 

Euzilene, de 28 anos, casada, é nascida em São 
João da Ponte, em Minas Gerais.
Trabalha com cosméticos, linha de beleza. É 
apaixonada pelo marido, que se chama Wander-
ley, casada há dois anos e meio. Atualmente 
mora em São Paulo.
Seu lazer preferido é ir às compras, ver vitri-
nes e passear no shopping.
Sua leitura preferida são poesias de Carlos 
Drumond de Andrade. Seus planos para o 
futuro são terminar os estudos e ter um casal 
de filhos. Claudete da Cruz Sgai
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Valéria C. D. Santos módulo 3

Liberdade se 
conquista

Na década de 30 as mulheres não 
tinham liberdade para exercer 
certas funções. Elas eram tratadas 
como escravas nas suas próprias 
casas e ainda tinham que suportar 
a violência física do marido.
Já na década de 70, as mulheres 
foram se impondo e conseguindo 
mais espaço. Um exemplo é o dia 5 
de Maio de 1979 quando o povo viu 
a vitória de uma mulher a ocupar 
pela primeira vez o cargo de 
primeiro ministro, na Inglaterra.
Essa conquista contribuiu para 
a liberdade das mulheres, que 
passaram a confiar mais nelas 
mesmas e a  lutar a favor de
seus direitos.

Valdinéia Batista
Rocha módulo 5

Ela não tem liberdade 
e, sim, uma triste 
realidade

Sábado à noite, os moradores 
de um prédio são apanhados de 
surpresa com gritos de desespero 
de uma adolescente que pede 
socorro. O pai está trancado no 
quarto, espancando a mãe. Os 
vizinhos chamaram a polícia e 
o serviço de atendimento de 
emergência. Quando os policiais 
chegam ao local, se deparam com 
um cenário de terror. Objetos 
quebrados, o piso e as paredes do 
apartamento cheios sangue. Do 
lado de fora, curiosos na porta do 
edifício, enquanto carros de polícia 
e ambulância ocupam a rua. Após 
as tentativas de conversa  com o 
agressor, a polícia arromba a porta 
do quarto e encontra uma mulher 
desmaiada, ela mal respirava, 
junto ao causador da agressão. 
A filha conta aos vizinhos que os 
pais estão separados e o motivo da 
separação foi justamente esse, a 
violência do pai.  

Rita Alves do
Nascimento módulo 5

Está faltando
informação para
os jovens

“Não tem coisa melhor que a ma-
ternidade. Faz parte da vida da mu-
lher, ser mãe é divino”, “a mulher 
sonha com a maternidade, mesmo 
não tendo uma boa condição para 
criar os filhos”,  “todo o casal tem 
o sonho de ter filhos, pois é a ale-
gria do lar”, é o que a maioria das 
mulheres dizem. 
Filho é um compromisso muito sé-
rio, e para sempre. É fundamental  
ter amor no coração e força para 
trabalhar. Como diz o ditado, “ser 
mãe é padecer no paraíso”. Então, 
é importante assumir as conse-
qüências. Se todos os homens e 
mulheres pensassem assim, não 
teríamos tantas crianças nas ruas. 
Porém, nem sempre a gravidez é 
vista com bons olhos. Existe um 
grande risco das adolescentes fi-
carem grávidas, apesar de terem li-
berdade de escolher o seu próprio 
caminho. Muitas vezes acabam 
pagando um preço bem alto, aban-
donam a escola, a faculdade e sua 
liberdade, pela mamadeira, tanque 
e cozinha. Têm uma infância curta, 
uma vida adulta mais cedo, cheia 
de dificuldades. 
Muitas destas jovens são mães 
solteiras e acabam passando a 
responsabilidade de sustentar a 
criança para os pais. 
Está faltando informação para os jo-
vens, principalmente dos pais para 
a filha mulher. É preciso conversar 
com os pais sobre qualquer dúvida, 
procurar um médico, se for o caso. 
É importante lidar com a liberdade 
e valorizar o próprio corpo. O intui-
to é diminuir a gravidez precoce e 
preparar os jovens para um futuro 
melhor, evitando tragédias, anun-
ciadas com freqüência, como a da 
pequena Michelle, filha de Elizabe-
th, que a jogou no ribeirão poluído. 
A pequena acabou morrendo.

Dicas de leitura sobre o assunto:
Barroso, Carmem e  Bruschini, Cristina
(Org. ). Sexo e juventude :como diScutir Sexualidade em 
caSa e na eScola, São Paulo,
Ed. Cortez, 1990.
Suplicy, Marta. Sexo para adoleScenteS, São Paulo, 
FTD, 1998.
Tiba, Içami. puberdade e adoleScência,
São Paulo, Ágora, 1988.
www.gtpos.org.br.

Regina de Carvalho 
Silva módulo 2

Ter muitos filhos 
– história real

Um dia tinha uma menina que não 
tinha o que comer. Ela foi na casa 
da minha mãe pedir um prato de 
comida. Minha mãe deu comida, 
roupa, calçado e boneca. Ela ficou 
muito contente de tanta coisa. Ela 
cresceu e foi embora da cidade. 
Depois de trinta anos, ela foi visitar 
minha mãe. Minha mãe não co-
nhecia a menina porque ela tinha 
ficado muito diferente. Casou, teve 
nove filhos. E um dia, uma das 
filhas dela veio pedir comida para 
minha mãe.

Eu tenho 26 anos e o meu nome é Regina de 
Carvalho Silva. Sou solteira, não tenho filhos, 
mas gostaria de ter dois filhos. Enfim, tenho 
namorado há mais de um ano. Gosto muito dele.
Gostaria que as minhas amigas fossem minhas 
amigas de verdade, nem todas são amigas. Mas 
se eu pudesse mudar as pessoas seria muito 
bom, mas não posso, tem que respeitar as dife-
renças de cada um. Se todos respeitassem mais, 
não teria essas diferenças entre o ser humano.
Cada dia eu penso em todos nós e como são as 
nossas diferenças e dificuldades. 

Noeme Alves módulo 2

Lição de vida

A Vanessa era namorada do Wag-
ner, aí eles se casaram. Com um 
ano de casada, ela engravidou. 
Eles brigavam muito, foi aí que ela 
pensou em fazer um aborto. Mas 
como fazer este aborto se já tinha 
três meses de gravidez? Mas como 
pensar uma coisa tão triste assim? 
Meu Deus!
As brigas continuaram. Foi aí que 
ela resolveu abortar. Tomou remé-
dio e começou a passar mal.
E não contou nada pra ninguém, 
nem para o marido. Quando a mãe 
da Vanessa chegou na casa da fi-
lha, ela estava desmaiada, perden-
do muito sangue. Levou ela para o 
hospital e ela perdeu o bebê. 
Hoje ela luta para engravidar e
não pode.

Eu me chamo Noeme, tenho 39 anos, nasci em 
Minas Gerais. A minha família ainda mora em 
Minas. Mas meus filhos moram na Bahia com 
o pai. Eu moro aqui em São Paulo há 8 anos 
e trabalho aqui no Alto da Lapa há 4 anos. 
Moro na Brasilândia, na rua Olga Benário 
número 265,  jardim Eliza Maria. Hoje eu voltei 
a estudar. Hoje eu trabalho em dois lugares e 
ainda estudo. 

Maria Viana da Costa 
módulo 5

Maternidade e
Liberdade

Nos dias de hoje há muito mais
liberdade de escolha do que 
tinham nossos pais e avós. De um 
modo geral, as mulheres con-
quistaram mais liberdade, como 
por exemplo, o direito de votar, 
trabalhar fora de casa, escolher a 
pessoa com quem quer casar ou 
não escolher casar, etc. 
Com isso, vieram também as esco-
lhas de ter filhos ou não, quantos 
filhos ter, em que ocasião tê-los.
O curioso é que com maior liber-
dade de escolha nos dias de hoje, 
constatamos um número muito 
grande de mães ainda adolescen-
tes. Fica uma dúvida: será que elas 
realmente escolheram ser mães, 
tão jovens?
Ou a liberdade, sem orientação 
para tê-la, acaba sendo um peso 
muito grande para as jovens? 
Freqüentemente surgem casos de 
crianças recém-nascidas que são 
encontradas em lagoas, baldes em 
frente a maternidades. Na maioria 
desses casos ou em quase todos, 
são mulheres humildes, que não se 
acham no direito, ou não conse-
guem se proteger, e acabam che-
gando a esses extremos de atentar 
contra um ser totalmente indefeso. 
Há também muitas mães que se 
sentem realizadas no “papel de 
mãe”. E dizem “ser mãe é uma 
experiência inigualável”. Apesar 
de terem sido mães muito cedo, 
a responsabilidade não as assus-
tou. E se não fosse pela situação 
econômica em que vivem, teriam 
outros filhos.
Com um contraste tão grande entre 
as notícias que vemos e ouvimos, 
fica uma pergunta: até que ponto 
usamos a liberdade a favor de
nós mesmas? 
Há quem acredite que pelo fato de 
se ter muita liberdade, nos torna-
mos escravos dela. 
Vemos meninas saírem cada vez 
mais cedo de casa, voltando cada 
vez mais tarde. As noitadas são 
comuns entre os adolescentes e 
com isso acontece o sexo sem pro-
teção, o que acarreta em mães, tão 
jovens, que são forçadas a pular 
uma etapa da vida e arcar com as 
conseqüências de uma liberdade 
sem orientações.
 São crianças, que se vêem obri-
gadas a cuidar de outras crianças, 
ou que tantas vezes optam por um 
aborto ou abandonam seus filhos, 
por não terem condições, nem 
estrutura para levar adiante
uma gravidez. 
São atos que,  às vezes, nos levam 
a notícias tão tristes. 
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Carmem Lucia
da Silva módulo 2

Maria que lutou 

A Maria estava no supermercado, 
de repente, surgiu um segurança 
falando que dentro da bolsa dela 
tinha duas unidades de xampu. 
Então, logo chegou a polícia e já foi 
levando a moça para a delegacia. 
Eles nem quiseram ouvir a moça 
se defender. Simplesmente ela foi 
presa por cinco anos.
Lá ela foi espancada, cortaram os 
cabelos dela de uma forma brusca 
e bateram tanto que ela chegou a 
perder uma vista e nunca encon-
trou ninguém para defendê-la. 
Até que um dia surgiu uma advo-
gada oferecendo seu serviço para 
ajudar a Maria, que estava presa 
inocente há cinco anos, sofrendo 
sem culpa. Essa advogada viu a 
notícia dessa moça na internet. 
Isso mexeu muito com ela porque 
ela só trabalhava com pessoas da 
alta sociedade.
Então, ela chegou à delegacia 
onde estava a Maria. A moça se 
apresentou e a advogada chorou, 
ficou emocionada. Naquele mesmo 
dia ela investigou o caso de Maria 
e descobriu que era inocente. Foi 
um sucesso. Maria foi solta e pediu 
cinco milhões de indenização. Isso 
não trouxe a vista dela de volta, 
mas ao menos foi solta. Teve a 
liberdade dela e foi viver com
a família.

Meu nome é Carmem, tenho 36 anos, nasci no 
dia 08 de maio de 1971, no estado de Minas 
Gerais, numa cidade pequena que chama São 
João do Paraíso.
Estou em São Paulo há 20 anos. Vim pra esta 
cidade grande quando tinha 16 anos. Cheguei 
aqui e fui trabalhar de babá. Trabalhei muitos 
anos neste emprego, onde conheci meu marido. 
Foi aí que a vida na capital ficou bem melhor. 
Namorei um ano, resolvi casar logo, ter minha 
própria casa, minha família. Logo veio minha 
filha, a Jaqueline, que tem 9 anos. Depois 
veio o Luiz Ricardo, que tem 7 anos. Continuo 
seguindo em frente. Eu e meu marido José 
Antonio somos muito felizes e gostamos de 
sair sempre juntos.
Hoje estou estudando no ilha de Vera Cruz, 
uma escola maravilhosa. Gosto de ler, não 
gosto de escrever, tenho paixão por música. 
Gosto de dançar, de trabalhar e de estar de 
bem com a vida e sou feliz.

Daniel P. Batista módulo 3

A realidade dos
presidiários no Brasil. 
O que podemos fazer 
para ajudar?

Pesquisas apontam que o cres-
cimento da população carcerária 
no Brasil é de aproximadamente 
10% ao ano. Com esse crescimento 
exagerado as cadeias, presídios 
e penitenciárias estão lotadas. 
Aproximadamente 50% dos presos 
do nosso país estão em cadeias 
que operam com superlotações. Se 
em uma cela cabem 10 presos essa 
mesma cela está com 20.
São Paulo, que abriga aproxima-
damente 45% dos presos do país, 
tem apenas 115 presídios e cadeias 
em todo o seu território. Ou seja, 
os presos passam muito tempo 
juntos, pois não existem presídios 
suficientes em todo país.
Muitos desses presos são mal com-
preendidos, muitos são até inocen-
tes, muitos se arrependeram do que 
fizeram, mas infelizmente só 40% 
dos presos se recuperam e estão ap-
tos a voltar a conviver na sociedade.
O maior defeito do ser humano é 
condenar o próximo sem ao menos 
pedir uma explicação e isso ocorre 
com os presidiários. Aproximada-
mente 70% dos presos são negros 
e moram em bairros pobres ou 
periferias, onde a marginalidade já 
tomou conta. Isso significa que ou 
eles fazem parte dos marginais ou 
eles serão mais uma vítima.
Muitos presos tentaram ser alguém 
antes de cometer algum crime, 
porém a falta de oportunidade não 
lhes deu outra escolha se não a 
vida do crime.
Pesquisas mostram que nos bairros 
mais pobres do país o policiamento 
é pouco aproximadamente 30%  
menor do que em bairros de classe 
média. As escolas são poucas, as 
vagas de emprego são raríssimas 
e os projetos sociais pouco ajudam.
Muitos falam que nas prisões só 
tem “sombra e água fresca”, o que 
é uma grande mentira, pois muitos 
lá dentro morrem de doenças como 
leptospirose, pneumonia, aids, 
tuberculose e muitos são mortos
por outros presos ou policiais. São 
tratados como animais muitas ve-
zes são jogados em uma solitária
para apodrecerem.
Antes de julgar, é preciso ver um 
pouco da vida dos presidiários.

Cícero Mateus
dos Santos módulo 3

O Brasil procura
soluções para
as prisões 

O problema carcerário do
Estado de São Paulo é um caso 
sério apesar dos órgão públicos 
tentarem evitá-lo. Os presídios es-
tão sempre lotados e cada dia vão 
chegando mais presos para que a 
população sustente, pois sabemos 
que de alguma maneira somos nós 
que bancamos
esses custos.
Segundo o governador José Serra 
“é preciso atenção especial e 
investimento em obras e inteligên-
cia como o uso da pulseira eletrô-
nica, desativação de cadeias para  
liberar os policiais para atuar mais 
nas ruas.” 
Será que é preciso? Por que
não usar a inteligência para cuidar 
da educação e apoiar as pessoas 
que precisam de ajuda para voltar 
à sociedade com dignidade e
trabalho honesto. Só assim pode-
ria-se pelo menos tentar reduzir 
esse problema.
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Donilda Alves dos
Santos módulo 3

Brasil de pernas
para o ar

Hoje em dia, nos presídios nacio-
nais faltam mais de 104 mil vagas. 
As autoridades dizem que o núme-
ro de presidiários é cada vez maior.
Os detentos masculinos somam 
um número 12 vezes maior que
o feminino.
Porém todos gastam um absurdo 
do dinheiro público e a quantidade 
de verbas recolhidas  para os
presídios não é corretamente 
usada para compra de colchão, 
alimentação, etc.
Os detentos protestam, fazem
rebeliões e exigem liberdade já 
que dinheiro para o jumbo é
muito pouco.
Eles deveriam pensar melhor
antes de cometer um crime e
perder sua liberdade.

Ericson Joaquim
Lopes módulo 2

Ir e vir

Há uns dez anos eu e mais três 
amigos marcamos de ir ao show do 
Bad Religion, mas para isso,
tínhamos que comprar os ingres-
sos. Então combinei com um desses 
três amigos, que se chama Ale, de
ir até o Olympia vestindo a camisa 
da banda.
Chegando em uma estação de 
metrô, eu vi três armários olhando 
e andando em nossa direção, os 
três carecas.
No mesmo minuto avisei o meu 
amigo, comecei a correr com ele e os 
carecas atrás. Só que nas escadas, 
subindo, minhas calças caíram.
Foi quando chegou o segurança. 
Viu o que estava acontecendo e 
ameaçou os carecas os mandando 
embora. E salvando nossas vidas.
Detalhe: meu amigo ri até hoje pelas 
calças. E o show foi muito bom.

Josenílson Cerqueira
dos Santos módulo 3

Falta de oportunidade  

Segundo o jornal Estado de São 
Paulo fala celas com capacidade 
para 10 presos estão colocando 20.
Nas maiorias das vezes os deten-
tos fazem aquele vandalismo por 
não ter o que fazer. 
Se criassem algum tipo de trabalho 
para que eles pudessem desenvol-
ver a mente e para que pudessem 
ganhar o seu próprio dinheiro para 
se manter, eles começariam a en-
xergar a vida de outra maneira. 
Na maioria das vezes as pessoas 
só partem para o lado do crime por 
falta de oportunidade. O projeto de 
redução penal de 18 anos para 16 
anos vai deixar a prisão cada vez 
mais lotada.
Para aqueles que cometerem 
pequenos delitos podia fazer um 
acompanhamento de um psicólogo 
que é para quando ele for solto 
poder se reintegrar à sociedade 
sem nenhum preconceito.
Nossos governantes brasileiros 
devem tomar uma decisão porque 
desta maneira que esta não pode 
continuar. Isto tem que acabar o 
mais rápido possível. Votamos para 
querer um país sem preconceito.  

Luciano Anacleto módulo 2

Cor da pele

Estava muito frio quando eu fui ao 
banco. Chegando lá, tinha bastante 
gente de blusa de frio que passava 
pela catraca sem problema. 
Mas tinha um negro na fila, para 
passar na catraca, e a catraca 
travou quando o negro passou. O 
segurança do banco falou: “Colo-
que tudo o que for metal aqui na 
caixa e volte para a linha amarela”.
O negro ficou muito bravo e falou: 
“Você está com preconceito porque 
eu sou negro e estou de jaco. En-
trou bastante gente e a porta não 
travou . Você é racista! Por isso que 
você travou a porta.”.
Toda vez que ele ia passar travava 
a porta e eu fiquei bastante bravo 
porque eu sou negro e estava pare-
cendo que era comigo.

Meu nome é Luciano, sou pernambucano.Tenho 
27 anos e três irmãos lindos que moram comi-
go. Faz nove anos que vim para São Paulo.
Mas o que tenho mais falta é de meus avós, 
principalmente da minha querida vovó Maria e 
das praias, rios e sítio.
Mas estou bastante feliz porque a minha mãe 
veio para minha casa morar comigo e por isso 
eu acabo um pouco esquecendo o Nordeste.

Luciano da Costa
Soares módulo 5

Raio-x do Brasil

“Racionais” usando e abusando da 
nossa liberdade de expressão, um 
dos poucos direitos que o jovem 
negro ainda tem neste país.
Você está entrando no mundo da 
informação, auto-conhecimento, 
denúncia e diversão. Este é o 
raio-X do Brasil. Seja bem-vindo”.  
Racionais Mc’s - Gravação de 1993 .

Em 1889 houve um dos momentos 
históricos de grande importân-
cia no país. Foi a libertação dos 
escravos, dos escravos africanos, 
maltratados pelos seus donos, for-
ça de trabalho da cana-de-açúcar ,  
das minas e até do café.  Hoje esta-
mos no século XXI e poucos negros 
têm oportunidade de crescimento 
na vida. O negro ainda é tratado no 
país com muita discriminação, por 
ser, na sua maioria, pobre, morar 
em favela e não ter acesso a uma 
boa educação, pelo simples fato de 
ser negro. Muitos perdem seu au-
tocontrole e caem na vida bandida 
(assaltos, tráfico, roubos). Poucos 
lutam e sobrevivem nesta guerra, 
que se pode considerar mundial, 
porque a situação do negro não 
muda muito, até em seu país de 
origem, a África. A elite do nosso 
país, a maioria hipócrita, só olha 
para os interesses dela.  A atual 
presidência da República tentou 
fazer alguma coisa pelo negro 
-  nesses anos todos, muito pouco 
foi feito -como a cota de negros po-
bres que dá acesso à universidade, 
embora  a medida tenha causado 
muita polêmica.
A medida mais  importante para 
diminuir a desigualdade social no 
Brasil é educação para todos.O Bra-
sil possui uma das maiores popula-
ções negras fora da África. 
Se o negro tiver uma boa oportuni-

dade na vida, muita coisa vai mudar.  
Vai diminuir muito a desigualdade 
social, reduzindo a violência
e o preconceito racial;  todos iguais, 
direitos iguais, sem distinção
de cor, raça. 
Um dos maiores ídolos negros foi 
Nelson Mandela, que lutou muito 
contra o racismo e outras lutas em 
seu país. Nelson Mandela foi um 
líder rebelde e posteriormente, 
presidente da África do Sul no ano 
de 1994 a 1999.  Principal repre-
sentante do movimento contra 
o apartheid 
(separação entre brancos e negros), 
considerado pelo povo um guerrei-
ro na luta pela liberdade era tido 
pelo governo sul-africano como 
um terrorista e passou quase três 
décadas na cadeia.    
Os direitos humanos muitas vezes 
não saem do papel para a prática.   
Liberdade de pensamento, consciên-
cia e religião; direito ao repouso e ao 
lazer; direito ao trabalho e direitos 
dos trabalhadores...
As estatísticas mostram que 60% 
dos afro-descendentes estão na 
faixa do analfabetismo. 18% dos 
negros têm possibilidade de ingres-
sar na Universidade. O negro é o 
primeiro a ingressar no mercado de 
trabalho e o último a sair. 
Com a célebre frase de Martin 
Luther King, “... Eu tenho um sonho 
que um dia minhas quatro crianças 
viverão em uma nação onde não 
serão julgadas pela cor de sua pele, 
mas sim pelo conteúdo de seu
caráter.”, encerro o Raio-X do Brasil.
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Tereza Rodrigues
módulo 3

O Brasil atrás 
das grades

A capacidade real de uma prisão 
é objetivamente estimada, porém 
temos visto que ela é manipulada 
facilmente. De acordo com um 
levantamento são 104.263 vagas 
para 284.989 presos. Lá dentro, 
eles deveriam ter o apoio do 
governo para estudar ou conseguir 
aprender uma profissão.
Ter acompanhamento psicológico 
para não entrarem em depressão, 
para ocuparem o tempo com ati-
vidades e para que quando forem 
soltos não venham a se sentir 
imprestáveis, desanimados e por 
que não, burros. Fora da prisão não 
conseguiriam fazer nada, como 
está escrito em “Memórias do Cár-
cere”, de Graciliano Ramos.
Precisaria realmente do apoio dos 
nossos governantes, que deveriam 
deixar, por enquanto, projetos de 
novos presídios e sim olhar para a 
situação dos detentos que lite-
ralmente estão esquecidos pelo 
sistema judiciário. O sentimento de 
injustiça e abandono é óbvio para 
qualquer visitante.
O apoio religioso é muito impor-
tante para que eles sintam um pou-
co de paz, tanto que o número de 
presos evangélicos é muito grande.
Espera-se que muitos que estão 
ali possam cumprir sua pena e 
ser reintegrados na sociedade. 
Se o governo der incentivo e criar 
projetos, os presos poderão sentir 
alguma liberdade, porque no mo-
mento, eles se consideram como 
verdadeiros animais esquecidos de 
tudo e de todos.

Maria Cristina Soares 
Ribeiro módulo 5

Educação e cidadania

O Pico do Jaraguá é um dos par-
ques mais lindos de São Paulo. 
Com muito verde e uma pequena 
reserva indígena, o canto refres-
cante das águas limpas por entre 
as pedras inspirou os nativos 
dessa terra, que deram a ela um 
batismo indígena: Jaraguá. Em tupi 
significa “água que murmura”. 
O ponto mais elevado no entorno 
da área metropolitana de São 
Paulo, 1127 metros de altitude, o 
pico que leva o nome de água que 
murmura é uma marca na história 
dos bandeirantes paulistas. 
Hoje, o Parque Estadual do Jaraguá 
preserva uma valiosa amostra de 
Mata Atlântica. Nessa área protegi-
da encontra-se grande diversidade 
biológica, com muitos animais
e árvores. 
Foi nas bases dessa montanha que 
Brás Cubas iniciou, em 1561, uma 
das primeiras lavras de ouro do país.
Muitas pessoas passam pelo par-
que nos fins de semana em busca 
de lazer, para desfrutar do oxigênio 
puro e do aroma saboroso do pe-
dacinho de floresta viva que resta 
na periferia da grande cidade.  
Numa entrevista, a administradora 
do parque do Jaraguá, Ana Maria, 
falou dos problemas do parque. 
“Mesmo com alguns vigilantes, as 
árvores são destruídas e centenas 
de lixo são espalhados no parque 
pelos próprio visitantes”.
Falta educação na nossa socie-
dade, pois cidadania não é dever 
apenas das autoridades e admi-
nistradores. Todos nós podemos 
e devemos praticar a cidadania 
de diversas formas. Uma delas é 
preservando o nosso patrimônio e 
meio ambiente. 
Só com educação conquistaremos 
a liberdade para viver melhor
em sociedade. 

Raimundo Nonato 
módulo 3

Brasil um país
democrático mas
com pouca liberdade

As crianças entre 5 e 7 anos deve-
riam ter mais liberdade para viver 
essa fase da vida.
Em 2001 5.482.515 crianças traba-
lhavam no país, sendo que dessas 
crianças 40% tinham menos de 14 
anos, segundo pesquisas do IBGE 
e do PNAD (pesquisa nacional por 
amostra de domicílio).
A maior parte delas estão localiza-
das na região nordeste. O estado 
do Maranhão, por exemplo, tem o 
maior índice com 22% de todas as 
crianças nessas condições, um total 
de 417.291 menores trabalhando.
Mas tem jeito de reverter essa triste 
realidade. Depende muito da ação 
dos governantes, do sistema de fis-
calização e da ajuda da comunidade.
Temos como exemplo dessa mu-
dança, o Distrito Federal que é loca-
lizado na região Centro-Oeste e tem 
o menor índice com 4% ( 23.040).
Nos últimos 11 anos, essa situação 
tem mudado. Os números caíram 
34,9%, isso tem acontecido graças 
ao empenho da comunidade civil 
que vem combatendo através de 
denúncias e da fiscalização que 
tem se intensificado.
A justiça vem aplicando as penas 
de acordo com as leis e também 
uma ajuda importante dos gover-
nos que nos últimos anos vem 
destinando mais verbas aos pro-
gramas sociais.

Raimunda, Duda 
e Zenilda módulo 3

Trabalho infantil

Ainda existe exploração com 
trabalho infantil no Brasil. Crianças 
são obrigadas a trabalhar nos mais 
diversos tipos de serviços ilegais, 
além do lamentável comércio 
sexual de crianças e adolescentes 
incluindo abusos e divulgação
pela internet.
Crianças de 5 a 7 anos trocando a 
boneca pelo trabalho doméstico e 
a bola para engraxar sapato, ven-
der nas ruas e pedir esmolas nos 
faróis das avenidas mais movimen-
tadas. Por trás disso os próprios 
pais se poupam da dura realidade 
da vida.
No nordeste muitas crianças preci-
sam trocar a escola para ajudar
os pais nas casas de farinha e 
capinar terra para produção do seu 
próprio consumo. 
Uma solução foi a bolsa escola que 
o governo liberou para o nordeste e 
incentivou os pais a manterem seus 
filhos na escola até mesmo porque 
as crianças não podem ter falta.

Raimundo C. Silva módulo 3

As prisões estão
superlotadas

Os números mostram que hoje
são 284.989 presidiários para 
104.263 vagas.
Esta situação tem como melhorar 
se o governo começar gerando 
mais emprego, abaixando mais
os impostos e construindo
mais prisões.
O secretário de administração 
penitenciária, Antonio Ferreira Pinto, 
prometeu que novas unidades 
serão construídas de acordo com a 
necessidade de cada região. Se isso 
acontecer melhora bastante. 
Mas a questão não é só essa. O 
desemprego causa um problema 
sério fazendo muitas pessoas 
perderem a cabeça, indo morar 
debaixo da ponte por não terem 
um trabalho digno para sustentar 
sua família.
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Vitor H. Bonucci módulo 5

Respeito ao diferente!

Será possível um mundo que res-
peite a diversidade?
É fundamental conviver harmonio-
samente com diferentes grupos
na sociedade, na busca do fim
dos preconceitos, da igualdade
de oportunidades, em todos os 
sentidos, e de justiça social
para todos. 
A sociedade, de um modo geral, 
não respeita o fato de algumas pes-
soas serem diferentes. Tem-se por 
costume, sempre criticar, ofender, 
(e até matar) aqueles que escolhem 
levar uma vida completamente 
diversa da que cada um de nós tem 
no seu dia a dia, ou que, por uma 
razão ou por outra, se encontra 
numa situação “diferente”. 
Por que o negro sempre é acusado 
de roubo? Por que não pode ter o 
carro do ano, que todos falam que é 
roubado? Por que o negro ou o índio 
não têm as mesmas oportunidades 
que outros na nossa sociedade? 
Por que uma ou um cadeirante, ou 
outros portadores de algum proble-
ma  não têm  as mesmas chances de 
trabalho? Será que se o familiar de 
algum deputado ou político tivesse 
nessa situação seria a mesma coisa? 
Por que tratamentos diferentes para 
ricos e pobres? 
Quem não tem escolaridade, não 
tem um bom emprego. Mas cadê as 
escolas com professores qualifica-
dos e com bons salários?
Por que a “classe alta” tem privilé-
gios  na sociedade? Por que o pro-
motor, policial, deputado quando 
acusados por algum crime, ficam 
anos para serem julgados, quando 
são julgados? 
Qualquer cidadão brasileiro tem 
direito a essas respostas. Qualquer 
cidadão tem direito de saber sobre 
os seus direitos e deveres.   
É preciso aprender a respeitar a 
diversidade, independente da cor, 
idade, classe social, se é gordo 
ou magro, baixo ou alto, se tem 
estudo ou não, todos viemos do 
mesmo lugar, e iremos para o 
mesmo lugar. 
O respeito a todos, às diversida-
des, à pluralidade cultural vão 
contribuir para um país melhor, 
para promover a igualdade social, 
com a criação de escolas novas, 

creches, hospitais, salários dignos 
ao trabalhador de qualquer ramo, 
novas oportunidades de emprego.
Recentemente, um fato chamou a 
atenção nos noticiários de rádio
e TV: Um garoto bateu sua Ferrari 
em um poste na Marginal Pinheiros. 
Quando o cinegrafista de uma TV 
chegou perto para filmar,o rapaz , 
alterado, deu um soco no seu nariz.  
O policial viu tudo. Mas acabou 
liberando o garoto, porque era filho 
de um coronel. Olha que exemplo!
Estamos muito longe da Declara-
ção Universal dos Direitos do Ho-
mem, de 10 de dezembro de 1948. 
Muitos pontos não são praticados 
hoje em dia, no Brasil. 
Artigo 1º - Liberdade, igualdade e 
fraternidade entre os homens.
Artigo 4º- Proibição da escravatura 
e servidão.
Artigo 7º- Igualdade perante a lei.
Artigo 15- Direito à cidadania.
As Nações Unidas proclamam a
dignidade e valor da pessoa huma-
na, igualdade de homens e mulheres 
e melhores condições de vida. 
No início de 1977, punks e skinhe-
ds andavam juntos em manifesta-
ções , o que hoje seria impossível. 
A liberdade deve ser “universal” e 
não para um determinado tipo de 
cultura ou grupo político-religioso. 
Para o professor e escritor Boa-
ventura de Souza Santos “(...)as 
pessoas e os grupos sociais têm 
o direito a ser iguais quando a di-
ferença  os inferioriza,e o direito a 
ser diferentes quando a igualdade 
os descaracteriza”. 



    liberdade vigiada

Luzia da Silva módulo 5

Sorria! Você está 
sendo filmado!

Estamos sempre sendo 
observados.  
“Sorria, você está sendo 
filmado!” “Este ambiente
está protegido pela empresa
de segurança...”
Em muitas empresas, lojas, 
indústrias ou escritórios, nos 
deparamos com avisos deste 
tipo. Onde está a liberdade de 
que tanto se fala, então? 
A liberdade envolve muitos 
aspectos e é interessante 
pensar sobre ela.
Para muitos, liberdade é não ter 
hora para acordar, ir, vir, chegar, 
sair, levantar, dormir. Alguns 
garantem que para ser livre, 
basta não ter compromisso
e não ter que dar satisfação
a ninguém. 
A liberdade nos dias atuais está 
muito difícil de se conquistar ou 
mesmo de se compreender.
Você, caro leitor, pode discordar 
e pensar: “ Como assim? E 
na ditadura? Naquela época 
sim, não tínhamos liberdade”. 
Concordo. Mas estamos falando 
de coisas diferentes, de
outra “liberdade”.
Entramos num elevador e 
estamos sendo observados 
por um circuito fechado de TV; 
entramos numa loja e câmeras 
nos filmam o tempo todo. Nos 
bancos, além dos guardas nos 
olhando e do constrangimento 
de sermos abordados e 
filmados, ainda somos barrados 
nas portas giratórias, por conta 
dos sensores de metais. Há até 
cidades com câmeras nas ruas!
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24 Tudo isso constrange nossa 
liberdade, tendo em vista que 
estamos sendo sempre vigiados.
Com o grande número de 
assaltos em nossa cidade, o 
jeito é nos protegermos. Porém, 
ao mesmo tempo, tolhemos 
nossa liberdade enquanto nos 
protegemos...
Não se tem liberdade de fazer 
compras sem ser vigiado, não 
se tem liberdade de andar nos 
corredores de uma empresa 
sem ser observado. Essa é a 
liberdade dos dias atuais. 
De certa forma, nos privamos de 
nossa liberdade, para vivermos 
com liberdade...
Sendo assim, continuemos a 
sorrir, enquanto estamos
sendo observados. 

Zenilda Castro
dos Santos módulo 3

Acredito ou não em
um ex-presidiário

Segundo a pesquisa do Estado 
de São Paulo, a cadeia abriga um 
número muito grande de detentos. 
Este é o motivo do presídio super-
lotado, abrigando muito além do 
permitido, causando maus tratos, 
rebelião e principalmente a revolta 
dos ocupantes.
Quantas pessoas estão pagando 
um preço alto considerando um 
pequeno deslize que cometeram.
Enquanto muitos corruptos e 
traficantes cometem cada vez 
irregularidades perante a socieda-
de, a justiça não tem tempo para 
investigar os patrimônios dessas 
pessoas. Quando isso acontece, 
elas ainda aguardam o julgamento 
em liberdade. Curso superior tem 
cela independente e outra regalias.
Uma das alternativas é julgar o 
processo com mais rapidez e a 
sociedade acreditar mais em um 
ex-presidiário dando oportunidade 
dentro da lei.



Maria de Fátima C. 
dos Santos módulo 5

Pensamentos de 
uma câmera

Sou uma câmera de elevador. 
Filmo vinte e quatro horas por 
dia. Sendo muito eficiente, 
tenho capacidade para gravar 
dia e noite. 
E uma novidade: filmo colorido. 
Pego todos os fatos: casos 
proibidos, declarações de amor, 
reconciliações e também brigas 
que acontecem aqui e ali.
Agora começo alguns dos 
meus relatos. Quando fui 
instalada aqui no elevador, 
veja só o que vi. Entraram dois 
adolescentes no elevador. Eles 
nem imaginavam que eu estava 
ali. Começaram a se agarrar, 
abraçar, beijar e até outras 
coisas mais...
Mas ao mesmo tempo em que 
eu filmo coisas engraçadas, 
também presencio fatos tristes. 
Um dia uma família entrou no 
elevador e nem imagina o
que aconteceu. 
Um de seus filhos ficou preso 
no vão do elevador. O elevador 
entrou em movimento, e o 
menino acabou morrendo. Que 
tristeza! Não pude fazer nada, 
ajudá-lo, pois eu sou apenas 
uma câmera.
Sempre fico pensando se é bom 
ou ruim ser câmera.
Por um lado é legal, porque 
através das câmeras são 
descobertos muitos mistérios, 
roubos, são feitas prisões e 
outras coisas. 
Por outro, acabo tirando a sua 
liberdade, pois qualquer um 
que entra no elevador, lá
estou eu...
Um dia foram fazer a 
manutenção no elevador do 
meu condomínio, e um morador 
desavisado, entrou e percebeu 
que eu estava ali.
Ele ficou muito bravo e 
desconsertado e pediu para o 
técnico me desligar, pois ele 
queria ter liberdade.

Maria da Soledade 
dos Santos módulo 5

Liberdade vigiada

É bom ou ruim ter esses olhos 
nos vigiando?
A explosão da era digital 
nos trouxe várias novidades. 
Entre elas, os olhos que nos 
vigiam. Hoje em dia, vivemos 
numa sociedade vigiada, 
onde temos câmeras nas 
ruas, nos elevadores, nos 
estacionamentos, padarias. 
Isso sem falar nos porteiros que 
vêem tudo o que se passa nos 
prédios,  que sabem da vida de 
todo mundo.
Essa questão tem o seu lado 
bom e o lado ruim.
O lado ruim é que nós perdemos 
a liberdade de passarmos 
despercebidos, porque, onde 
quer que se  vá, têm olhos
nos vigiando.
As mulheres têm mania de se 
arrumar nos elevadores. Olham 
a roupa, os cabelos, arrumam o 
sutiã, e até a calcinha! Tenham 
cuidado, mulheres! Vocês estão 
sendo filmadas! “Outro dia 
eu estava na fila da padaria e, 
distraída, olhei para uma TV, 
bem na minha frente. Vi alguém 
conhecido na tela  e... quando 
me dei conta, era eu mesma no 
televisor. Nossa! Fiquei tão sem 
graça” nos contou Regina. 
O Sr. Valmir é um porteiro
que trabalha há muito tempo 
em condomínios. 
“Eu já  vi cada coisa nesses 
elevadores, que você nem faz 
idéia, contou.  “Que coisas, Sr. 
Valmir?” - perguntei com
a curiosidade típica de
uma  repórter. 

“Encontros, brigas. Vi uma briga 
de casal que quase acabou em 
morte, porque a namorada do 
rapaz estava com um canivete 
na bolsa!”.  
Esse tipo de equipamento 
é bom, mas acaba com a  
privacidade de todo mundo.
Por outro lado, esses vigias 
eletrônicos às vezes ajudam. 
Um exemplo disso foi o caso 
do assassinato do coronel 
Ubiratan, que foi muito 
divulgado pela imprensa 
falada e escrita. No inicio das 
investigações, não se tinha 
idéia de como havia acontecido 
o assassinato. Mas as câmeras 
do elevador do seu prédio 
filmaram sua namorada em 
atividades suspeitas - estava 
guardando uma blusa na bolsa  
- o que levou a polícia
a investigá-la. 
Outro caso relativo a essa 
vigilância aconteceu com o 
Mário, segurança de uma casa 
noturna. Ele nos contou que foi 
ao banco e fez um saque “no 
mesmo dia fui ao mercado fazer 
umas compras e, qual não foi a 
minha surpresa, quando a moça 
do caixa me falou que aquele 
dinheiro era falso”. Como o 
Mário tinha sido filmado pelas 
câmeras na hora em que sacou 
o dinheiro, conseguiu que o 
gerente do banco trocasse a 
cédula falsa por uma verdadeira.
Este é um assunto polêmico. 
Temos que ponderar até 
que ponto perdemos nossa 
liberdade e ganhamos
nossa segurança.
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Os alunOs dO Ilha de Vera Cruz 

entreVIstaram O jOrnalIsta jOsé Galé 

nO dIa 7 de nOVembrO, numa das 

atIVIdades dO prOjetO de línGua pOr-

tuGuesa. FOI uma COnVersa de CerCa 

de duas hOras, permeada pelO tema 

prInCIpal desta reVIsta,

a “lIberdade”. 

Galé, jOrnalIsta da tV Cultura, 

FalOu um pOuCO sObre sua VIda, 

abOrdOu assuntOs relaCIOnadOs à 

demOCraCIa, Os mOmentOs maIs

marCantes da prOFIssãO, além de 

COmentar epIsódIOs da dItadura 

mIlItar nO brasIl. ele também explI-

COu a FunçãO da emIssOra públICa 

na sOCIedade e COmO a “lIberdade” 

está InserIda em seu trabalhO e nas 

Outras tVs.

O jOrnalIsta, COm maIs de 30 anOs 

de prOFIssãO, aInda COleGas, COmO 

VladImIr herzOG e paulO markun, 

sObre Os quaIs Os alunOs reCeberam 

anterIOrmente InFOrmações para 

terem subsídIOs para elabOrar

as perGuntas.

nO IníCIO da entreVIsta, O próprIO 

entreVIstadO se apresentOu: “meu 

nOme é jOsé VIdal pOla Galé. atu-

almente sOu dIretOr de qualIdade 

e COnteúdO da tV Cultura. sOu 

jOrnalIsta, COmeCeI a trabalhar em 

jOrnal em 1973, na Gazeta espOrtI-

Va. passeI pela FOlha de s. paulO, 

edItOra abrIl. depOIs eu FuI para 

teleVIsãO, COmeCeI a trabalhar na tV 

em jOrnalIsmO, na tV GlObO, passeI 

pela tV bandeIrantes, entre Outras. 

há CInCO anOs estOu na tV Cultura. 

InICIalmente nO departamentO de 

jOrnalIsmO e hOje eu sOu respOnsáVel 

pelO COnteúdO e qualIdade, que na 

Verdade é uma COOrdenaçãO de uma 

estrutura exIstente na tV, dIVIdIda 

em núCleOs de áreas. Ou seja, nós te-

mOs O núCleO de jOrnalIsmO, O núCleO 

de dramaturGIa, núCleO InFantO-

juVenIl, núCleO de dOCumentárIOs... 

entãO, estOu hOje me sentIndO nO 

rOda VIVa...” (rIsadas)

perGunta_ Qual foi a situação mais difícil Que vocês já passaram trabalhando

na tv cultura? 

respOsta_ Olha, na TV Cultura, eu, por exemplo, ao contrário, não tive nenhum 

tipo de problema. Como eu disse anteriormente, entrei na TV Cultura em 2002, 

no ano passado saí, e retornei agora a convite do Paulo Markun. Mas o Markun 

passou (por momentos difíceis). Ele trabalhava na TV Cultura, ele era o chefe 

de reportagem da TV Cultura em 1975, quando houve aquela série de prisões. 

No caso do Markun, ele foi preso, e antes dele a mulher dele. E eu acredito que 

esse episódio da prisão, e todo o desdobramento que teve, realmente foi a 

coisa mais complicada e mais difícil que ele enfrentou em toda a vida. Eu acho 

que a democracia é um processo. Eu acho que hoje a gente tem conquistas 

consolidadas. Nós temos liberdade de imprensa, nós temos um estado de 

direito, nós temos uma democracia que funciona, enfim, ainda com muitas 

fragilidades, mas cada ano que passa a gente conquista mais espaço e mais 

democracia. A democracia no sentido das pessoas poderem falar, terem sua 

opinião, concordar, discordar. Então, se a gente fizer um paralelo, de 2007 com 

1975, com certeza, houve um avanço astronômico. Em 1975, você sentar num 

bar para conversar sobre política, muitas vezes era encarado como subversão. 

Muitas pessoas foram presas por estarem junto com um amigo suspeito de ser 

um subversivo, essa palavra era muito usada na época. E por isso eram presas. 

O estado de direito não permite isso. A pessoa não pode ser presa sem um pe-

dido da Justiça ou um caso em flagrante. Mas, hoje a gente vive uma democra-

cia, frágil ainda, com muitas fragilidades, mas que avança, cada ano que passa 

a gente consolida melhor essa nossa democracia. 

p_ olá! eu Queria aproveitar e perguntar, então, como Que é liberdade de imprensa numa 

televisão estatal? há cerceamento, não há? 

R_ A TV Cultura não é uma TV estatal. Ela é uma TV pública. Ela é uma fun-

dação de caráter privado, de direito privado, embora o Estado seja um dos 

mantenedores. O Estado não é o mantenedor exclusivo. A Cultura necessita 

captação de apoios institucionais para poder fazer o que faz hoje. O orçamen-

to do Estado não paga o que as pessoas vêem. Então, a TV Cultura, na verdade 

a Fundação Padre Anchieta, é a Fundação Padre Anchieta que tem uma televi-

são, que é a TV Cultura e duas rádios, a Cultura FM e a Cultura AM. A Fundação 

Padre Anchieta tem como órgão maior de decisão o conselho curador. Nesse 

conselho curador você tem representantes do Estado. Você tem o Secretário 

da Cultura, Secretário de Educação, do Município e do Estado, você tem os 

reitores das universidades públicas, ou seja, Unesp, Unicamp e USP. Você tem 

também o Mackenzie, a PUC. Representantes da sociedade civil... por exemplo, 

a Lígia Fagundes Telles é conselheira, a escritora. Você tem o José Carlos Dias, 

que é um jurista conhecido, já foi Ministro da Justiça, como parte do conselho. 

Enfim, você tem vários setores representados lá. Então, a pressão que existe... 

é da sociedade. É claro que você tem uma relação que te limita às vezes em 

alguns assuntos. Não por censura, mas qual a conseqüência? A nossa maior li-

mitação lá... como nós não temos uma visão de televisão comercial, tem alguns 

assuntos que a gente acha que não tem a menor importância... escândalos, por 

exemplo, a não ser que seja uma coisa que interfira diretamente no comporta-

mento da sociedade, ou de alguma maneira interfira em algo da vida pública. 

Fora isso, a gente não entra em determinados assuntos, que para as televisões 

normais acabam sendo o filé mignon, no sentido de chamar a atenção, de 

ganhar audiência. Essa disputa pela audiência com apelos emocionais expres-

sivos não faz parte do nosso trabalho. A gente tem uma preocupação de criar... 

José Galé: 

diretor da
TV Cultura 
fala de 
liberdade de 
expressão e 
muito mais

  entrevista
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até no entretenimento tem uma mensagem educativa. A programação infantil 

da TV Cultura, por exemplo, nada do que vai ao ar, vai ao ar sem ter um grupo 

ter visto antes e saber que vai ter uma mensagem positiva, educativa. No 

caso do jornalismo, também. A gente tem a preocupação de dar elementos 

ao telespectador, ao cidadão que está vendo a nossa programação, para ele 

ter uma formação crítica em relação à realidade. A gente não diz para ele que 

está certo ou está errado. Mas nós damos informações para ele formar o juízo, 

que é base para tomar uma decisão. Então, o que nos orienta é exatamente 

isso, que está inclusive no estatuto da Fundação Padre Anchieta. A emissora 

comercial tem uma ligação, ela depende da venda para poder caminhar. Então, 

tem determinados assuntos que ela nem toca. Então, tem esse problema, sim. 

A TV dita privada, não é tão livre assim quando chega no interesse comercial. 

p_ hoje a gente fala “ah, vou fazer terapia, vai ficar tudo legal”. e vocês, naQuela 

época, Que passaram por tudo aQuilo, foram presos, torturados, muitas pessoas da sua 

família junto. como vocês se recuperaram disso, para hoje estar ali, bonito, jornalista, 

tranQüilo e trabalhando. como foi a recuperação? vocês tiveram Que fazer o Que para 

ficar legal de novo?

R_ Você pode estar em pleno estado democrático, você pode estar na Suécia, 

pode estar na Dinamarca ou em Nova York e, se você for assaltado, é uma 

violência. Numa circunstância em que o estado de direito foi abolido é mais 

grave. Porque o Estado que devia ser o protetor das pessoas, ele acaba sendo 

o agressor. Quer dizer, houve uma inversão do papel do Estado. As pessoas 

passam a ter medo da ação do Estado. Aliás, tem aquela música do Chico 

Buarque “Chame ladrão, chame ladrão!”. Ele cria essa situação. As pessoas 

passaram a ter medo da polícia e manda chamar o ladrão para protegê-los. 

Mas... é claro, como se supera? A minha formação é de ir à luta, eu não podia 

ficar me lamuriando, eu tinha que partir para a vida. Na época, eu estava na 

faculdade e já trabalhava ao mesmo tempo na Folha de S. Paulo. E o Vladimir 

Herzog era o diretor de jornalismo da Cultura, mas ao mesmo tempo ele era o 

meu professor na Escola de Comunicação e Artes. Agora, eu não fui atrás de 

terapia, nem nada, não houve essa necessidade. Mas fui à luta, continuamos 

nos organizando para lutar pelo estado de direito.

p_ foi difícil?

R_ Sim, você fica mais limitado. Eu, por exemplo, trabalhava na Folha de S. 

Paulo na área de esportes, e fazia cobertura jornalística do basquete. Teve 

um torneio no Uruguai, e a Federação me chamou para ser o jornalista que 

acompanharia a delegação até Montevidéu. E não me deixaram sair. Isso foi 

em 77... por aí... Quer dizer, é uma dificuldade, porque você acaba tendo restri-

ção. Eu tive depois que ir atrás da Justiça Militar. Houve um julgamento, todas 

as pessoas que foram presas foram julgadas por um Tribunal Militar. Alguns 

foram condenados, outros absolvidos. No meu caso fui absolvido no Tribunal 

Militar. Mas mesmo assim para sair do país eu precisava ter autorização, e ago-

ra não lembro a periodicidade... se era toda semana, ou semana sim, semana 

não, precisava ir no DOPS. DOPS, para quem não conhece é Departamento de 

Ordem Política e Social, que era ligado à polícia do Estado. É onde hoje tem 

aquela unidade da Pinacoteca, ali no Largo General Osório. Eu tinha que ir 

assinar um livro para dizer que eu estava em São Paulo. Quer dizer, isso é uma 

restrição total da sua liberdade. Agora, superar... sempre fica uma seqüela, mas 

a superação... você começa a se envolver, saí da faculdade, fui para o traba-

lho. O trabalho é envolvente também, você mexe com a cabeça das pessoas, 

então, você acaba superando. É uma 

maneira de enfrentar a vida. 

p_ hoje, na sua opinião, um jornalista 

tem liberdade de expressão? 

R_ Hoje os jornalistas têm liberdade 

de expressão. É um processo, a gente 

conquista espaço. Hoje, você pega 

jornais e você tem críticas, por exem-

plo, ao Presidente, você tem críticas 

ao Governador de Estado, você tem 

críticas ao Prefeito, você tem críticas 

do político do partido A contra o 

partido B. Teve uma época que isso 

não existia, hoje você tem opinião 

nos jornais, no rádio, na televisão. As 

pessoas têm espaço para falar o que 

pensam. Isso foi uma conquista, hou-

ve pessoas como Vladimir Herzog, 

por exemplo, que acabaram mor-

rendo por conta disso. Então hoje... 

e é bom ter esse tipo de conversa, 

porque aqui no Brasil principalmente 

as pessoas esquecem muito rapida-

mente o que aconteceu no passado. 

Quer dizer, para nós, 30 anos, 35 

anos, 40 anos, é muito. Agora, para 

a história é um pedacinho muito 

pequeno. É muito importante sempre 

se lembrar o que aconteceu, para im-

pedir que volte a acontecer e para a 

gente ter consciência de que precisa 

preservar essas conquistas. A liberda-

de de expressão, o estado de direito, 

a valorização institucional do país, ou 

seja, os valores institucionais têm que 

ser preservados. Acho importante 

a gente sempre ter em mente que 

conquista as coisas, mas tem que 

ficar alerta e sempre de olho aberto 

para consolidar a conquista e garantir 

que as futuras gerações tenham esse 

direito de se expressar também. Acho 

que é basicamente isso. 

p_ eu gostaria de saber se você já conhe-

cia esse trabalho do ilha de vera cruz e o 

Que você acha desse trabalho? 

R_ Eu confesso para você que não 

conhecia. Vim a conhecer agora... 

Agora não, porque antes teve um 

comunicado da Jussara, explicando 

rapidamente qual era o trabalho que 

era desenvolvido aqui, e hoje eu che-

guei um pouquinho antes, e a Jussara 

me expôs várias coisas, agora estou 

conhecendo. Eu acho uma iniciativa 

excelente, quer dizer, ter esse tipo 

de abertura para juntar as pessoas, 

para discutir um tema, se aprofundar. 
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Ajuda na formação crítica, quer dizer, 

você passa a ter mais elementos. Eu 

sempre acho que o conhecimento 

é uma ferramenta importante de 

liberdade. Quanto mais conheci-

mento você tem, mais condições 

você tem de optar, de dar opinião, 

enfim, de enfrentar a vida. Eu acho 

que essa iniciativa ajuda a melhorar 

o nosso conhecimento. Ajuda a nos 

posicionar diante da realidade, ajuda, 

portanto, a enfrentar a vida, nos dá 

mais ferramentas para isso. 

p_ por Que o nome roda viva? 

R_ Roda Viva é um programa já 

antigo. Ele já tem 21 anos. Tem a ver 

com aquela música do Chico Buar-

que, dos anos 70. Era uma pessoa que 

fica no centro de uma arena, respon-

dendo para os jornalistas convidados. 

Então é uma roda viva porque é a re-

alidade sendo colocada, demonstrada 

e instigada ali naquele momento, 

numa arena redonda. E a pessoa fica 

rodando, tentando escapar às vezes. 

P_ já Que você falou de informação,

do jeito Que a tv cultura trata a infor-

mação ao telespectador. eu gostaria de 

fazer uma pergunta para você... se a tv 

cultura toma todo esse cuidado,

na forma de colocar, ensinar e passar 

alguma coisa... então podemos dizer Que 

a televisão brasileira... e a gente sabe do 

ibope da tv cultura, Que é peQueno... 

podemos dizer Que a televisão brasileira é 

uma televisão de desinformação, na ver-

dade. ou seja, enQuanto ela tenta distrair 

toda a população... então, a televisão 

brasileira, embora seja o maior veículo de 

informação, é uma televisão de desinfor-

mação, na verdade? 

R_ Não, eu não diria que é um veículo 

de desinformação. Existem limita-

ções, existem condicionantes que 

determinam um tipo de trabalho, mas 

eu acho que é sempre um avanço. Se 

a gente pegar, por exemplo, na luta 

pelas Diretas Já, em 84, o papel da 

televisão: num primeiro momento. 

a Globo não se envolveu nessa luta, 

até que chegou um determinado 

momento que ela não podia mais ficar de fora, acabou se envolvendo, mas to-

das as televisões, todos os jornais estavam também lutando, porque o Estado 

democrático é bom para todo mundo. Uma empresa que quer se desenvolver, 

uma empresa de comunicação, tem que estar junto à sociedade, tem que res-

ponder aos anseios da sociedade. A televisão trabalha muito com credibilidade. 

Se ninguém passa a sintonizar, é um problema comercial. Se não dá audiência, 

não vende. Então, na verdade, você tem uma equação permanente em uma 

emissora de comunicação. Não e só o caso da televisão. Você pode botar 

também o rádio e os jornais. Então, qual é a equação: tendo esse interesse, 

existe a sociedade, aquilo para mim é um negócio também, então, eu tenho 

que juntar tudo isso e ver como eu conquisto credibilidade, que eu tenho que 

ganhar confiança do leitor, do telespectador, do ouvinte. E agora a gente tem 

a Internet também. Então, é sempre uma equação que o profissional tem que 

olhar, na hora... e todo dia é um dia novo. Essa atividade tem essa caracterís-

tica, ela é nova todo dia. Então você tem que estar medindo a conseqüência 

do que você está fazendo a todo momento. E nessa equação é claro que você 

pode ter limitações, mas você sempre procura empurrar esse limite mais para 

frente. Procura ampliar esse limite, que é o que as emissoras fazem, que de 

alguma maneira TV Globo faz, TV Gazeta faz... elas precisam ganhar o telespec-

tador, então, nessa luta é necessário ajudar a sociedade também, senão o cara 

desliga. Essa é a nossa atividade. 

p_ o mano brown Quando foi ao roda viva disse Que vender drogas é a mesma coisa 

Que vender bebida no bar. Qual é sua opinião sobre isso?
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professores não puderam exercer 

isso que nós estamos fazendo aqui... 

a gente não poderia fazer. Então, isso 

aí é claro que deixa seqüelas. Hoje 

a educação está precária. Tem a ver 

com investimento, evidente, mas 

não é só isso. Teve um processo de 

desmonte da educação. As cabeças 

pensantes nessa área muitas foram 

mortas até, pelo governo militar, 

pela ditadura. Então, a gente está 

recuperando. Eu acho que hoje, por 

exemplo, está se discutindo muito a 

baixa qualidade do ensino. Quando 

se começa a discutir muito é porque 

está tendo uma pressão, quer dizer, 

a sociedade está se mobilizando. E 

é isso que empurra, e é isso que faz 

parte do jogo. Nós vamos cobrar uma 

educação melhor. Se eu tenho um 

filho, está indo na escola, e o filho 

não sabe escrever na quarta série, eu 

tenho que ir na escola e dizer “Meu 

filho está na quarta série, não sabe 

escrever café, nem o nome dele, que 

está havendo?”. Quer dizer, a socieda-

de passa a pressionar, e o Estado tem 

que responder a esse anseio. Então, 

essa é a participação que nós temos 

que ter, nós temos que pressionar 

e exigir mais investimentos na área 

de educação, exigir uma educação 

pública de qualidade. Acho que é esse 

o nosso papel como cidadãos. 

p_ minha pergunta é a seguinte: a 

cultura hoje tem a maior liberdade 

editorial, jornalística, do brasil. como é 

o relacionamento, como é a relação com 

jornalistas de outras emissoras, Que não 

têm a tal liberdade. há um preconceito, 

sofrem algum preconceito?

R_ Quando você diz que não têm a 

liberdade que têm na Cultura, nas 

outras emissoras tem também jorna-

listas que têm sua opinião... eu não 

sei... eu sempre gosto de englobar 

todo o jornalismo. Tem a televisão, 

tem o rádio, tem o jornal, a revista... 

agora tem a Internet também. Então, 

a liberdade é uma conquista e a 

gente tem cada vez mais brigar por 

ela. Essa briga é permanente. Numa 

educação em casa também tem esse 

papel. Quando digo boa educação 

não é educação da servidão, para 

ficar quieto porque está tudo certo. 

Não, ao contrário. A boa educação 

é a formação crítica. É ter um olhar 

crítico sobre a coisa. Saber lutar pelos 

seus direitos. Saber também que você 

tem deveres nessa comunidade, nes-

sa sociedade. Então, essa formação 

como é que a gente consegue? Con-

segue na escola e consegue em casa, 

consegue na esquina, na hora em que 

vai conversar com os amigos, então, 

acho que isso é um processo que a 

gente tem que estimular. Agora, em 

relação aos políticos que não olham... 

aqui no Brasil a gente tem muito essa 

tendência de culpar o político, que 

não faz nada. Um dos poderes de 

decisão que nós temos em um estado 

democrático é o voto. Então, eu acho 

que a gente deveria dar muita im-

portância, num ano eleitoral, ao que 

as pessoas falam, ao que as pessoas 

pensam, ao passado dessas pessoas. E 

eu acho, volto a dizer, que encontros 

como esse aqui, eu acho que ajudam 

a gente a ter essa visão crítica sobre 

as pessoas que se candidatam para 

um cargo público. 

p_ só mais uma pergunta, você não acha 

mesmo Que a falta de investimento na 

educação é exatamente para Que mante-

nham os jovens burros, acuados, sem saber 

por onde começar? você não acha Que eles 

não fazem investimentos para isso mesmo?

R_ Não. Eu acho que não. Sabe, se 

você pegar, por exemplo, o Ministé-

rio da Cultura, o Ministro Fernando 

Haddad, ele é um professor da Uni-

versidade de São Paulo. O Secretá-

rio Municipal, Alexandre, que é da 

Prefeitura, a Secretária Maria Helena, 

do Estado, eles não estão numa mesa 

pensando “Como é que vamos ferrar 

os alunos?” O que você tem são 

distorções. Então, quando a gente 

começou a conversa aqui, o negó-

cio da ditadura, os anos da ditadura 

foram muito ruins, porque muitos 

professores foram afastados. Muitos 

R_ Droga, eu acho que a sociedade 

como um todo não aceita. E a legis-

lação brasileira também não aceita. 

Então, eu não acho que o cara que 

vende a cerveja no bar seja a mesma 

coisa que o traficante que vende 

a cocaína na esquina, e que usa a 

criançada para entregar envelopes. Eu 

não concordo com isso... com Mano 

Brown... realmente para mim não é a 

mesma coisa. E não acho que muitos 

aqui acham que é tudo a mesma 

coisa, não é. Quando digo a sociedade 

são as tradições culturais, quer dizer, 

a gente aprende muito com os pais. 

Às vezes a gente não tem uma boa 

relação, principalmente numa idade 

mais jovem, a gente tem uma relação 

mais conflituosa com os pais, mas 

depois, quando o tempo vai passan-

do, a gente vai ficando mais maduro e 

vê como era interessante o que meu 

pai falava sobre isso, sobre aquilo. 

Então, o que é isso? É toda essa malha 

de informações, essa tradição cultural, 

essa troca de experiências. Tudo isso 

é a sociedade, são as pessoas. E tem 

coisas que, por essa tradição, por 

essa formação, não são aceitas. Eu 

não acho que, em qualquer favela, 

você vai em qualquer favela, que as 

pessoas achem legal, que o traficante 

e o dono do bar são a mesma coisa. 

Não é. Eu sei que existem circuns-

tâncias em que o traficante acaba 

tendo um aporte numa comunidade 

para melhorar as condições de vida 

ali do pedaço. Isso existe. Agora, não 

defendo. Isso aí é uma distorção, 

porque é ausência, ele está preen-

chendo um espaço que deveria ser 

do poder público. Mas, enfim, não 

concordo que seja a mesma coisa.

p_ o Que eu Queria saber é se, na época 

da ditadura, você, o paulo, o vladimir, 

vocês conseguiam incomodar... vocês 

incomodaram tanto Que acabaram conse-

guindo os ideais de vocês, né. Qual a dica 

Que vocês dariam, tanto você Quanto 

paulo, para os jovens de hoje? por Que os 

jovens de hoje não sabem como se manifes-

tar, não conseguem chamar a atenção 

dos nossos políticos. não conseguem se 

organizar. o Que falta nos jovens hoje? 

falta se juntar para fazer uma manifes-

tação ou os nossos políticos, os nossos 

governantes, não respeitam os jovens hoje, 

não respeitam a sociedade, então, eles 

não estão nem aí Quando alguém grita, 

Quando alguém berra... Qual a dica Que 

você daria para um jovem começar

uma manifestação? 

R_ Eu acho que tudo isso é gerado 

por uma questão anterior. Eu acho 

que tem a ver com a educação. 

Desde lá no início, no primário, 

aprendendo as primeiras letras. Não é 

que o jovem não está participando... 

É que a educação está muito ruim. 

Então, se você não dá oportunidade, 

se você não estimula esse jovem a 

olhar criticamente tudo, participan-

do, você está criando, acho que a 

palavra certa é letargia, essa coisa 

sem forma, sem iniciativa. Você tem 

que estimular a participação. Esse 

tipo de encontro aqui acho que tem 

esse papel, por exemplo. Uma boa 
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redação de uma televisão que tem comercial... eu sou do mercado também, 

eu estou há cinco anos apenas na TV Cultura, e sei que lá é diferente, já passei 

pelas outras redações de outras emissoras. Você está sempre brigando por 

esse espaço, quer dizer, faz parte da nossa formação profissional. Quer dizer, 

acatar ou não, pergunta-se “Mas por que não vamos dar isso aqui?” Tem uma 

discussão. É claro que a discussão vai até quando o chefe diz: “Não! Esquece 

esse negócio e faz outro.”. Isso existe, mas você está sempre brigando por es-

paço. Por ter a liberdade de botar um determinado assunto ali, que você acha 

que é interessante, que pode ajudar em alguma coisa o telespectador que vai 

ver aquilo. Os jornalistas de uma maneira geral estão sempre trocando idéias, 

e a gente se cruza muito. Hoje estou na Cultura, faz cinco anos que estou na 

Cultura, mas depois estou lá em outra emissora, sei lá, nos vamos nos encon-

trar por aí. 

p_ e o roda viva agora? Qual o critério para convidar a bancada de entrevistadores?

R_ A proposta do Roda Viva é de convidar representantes da imprensa na-

cional. Por isso, ali, se você olhar bem, são jornalistas ligados a algum órgão. 

Geralmente você tem o Estadão, você tem a Folha, tem o Globo, tem a Veja, 

Isto É, basicamente isso. Antes a gente tinha abertura para pessoas de televi-

são, mas isso acabou dando problema, precisava ter autorização. Problemas 

contratuais que eram uma complicação. 

p_ como participa o povo?

R_ O povo em geral participa. Agora, temos até perguntas gravadas, mas tem 

também por fax, telefone e Internet. Você pode fazer a sua pergunta. Claro 

que a demanda é maior do que o tempo permite, mas geralmente daque-

las perguntas são selecionadas algumas, mais ligadas ao assunto, no final o 

Markun diz “Tem aqui as pergun-

tas, vamos deixar com o senhor, o 

entrevistado, para responder”. Então, 

aquilo é encaminhado. Quando é uma 

autoridade, quando é um artista ou 

quando é um cidadão. 

p_ Qjuando o paulo markun assumiu, 

determinou muitas mudanças e a perda de 

alguns privilégios na tv cultura...

R_  As mudanças aconteceram logo 

na primeira semana. E tinham sentido. 

Primeiro porque a TV Cultura é uma 

TV pública e tem dinheiro do contri-

buinte ali. Então, Markun achou, com 

razão, quer dizer, concordei com tudo, 

que você ter um automóvel para o 

diretor era um custo que, diante das 

dificuldades, a Fundação Padre An-

chieta não tem que sustentar. Como 

carro para a diretoria, um restaurante 

executivo, que era um desembolso, 

não tem nada de graça. Era só da dire-

toria, gerentes, e coisas assim... O que 

se gastava ali se aplicou na qualidade 

do restaurante que é comum, que é o 

nosso bandejão lá. Então, todo mundo 

com a mesma comida.

p_ o Que os funcionários acharam das 

mudanças e a rádio cultura...

R_ É claro que o corpo de funcioná-

rios achou que foram positivas, por-

que melhorou a qualidade da comida, 

passou a ter inclusive mais carro para 

trabalhar, para produzir coisas, que 

é o carro que estava com o diretor. 

Agora ele é usado... precisa levar uma 

equipe para não sei onde, usa esse 

carro. Então, eles foram direcionados 

para a produção. No caso da rádio, 

realmente houve o afastamento do 

Salomão Schwartzman. Ele tinha um 

programa de manhã, na rádio Cultura 

FM, e era até um programa de grande 

audiência. Só que esse programa não 

se encaixava na orientação que o Ma-

rkun achava que devia existir naquele 

horário. E também havia o uso do es-

paço para certos comerciais que não 

envolviam a Fundação Padre Anchie-

ta. Então, ele achou por bem terminar 

com isso. Deu muita polêmica, mas 

hoje já ninguém fala mais nada e a 

rádio continua, e com enfoque cen-

trado mais no seu compromisso de 

música clássica, música erudita. 

p_ o Que é música erudita?

R_ A música erudita é música de 

ontem, vamos falar assim, não é bem 

isso, mas é uma música consolidada 

como uma tradição de manifestação 

artística que é tida como algo de 

referência, que a humanidade criou 

nessa área. Você pega um Beethoven, 

um Mozart, um Chopin... são compo-

sitores da Antigüidade que até hoje a 

gente toca, a gente assobia pela rua, e 

têm quatro... cinco séculos. Como as 

rádios comerciais não tocam, porque 

comercialmente não é viável, a gente 

acha que todo mundo tem direito a 

ter acesso a esse tipo de manifestação 

artística. Houve uma decisão, e não é 

de agora essa decisão, é bem antiga, 

de que a rádio devia ser voltada para a 

música erudita. E, no caso da emissora 

AM, é música brasileira, ela só toca 

música brasileira. 

p_ o lula esteve preso junto com você?

R_ Não, o Lula na verdade foi preso 

depois. Foi em 78. Ele foi preso na 

época pela atividade sindical, ele era 

presidente do sindicato dos metalúr-

gicos de São Bernardo, na época não 

era nem ABC, era São Bernardo, essa 

movimentação dos trabalhadores do 

ABC foi muito importante também 

para a gente conquistar essa abertura 

de hoje aqui. Desaguou numa luta 

pela volta da eleição,no primeiro 

momento para governador, em 82. 

Durante a ditadura não existia elei-

ção. No Estado a gente não votava 

para governador e não votava para 

prefeito de capital. Então, no final 

dos anos 70, com a liderança do Lula 

lá em São Bernardo, os metalúrgicos 

saíram às ruas para reivindicar os seus 

direitos enquanto trabalhadores, mas 

também voltou a existir a manifesta-

ção da sociedade contra a ditadura 
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também. A partir do momento em 

que você exige seus direitos você 

está lutando por um estado de direito 

e está ajudando na redemocratização 

do país. Então, Lula acabou sendo 

preso em 78 por conta dessa ativida-

de sindical.

p_ o Que você acha do presidente?

R_ O presidente? Eu acho que vai 

bem. Eu acho que a partir do

momento em que nós passamos a 

eleger o presidente da República, 

que foi em 89, e foi eleito o Collor 

e depois o impeachment em 92... e 

daí para frente o que nós temos é 

um processo de avanço. Então, em 

92 teve o impeachment, subiu o de 

Minas, o Itamar Franco, Fernando 

Henrique uma vez, Fernando Henri-

que duas vezes, aí o Lula... eu acho 

que a gente está avançando. Poder 

escolher é um avanço... E cobrar, se 

organizar para cobrar os direitos e 

lutar para que se consolide cada dia 

mais essa democracia. Eu acho que 

vai bem a nossa democracia. 

p_ boa noite. gostaria de fazer uma 

pergunta: como jornalista, Que passou 

por tudo Que você passou... o jovem de 16 

anos ter direito e responsabilidade sufi-

ciente para votar para presidente e não ser 

responsável criminalmente.

R_ Eu acho um erro da legislação. Se 

a pessoa pode escolher o presidente 

da República com 16 anos, no míni-

mo, ele tem que ser responsabilizado 

criminalmente também se comete 

um crime. Eu acho que é um erro de 

legislação essa diferença de 18 anos, 

no caso de crime, e 16 anos para 

decidir o destino do país, eu acho 

incoerente. Ou passa para 18 anos o 

primeiro voto ou se abaixa para 16 

anos a responsabilidade criminal. En-

tão, eu acho que é uma incoerência 

da nossa legislação. Essa é a minha 

opinião pessoal..

p_ o senhor trabalha tanto... o senhor 

tem tempo para passear com a família? 

R_ A gente tem que se organizar para 

trabalhar. O trabalho de jornalista 

realmente tem essa característica. 

Que sábado e domingo também é 

dia. Você vê o jornal, tanto no rádio, 

na televisão, e se recebe lá em casa 

o papel impresso, ou você vê na 

banca... então, o trabalho jornalístico 

ele exige trabalho todo dia. Agora, é 

claro que você tem... hoje você tem 

as estruturas que são profissionali-

zadas. Agora, a legislação trabalhista 

também nos beneficia. Você tem que 

ter um descanso, até porque se não 

tiver um descanso, nessa atividade 

chega um momento em que você 

já não rende o que precisa render. 

Então, você tem que dar tempo para 

você também. Aliás, em qualquer ati-

vidade. Também em um hospital é 24 

horas, sete dias por semana, 365 dias 

por ano. O jornalista também trabalha 

24 horas, mas é evidente que você 

tem que ter uma estrutura organiza-

da para absorver essa necessidade. 

Então, eu saio sim, no sábado, no 

domingo, namoro. 

p_ em toda essa situação passada,

no tempo da ditadura, Qual foi o seu 

maior aprendizado?

R_ Aprender a gente aprende sem-

pre. Aprende com os erros próprios, 

com os erros dos outros, com os 

acertos e desacertos. E o sofrimento 

também é um grande aprendizado, 

você acaba aprendendo que a

solidariedade entre as pessoas é 

importante. O respeito às pessoas é 

importante. Você aprende que coisas 

que você não dava valor... sair de 

casa e ir até a padaria tomar um café, 

como é importante isso. Tem um fil-

me do Spielberg, “O Sol Nascente”, é 

a história durante a Segunda Guerra, 

de um menino que naquela confu-

são acaba se perdendo, e depois é 

recolhido junto com os prisioneiros 

e vai de campo de prisioneiros de lá 

para cá. E a maior briga que existia 

no campo, nesses campos, nessas pri-

sões, era por comida. Então, eles esta-

vam sempre pensando alguma coisa, 

como podiam roubar alguma coisa para comer. Aí tem toda a história... e no 

final do filme a última frase que ele fala... ele reencontra a família, a mãe abraça 

“Nossa! Como é que foi todo esse tempo?”, ele diz “Eu passei a dar importância 

ao que as pessoas podem fazer por um prato de sopa de batata!” Realmente, a 

referência e o valor das coisas sempre tem a ver com a circunstância. Às vezes 

a gente não dá valor a uma coisa tão singela, como dar um bom dia para o pai, 

para a mãe, na hora em que vai embora... e isso... quando você não tem isso 

é que você vê a importância que tem. Então, esse tempo todo que passamos 

com a ditadura, com falta de democracia, sem um estado de direito para nos 

defender, a gente vê como é importante ter essa conquista. Como é impor-

tante poder sair de casa, discutir qualquer coisa, como é importante vir para 

cá, para conversar sobre essas coisas. Isso aqui é uma conquista, tem que ser 

preservada. 

p_ Queria saber a opinião pessoal do senhor a respeito do programa roda viva. Qual foi 

o entrevistado mais interessante, na sua opinião, Que passou pelo roda viva. 

R_ É difícil dizer quem foi o entrevistado mais interessante, porque ele lida 

muito com pessoas da política, do poder público, artistas, com cientistas, 

então, cada um tem a sua importância. Acho que esse último, o P. Adams, que 

é um médico que partiu do seguinte princípio: o doente ele precisa ter alegria, 

para recuperar o vigor e combater a doença que ele tem. Ele que inspirou os 

Doutores da Alegria, que participam em alguns hospitais aqui de São Paulo. 

Então, para mim é importante essa pessoa mostrar uma coisa tão simples, 

como dar alegria para uma pessoa que está na cama lá se restabelecendo 

de uma doença, ou combatendo uma doença. É uma coisa tão simples e ao 

mesmo tempo muito importante. Ou quando o Lula, a primeira entrevista 

coletiva do Presidente, ainda no primeiro mandato, foi ao Roda Viva, foi um 

marco na época. Foi em 2006... ou 2005 isso. Enfim, Paulo Autran, que morreu 
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recentemente, ele esteve no Roda Viva, e é uma grande figura das artes bra-

sileiras. Também foi importante. Quer dizer, eu não diria “o mais importante”, 

não consigo colocar uma pessoa isoladamente. Mas as figuras que de alguma 

maneira influenciam a gente procura levar para o Roda Viva. Porque a televisão 

tem esse efeito propagador, ampliador de opinião, ampliador de uma situação, 

ampliador de experiências. Então, tudo o que a gente conseguiu passar nesse 

sentido foi bom. 

p_ na época em Que você foi preso, Quantos foram presos também e todos eram comunistas?

R_ Nesse processo especial, em que foi preso o Markun, eu, éramos 105. Havia 

sim uma relação com o Partido Comunista Brasileiro, que na época era proi-

bido. Agora, o que era o Partido Comunista Brasileiro? Na verdade era discutir 

a realidade do país, para propor alternativas para a sociedade. Só que isso era 

proibido. Foi entendido assim. Agora, a própria Justiça Militar, na verdade, 

depois, não condenou... Alguns foram condenados pela Justiça por participar 

de um partido que era considerado clandestino. Mas que não... não tem mais 

sentido isso, é uma coisa de uma visão completamente equivocada da realida-

de. Quando você quer eliminar os que querem ajudar, os que querem debater... 

eu posso ter uma opinião contrária com as pessoas, mas a opinião não é um 

crime. Eu posso entender que, para melhorar uma determinada situação, se 

você agir assim ou assado, é melhor do que da outra maneira. Eu não posso 

ser impedido, faz parte do ser humano essa vontade. Acho que vem isso desde 

que o homem tomou consciência da própria existência. É isso que nos move, 

desde a época lá atrás, a época ainda das pedras, da idade da pedra, acho que 

o homem sempre teve essa preocupação, de melhorar sua qualidade de vida, 

melhorar a situação... no primeiro momento da família, da tribo, do grupo, da 

comunidade. Depois das cidades e assim por diante. Então é uma coisa que a 

gente tem que batalhar sempre para ter.

p_ teve morte?

R_ Sim, sim. Houve mortes. Houve a do Vladimir Herzog, mas em seguida 

houve a morte de um metalúrgico, Dias... 

p_ a imprensa falou sobre o Que aconteceu?

R_ Não, porque também existia naquela época a censura aos jornais. Não era 

permitido divulgar isso, mas muita gente desapareceu, e até hoje não se sabe... 

a família não sabe. Não sei se vocês ouviram falar, um ex-prefeito de Santos, o 

Davi Capistrano Filho, ele morreu faz alguns anos, uns 4 anos, mais ou menos. 

Ele foi prefeito de Santos. O pai dele desapareceu. A família até hoje não sabe 

aonde que está o pai dele, ele sumiu, o Davi Capistrano. Então, isso aí é uma 

crueldade... você não ter mais o seu pai, a sua mãe ou seu amigo, seu vizinho. 

Isso é muito cruel, é uma coisa que não é possível permitir...

p_ como uma máfia?

R_ É mais grave que a máfia, porque era o Estado que agia. Então, é como a 

polícia ser bandida, é mais grave que bandido. Então, é uma coisa que é uma 

inversão, é uma coisa completamente inaceitável. 

p_ o senhor falou uma coisa Que a gente está cansado de ouvir os políticos Que estão 

lá foram vocês Que os elegeram, certo? você não acha Que falar isso é como a polícia 

militar falar táticas para evitar assaltos?. hoje é obrigatório o voto, né, se você não 

vota é punido de alguma forma. eu particularmente não voto, tenho pavor da política, 

tenho vergonha da política, acho o maior desrespeito do país a política. porQue Quem 

você elege, da melhor forma possível, não só os políticos, porQue são eles Que ditam as 

leis na verdade, né. o senhor acha Que falar assim “foram vocês Que os elegeram”... ou 

tu vota naQuele ou é punido, então, Qual a alternativa do eleitor? é ser punido, pagar 

uma multa, ou obrigar-se a votar naQuele.

 

R_ Eu acho o seguinte: não votar é abrir mão de um direito que você tem. E 

mais grave ainda, é abrir mão do exercício da cidadania. Eu entendo a história 

como um processo. Eu já disse aqui, respondendo lá no início, que hoje está 

melhor que ontem, e acredito que amanhã vai estar melhor que hoje. Agora, 

isso é uma conquista, e a gente conquistou, entre outras coisas, por votar por 

algumas pessoas, que em determinado período foram importantes para avan-

çar esse processo democrático, foram importantes na redemocratização do 

país. Se há distorção? Há. E isso tem que ser combatido também. O que você 

precisa... quando digo que a nossa democracia é frágil, é que a democracia 

necessita também de mecanismos de controle. Mecanismos de autolimpeza, 

vamos falar assim. E quanto mais mecanismos você tiver, mais apurada você 

tem essa representação. Agora, se eu não participo, eu não estou ajudando 

também, eu estou encostado no outro. Eu acho que se eu voto, eu posso errar 

no meu voto, mas acho que ninguém erra quando vota com consciência. Se 

vota por interesse, sim. Agora, um voto consciente, porque você se identifica 

com aquela idéia, uma coisa assim, pode não eleger a pessoa, mas você deu 

um voto de confiança naquela pessoa. Acho que é assim que gente forma a 

nossa sociedade. Eu não vejo outra maneira.

p_ certo, mas um voto de confiança... o político é confiável para ti até ser eleito. uma 

vez eleito você só vai ouvir ou ver pela televisão, você não mais chega próximo. e ele 

estando lá, aí ele passa a fazer, aQuilo Que você jamais imaginaria Que ele fizesse, enten-

deu? então, eu vejo, no meu modo ignorante de pensar, eu vejo a política como um beco 

sem saída, porQue por mais Que você acha Que conhece o político lá, porQue ele foi pre-

feito da minha cidade, porQue foi bom, Quando chega lá ele se junta, é uma máfia Que te 

obrigam a segui-la, né. mas então eu fico confuso, a ponto Que não voto, porQue todos 

Que vão lá fazem sempre a mesma coisa. se não me engano, acho Que de 522 deputados 

federais... não tenho certeza... 

R_ 545...

p_ sim, uma grande Quantidade. senadores, uma grande Quantidade... se você tentasse 

achar algum Que não tem desvio de conduta e de outros, desvios... você não vai encon-

trar. existem os mais graves e os menos graves, porém, é difícil de escolher um seQuer. 

R_ Eu acho... o seguinte: se estou num ponto que tem um monte de gente ali, 

não conheço ninguém... se eu conversar com o primeiro... Então, você cada vez 

mais tem maneiras de saber quem é aquele cidadão. Será que ele está mentin-
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do, ou não está mentindo? Eu posso 

perguntar para alguém. Se ele é do 

bairro aqui da Leopoldina, você vai 

na farmácia ou no bar dali da esquina 

“Você conhece fulano? Como é ele? 

O que ele fez aqui?” “Não, esse é um 

picareta”, enfim, eu tenho que ir atrás 

de referências. E vamos errar, mesmo 

com todos esses cuidados, com 

certeza vamos errar. Mas cada vez 

vamos errar menos. Cada vez mais 

temos mecanismos para ter conhe-

cimento de quem são essas pessoas. 

Não posso me acomodar e votar no 

primeiro que fala bonito ou aparece 

bonito na televisão. Aí estou votando 

pela aparência, não estou indo no 

que é essencial. Então, o que a gente 

tem que ter o voto consciente, estou 

votando naquele cara porque ele 

pensa isso, ele é á favor disso, contra 

aquilo, não sei o que... Agora se eu 

voto por interesse, é complicado. 

p_ cada político, Quando antecede a uma 

eleição, critica ao máximo o Que estava 

no poder. só Que você não vê um político 

falar do antecessor dele, Que fez alguma 

coisa para melhorar o país. só critica. 

Quando ele assume, alguns projetos Que 

tem em andamento ele pára, porQue foi 

o adversário Que começou. e daí tenta 

começar outro. em Quatro anos não ter-

mina... como tem alguns casos no brasil, 

por exemplo um hospital, em belém, Que já 

tem 6 anos Que está fechado. foi inau-

gurado, o prédio está pronto, só porQue 

foi o presidente anterior Que começou, e 

não terminou, o presidente atual nunca 

mandou eQuipamentos, está fechado. a po-

pulação morrendo, todo mundo sabe disso, 

e o presidente vai na televisão e fala Que a 

saúde pública está Quase 100%. o senhor 

não acha Que é difícil escolher alguém Que 

fala isso? 

R_ É difícil escolher alguém que 

fala isso. Mas é o seguinte: se tem 

um projeto em andamento, um 

administrador público, um prefeito, 

um governador, um presidente da 

república que assume não pode ini-

ciar outro, por exemplo, se tem uma 

ponte iniciada aqui no Rio Pinheiros, 

ele não pode iniciar uma outra ponte 

no Tietê, enquanto não acabar essa 

aqui. Você tem que criar mecanismos 

de controle para ter isso aí, porque 

na verdade é desperdício de dinheiro 

público, e é desatenção com o cida-

dão. Então, nós temos que combater 

isso, e a sociedade tem que criar os 

mecanismos de controle. Não pode 

deixar isso acontecer. A escola não 

ter professor porque foi o outro que 

inaugurou, ou o hospital não ter mé-

dico porque foi o outro que inaugu-

rou. Nós temos que ter esse hospital, 

nós temos que ter escola, temos que 

ter a ponte. Então, vamos criar um 

mecanismo que proíba... o cara não 

pode fazer outra coisa enquanto não 

acabar aquilo que está começado. 

Que é o que a gente faz em casa, né. 

Como nós administramos o nosso or-

çamento, a gente sabe que se come-

çou a fazer a parede lá do quarto dos 

fundos, faz duas paredes... aí começa 

a fazer a parede do outro quarto, não. 

Eu termino aquele lá, faço as quatro 

paredes ali para fechar. E na política 

tem que ser assim, a gente tem que 

impor isso aí. A gente impõe pressio-

nando, brigando... mandando cartas, 

fazendo uma manifestação, é isso. 

p_ por Que só o herzog morreu?

R_ A questão não é matar um ou 

matar o outro. Na verdade era um 

lugar onde tinha um monte de gente 

em cubículos, e as pessoas eram 

torturadas, uns mais e outros menos, 

mas de qualquer maneira houve ex-

cessos, os repressores foram em cima 

com tanta violência que acabaram 

matando Vladimir Herzog. Os limites 

de cada um também interferem nisso 

e também o tamanho da violência 

sobre cada um. Provavelmente foi ali 

um idiota treinado para torturar, que 

foi lá e numa ação torpe fez aquilo. 

Uma coisa tem que ficar bem clara, 

que na ocasião os órgãos de repres-

são quiseram passar a idéia que ele se 

suicidou, contra todas as evidências. 

Porque divulgaram uma foto que ele 

teria se enforcado numa janela. Só 

que a janela não tinha altura para 

se enforcar. E mesmo que a gente 

queira se matar no enforcamen-

to, se a gente sentar tem uma 

reação que é natural de qualquer 

animal, não só do homem, mas 

de qualquer animal, ele não se 

levanta, não recolhe as pernas, 

você reage, instintivamente há 

uma reação. E tanto é verdade 

que a Justiça condenou o Estado, 

a União, pela morte do Vladimir 

Herzog. Então a família  recebeu 

uma indenização pela morte 

dele. É claro que a indenização 

não paga a vida de ninguém, mas 

foi importante para dizer que o 

Estado cometeu o crime. Quando 

digo Estado, não é o Estado de 

São Paulo, é o Estado, a máquina 

estatal, que devia cuidar da gente 

e cometeu um crime. E a punição 

foi importante para que isso não 

se repita. 

p_ como eram torturados, juntos

ou separados? 

R_ Havia todas as situações. 

Desde isoladamente, num cubí-

culo, você apanhar, ser eletro-

cutado, até junto, botar uma 

pessoa sendo torturada aqui, e 

você sentada aí. Houve muito o 

marido apanhar e ver a mulher 

ser violentada, na frente. É uma 

coisa. Impressionante a capaci-

dade de violência do homem, é 

um negócio que eu não consigo 

entender muito não... Por isso são 

importantes essas reuniões, para 

saber que isso aconteceu, que 

não pode voltar a acontecer. 

p_ o jornalista escreve, e os nossos 

alunos aQui escrevem também, escre-

vem muito... então, Queria Que você 

contasse um pouco como é esse pro-

cesso de escrever, se teve momentos 

de você ter Que escrever sob pressão... 

ou se você é uma pessoa Que gosta de 

escrever, por isso mesmo resolveu ser 

jornalista. 



R_ Você sabe que eu na época em que entrei na faculdade, na Escola de 

Comunicações e Artes da USP, não se fazia opção pela carreira, mas pelo perí-

odo, de manhã ou à tarde. Tinha dois anos de básico e se optava por cinema, 

jornalismo, rádio e televisão, relações públicas, biblioteconomia. Hoje não é 

assim, mas na minha época era assim. Eu entrei para fazer cinema. Mas acabei 

optando por jornalismo. Eu sempre gostei de escrever, mas não foi por isso 

que optei por jornalismo. O jornal era uma coisa importante como atividade. 

Agora, o jornalista escreve sob pressão. É a pressão do fechamento. O repórter 

capta uma notícia, entrevista pessoas e escreve. Aquilo tem um tempo para 

ser entregue. No caso do jornal impresso 22 horas é o limite, não pode passar 

das 22 horas, porque aquilo vai entrar num processo de impressão, depois 

de distribuição. No caso da televisão 7 horas a notícia vai ao ar. Você chegou 

ali, você tem que escrever, gravar o “off”, “off” é aquele texto que é falado 

enquanto tem imagem no lugar. Então, tem que escrever, tem que ser editado. 

A edição é separar as partes que vão ao ar. E tem que entrar 7 horas, então, 

você tem uma pressão muito grande. Ao contrário da escrita por ficção ou por 

ensaio, ou seja, a pessoa que exercita o raciocínio, intelectualmente até, para 

defender uma tese na faculdade. Você tem a pressão também, mas você pode 

programar melhor. Agora, no jornalismo essa programação depende muito 

pouco de você. Depende do que aconteceu. E essa é uma briga diária, mas 

faz parte da atividade. Mas é bom escrever. Acho um bom exercício, a escrita 

ajuda a melhorar o nosso raciocínio. Ela nos ajuda a organizar as idéias. Às 

vezes a gente tem um monte de idéias, mas está tudo tão confuso que a gente 

não consegue nem expor. Se você sentar, começar a escrever... e não precisa 

ser escrito em computador, não, no caderninho dá para fazer isso muito bem. 

Peguem e procurem colocar no papel essa idéia. A primeira vez vai ser difícil, a 

segunda também. A terceira já vai ser mais fácil, é um exercício isso, e é muito 

bom. Não queiram saber como é bom você poder colocar o que você pensa 

num papel para todo mundo ler e entender o que você está querendo dizer. É 

uma coisa maravilhosa isso.

 

p_ eu Queria saber se entre as pessoas Que conviveram com você naQuela época, se tem 

alguém Que ficou com seQüelas psicológicas importantes. porQue vocês passaram por tudo 

isso, mas você trabalha na tv cultura, você está aQui conosco... e muitos outros estão aí.  

R_ Teve. Teve gente que perdeu o emprego, teve seqüelas físicas, teve que se 

aposentar, quer dizer, foi aposentado pelo INSS, e que depois ainda conse-

guiu ser indenizado, mais recentemente, porque essa coisa da indenização é 

uma coisa muito recente. É coisa  da segunda metade dos anos 90 para cá, 

que o governo do Estado de São Paulo, acho que o governador Mário Covas, 

instituiu uma indenização para as vítimas da repressão do Estado de São Paulo. 

E também tem uma da União, que também estabeleceu a indenização para as 

vítimas da repressão do Estado, vítimas da União. Mas tem gente que perdeu 

o emprego, teve seqüelas de estado emocional incontrolável, precisou fazer 

tratamentos demorados, como terapias, enfim, uma assistência permanente. 

Teve gente que perdeu o ímpeto, a vontade de viver. 

p_ você é a favor da pena de morte?

R_ Eu sou contra a pena de morte. Os estudos mostram que, no caso dos EUA, 

em que a decisão sobre a pena de morte é estadual, tem estado que existe a 

pena de morte e tem estado que não existe a pena de morte, não resultou em 

diminuição da violência. Nos países onde tem essa prática, a pena de morte 

não provocou queda da violência. Existe a possibilidade de erro jurídico, ou 
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seja, uma pessoa que é inocente 

ser condenada. A gente já viu em 

filmes, alguma história envolvendo 

isso. A pena capital não tem volta. 

Agora, eu acho que a nossa legisla-

ção ela é completamente defasada 

da realidade. Se a gente fala com 

pessoas de outros países, elas não 

conseguem entender que alguém é 

condenado a 20 anos, mas com 5 

anos pode estar livre. Mas é que o 

cara é primário, é mais não sei o que... 

tem boa intenção, tem um monte 

de argumentos. E o mais grave é um 

argumento exclusivamente jurídico, 

quer dizer, se cara está preso ali não 

tem nem o parecer do presídio onde 

ele está cumprindo a pena, da pessoa 

que está supervisionando, sobre o 

comportamento dele. Eu acho que a 

nossa legislação devia ser mais clara, 

objetiva, e defender a sociedade. Tem 

um outro equívoco, quando a pessoa 

é presa, não é o preso o principal, mas 

a sociedade que está sendo protegida 

daquele cidadão. Essa tem que ser a 

primeira visão, no meu entendimento, 

do Estado, em relação àquele cidadão 

que cometeu um crime. A sociedade 

que tem que ser preservada. E não o 

contrário. É claro, a pessoa está presa, 

você tem que dar elementos para ele 

poder se recuperar. Mas a primeira 

medida é: isola porque ele foi nocivo 

à sociedade, então, vamos preservar 

a sociedade. A conseqüência, tudo 

bem, vamos tentar recuperá-lo. Mas a 

intenção maior tem que ser a preser-

vação da sociedade daquele elemen-

to perigoso. 

p_ e a violência nos estádios, das torci-

das organizadas?

R_ O problema é de legislação. A 

violência é uma conseqüência, no meu 

entendimento, de falta de educação 

completa. Acho que isso deve ser 

combativo. Quando era criança, eu ia 

ao estádio, em Ribeirão Preto. Eu vim 

de Ribeirão Preto. Meu pai me levava 

para ver futebol, O Comercial. A gente 

assistia ao jogo, depois com 12 anos 

eu ia sozinho, no campo de futebol. 

Hoje eu tenho um filho, ele gosta de 

ver o jogo do Corinthians e sempre 

fico com medo quando ele vai. Porque 

é muito violento. A violência que tem 

no estádio não é diferente dessa outra 

violência que a gente tem na rua. 

p_ como se sustenta a tv cultura? 

R_ Ela tem uma parte do Estado, 

faz parte do orçamento do Estado, 

votado na Assembléia Legislativa. 

Aliás, está em processo de votação 

agora orçamento de 2008, então, ela 

tem um quinhão ali. Depois ela tem 

a prestação de serviços. A TV Cultura 

faz a TV Assembléia, a TV Justiça 

lá em Brasília, do Supremo Tribunal 

Federal. A TV Câmara Municipal aqui. 

Essa é uma prestação de serviços da 

TV Cultura. Ela recebe para fazer esse 

serviço. E também ela veicula apoio 

comercial, ou seja, comerciais. Com 

restrições, não tem bebida alcoólica, 

cerveja não entra, remédio. Tem 

umas normas de anunciantes que são 

muito restritivas. É uma maneira de 

captação. O departamento que cuida 

disso, de levantar recursos, é o De-

partamento de Captação e Marketing 

da emissora. E é isso que permite a 

gente ter um volume de produção 

que tem hoje. No final agora de ou-

tubro vamos lançar Vila Sésamo, que 

é uma produção extremamente cara, 

um trabalho que exige um apoio 

financeiro muito alto. Se não fosse 

esse valor complementar ao orça-

mento do Estado, não seria possível 

viabilizar. Então, a gente na verdade 

recorre a esse apoio para poder pro-

duzir dentro do espírito que norteia a 

Fundação Padre Anchieta. 

p_ tem merchandising?

R_ Não, merchandising não é permi-

tido lá. Merchandising é um apresen-

tador dizer “Use esse produto”, isso 

não existe lá. “Ou beba isso aqui”, 

isso não é permitido. O que a gente 

tem, se você olhar nos créditos, é 

apoio à produção. Quando a gente 

precisa de alguma coisa, por exem-

plo, o outro dia nós fomos gravar 

uma situação com bicicletas, e a 

Caloi emprestou as bicicletas para 

a gente fazer a cena. Então, aquilo 

entra como Apoio, é um agradeci-

mento, é uma troca. 

p_ Queria saber o Que você acha do trá-

fico de drogas, e será Que existe alguma 

maneira de acabar com isso?

 

R_ Tráfico de drogas é hoje o grande 

problema na sociedade, porque o 

tráfico de drogas promove a dis-

torção. Se você for ver o centro de 

distribuição de drogas, eles pegam 

crianças para fazer a distribuição. 

Por que pegam crianças? Porque 

eles oferecem um dinheiro, a criança 

vai ter aquele dinheiro fácil. Então,  

estão acabando com as vidas ali. E 

o uso da droga é uma coisa extre-

mamente nociva. Não tem nenhum 

estudo científico que diga que a 

droga faz bem para a pessoa. Ao 

contrário, ela cria situações que dão 

uma determinada sensação, mas 

aquilo degrada o cérebro, acaba com 

os neurônios, confunde a cabeça, leva 

a pessoa a ter ações fora de controle, 

muitas vezes mortes, brigas com pes-

soas queridas. Para mim a polícia tem 

que ter um trabalho muito eficiente 

no combate direto, mas também a 

gente precisa ter a conscientização 

das pessoas dependentes da droga, 

para dizer que ela está promovendo 

a criminalidade. Se alguém compra 

droga, é esse dinheiro que vai armar 

o cara que vai estar no esquema do 

tráfico. Então, acho que a droga é 

um mal que atinge não só os países 

como o nosso, mas países da Europa, 

desenvolvidos, EUA, Canadá. 
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Edneuza Azevedo 
módulo 3

 
Na quarta-feira dia 7 de 
novembro de 2007 na escola 
Ilha de Vera Cruz, tivemos 
a alegria de receber um 
grande jornalista – diretor de 
programação da TV Cultura, 
José V. P. Galé.
 
Foi bastante importante a vinda 
dele aqui nessa escola porque 
respondeu com muita clareza as 
perguntas de cada um de nós.
 
Ele falou sobre a ditadura 
militar, como ele e outros 
companheiros sofreram muito 
naquela época, foram presos 
e até torturados. Teve um dos 
colegas que não resistiu à 
tortura e acabou morrendo na 
prisão (Vladimir Herzog).
 
Ele falou da importância de se
ler, escrever e expor suas idéias
no papel.
 
Um aluno perguntou o que ele 
achava dos nossos governantes, 
até porque esse aluno nunca 
votou em eleição nenhuma. 
Galé respondeu para ele “você 
não vota mas se encosta em 
quem vota?” Eu gostei da 
resposta que ele deu.

Gisele Pereira
de Almeida módulo 3

Um tema importante foi o dos 
menores de 18 anos que não 
podem ser punidos quando 
cometem um crime mas podem 
votar nas eleições. Um assunto 
triste foi o das torturas que 
causaram muito sofrimento 
na época da ditadura. Hoje o 
jornalista tem mais liberdade 
de expor sua opinião. Galé falou 
que conseguiu se recuperar 
indo a luta, olhando para frente 
e trabalhando.

Marlene R.
Ferreira módulo 3  

A expectativa era grande, todos 
o esperavam com as perguntas 
que já tinham sido selecionadas 
para fazer assim que a 
entrevista começasse. Mas foi 
muito engraçado quando ele 
chegou. Um grande silêncio se 
fez não sei se foi por emoção
ou decepção, afinal 
esperávamos uma pessoa
e conhecemos outra.
 
Mas tudo isso foi esquecido, 
as perguntas foram feitas e ele 
muito gentil respondeu todas. 
TV, política, violência, ditadura
e tantos outros temas. 
A entrevista foi muito 
esclarecedora e me marcou 
a frase “para ter liberdade é 
preciso ter conhecimento”.

Celidalva Silva
dos Santos módulo 3

Participei da entrevista e achei 
de grande importância para o 
meu conhecimento. Foi falado 
muito sobre a ditadura, que 
eu sabia muito pouco. Porém 
a partir deste momento eu 
tive o conhecimento do que 
realmente foi aquela época. 
Fiquei chocada com tamanho 
sofrimento e ao mesmo tempo 
orgulhosa de saber que tinha 
tantos patriotas lutando por um 
país melhor e pela democracia.

A sabedoria deste homem, 
achei o máximo ele tentar 
passar, com muita clareza, a 
importância de escrever o que 
está na mente e que o maior 
meio para ter liberdade é
o conhecimento.

  depoimentos

alunos do módulo 3



morro é muito difícil. Dá vontade 
de chorar.
Mas quando a pessoa está traba-
lhando e vai chegando
o final do dia e sabe que vai
para a sua própria casa, isso é 
muito importante.
O aluguel é muito ruim porque é 
um dinheiro que o indivíduo paga e 
está devendo de novo. Mas quando 
a pessoa tem uma casa sua para 
morar, é como o nascimento de
um filho.

Marilene Rodrigues 
Santana módulo 2

Liberdade ou chão?
O que o ser humano sabe sobre a 
liberdade e chão é que uma coisa 
leva a outra. Pois sem a liberdade 
não dá para conquistar o chão e 
sem o chão não dá para aproveitar 
a liberdade.
A liberdade traz muitas outras 
coisas boas como igualdade e 
fraternidade, por outro lado o chão 
traz para as pessoas a alegria de 
ter sua independência e poder 
curtir sua liberdade e crescer.
Todo ser vivo sendo ele homem ou 
bicho necessita de liberdade para 
viver. A liberdade é uma coisa que 
todos tem direito desde que nasce, 
com ela podemos conquistar tudo 
o que se pode sonhar.

Noeme Alves módulo 2

O que adianta ter
liberdade sem ter chão?
O que adianta ter liberdade sem 
ter chão? Não adianta nada porque 
a liberdade não é boa se não tiver 
onde morar. É muito importante ter 
uma moradia, o ser humano luta 
para ter um pedacinho de chão.
No Brasil teve muita luta por causa 
de um pedaço de chão, muito fa-
zendeiro já brigou com o movimen-
to do MST porque o MST briga por 
não ter onde morar. Enquanto isso 
tem tanta gente com muita terra.
Por isso que o chão é importante 
na vida de todo ser humano.

  liberdade x chão

Carmen Lucia da
Silva módulo 2

A liberdade é para
todos os seres vivos
O desejo de viver na terra e de 
lutar pela liberdade é um direito 
de todos, não importa a religião, a 
classe social. O ser humano tem o 
direito de ser feliz!
E também de conquistar o amor, o 
respeito, o emprego e tudo mais. 
Se não tiver chão, como tudo isso 
pode acontecer?
O importante também é a liber-
dade. A liberdade de ser mãe, de 
poder dar uma vida digna para sua 
família. E nunca desistir: ir sempre 
em frente, com liberdade.

Edileuza S. B.
Andolfato módulo 2

Todos nascem para
ser livres 
Como pensar em chão se o homem 
não tiver liberdade? De que adian-
ta pensar ou querer chão se o ser 
humano não puder ser livre para 
andar livremente pelas ruas
e campos?
A liberdade é mais importante do 
que o chão porque o indivíduo sem 
liberdade é como um passarinho 
preso em uma gaiola.
Liberdade é um sonho de muitos 
e até mesmo dos animais que tem 
“chão” mas não tem a liberdade 
para aproveitar. Muitos vivem 
enjaulados em gaiolas e jaulas e 
até chegam a morrer de tristeza 
porque nasceram livres mas foi 
tirada a sua liberdade de correr, 
voar, nadar e de ser verdadeira-
mente livres.
Assim a liberdade deve ser mais 
importante que o chão.

Elzimar Barbosa
Lima módulo 2

A importância do chão
Todo ser humano seja ele pobre ou 
rico, negro ou branco, independente 

de sua nacionalidade merece e tem 
o direito de ter seu pedaço de chão.
Isso porque é direito de todos des-
de o nascimento e também porque 
é sempre bom ter para onde ir 
quando o dia acaba. E também é da 
terra que vem o sustento de todos, 
o que é essencial para a nossa vida.
Como o ser humano pode ser feliz 
e aproveitar a liberdade se não tem 
um pedacinho de chão para ser seu 
porto seguro e seu abrigo?
É por isso e muito mais que todos 
devem lutar para conquistar o chão.

Isabel Cristina
dos Santos módulo 2

Um lugar para morar
O chão é importante mas várias 
pessoas não tem lugar para morar. 
Nem chão para plantar alimentos, 
nem para criação de animais.
A parte mais pobre do povo bra-
sileiro invade terras do governo e 
particulares e fazem delas sua mo-
rada. São pessoas de baixa renda 
que invadem essas propriedades, 
lavradores com suas famílias ocu-
pam um pequeno pedaço de terra 
sem o título de propriedade.
Os donos das terras invadidas 
contratam capangas para tomá-las 
dos invasores e expulsá-los com 
suas famílias. Essas pessoas que 
não tem um lugar para morar são 
pessoas sofridas, tristes.
Todos nós temos direito de um chão 
para morar e construir nossas casas.

Luciano Anacleto
Ferreira módulo 2 

O chão é tudo de bom 

Se o povo não tem chão para morar, 
do que adianta a liberdade? O ser 
humano, quando ele tem uma casa 
para morar, ele é muito mais feliz 
com todos que vivem ao seu redor. 
Por isso, o que adianta ter liberdade 
de criticar o presidente quando não 
se tem uma casa para morar?
É muito importante ter liberdade 
para ir a rua protestar mas quando 
o povo sabe que vai voltar para 
casa e a sua casa é um barraco no 
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  educação Claudete Cruz Sgai módulo 4

Asas da liberdade

A liberdade para mim foi quando voltei à estudar, percebi que havia 
dentro de mim uma força interior.
Ao realizar um sonho, que até aquele momento me parecia tão distante. 
Quando retomei meus estudos venci vários obstáculos, primeiro achei 
que teria diiculdade para acompanhar a classe, depois o horário, que eu 
não estava acostumada, pois estudo à noite e trabalho durante o dia.
Mas voltar aos estudos, para mim seria como retomar algo inacabado.
E ao mesmo tempo realizar um sonho; foi então que, com o incentivo 
dos meus três filhos, que também estudaram a noite e trabalharam du-
rante o dia, hoje todos formados, pensei: “Este é o momento da minha 
liberdade de escolha! Vou abraçá-lo e levar a sério”.
Posso dizer a vocês está sendo uma experiência única, maravilhosa!
O primeiro dia em sala de aula foi emocionante, o instante que o pro-
fessor fez a chamada e disse o meu nome, ali, percebi que tinha feito 
a escolha certa. Encontrei pessoas alegres e com muitas expectativas. 
Professores e funcionários dedicados e atenciosos.
Nunca é tarde para irmos atrás do conhecimento, pois estamos apren-
dendo a cada dia. Saiba aproveitar a sua liberdade!

Mãe de três filhos. Tem uma neta de 11 anos e está ansiosa com a chegada do seu segundo neto, 
Mateus. Trabalha com costura. Nascida no estado do Paraná, atualmente mora em São Paulo. 
Gosta de acordar cedo e ir ao parque fazer caminhada e ginástica antes de ir trabalhar. O seu 
lazer preferido é passear no shopping e ir ao cinema. A sua leitura predileta são livros de auto-
ajuda. A maior felicidade dela é quando está com todos os filhos e neta. Elzilene de Oliveira

Elzimar Barbosa Silva módulo 2

Falta de condições

Eu sempre fui muito pobre, por isso não tive tantas oportunidades
de estudar.
Quando comecei a estudar foi muito difícil porque não tinha caderno 
nem lápis porque não tinha condições de comprar. Então tive que tra-
balhar em troca de caderno e lápis e assim ir à escola.
Mas a escola não era o que eu pensava. Eu achava que se eu precisas-
se de caderno e lápis eles teriam para dar, por ser uma escola pública, 
do governo. Mas não era assim. Quando chegava época de prova a 
gente tinha que levar folhas para assim fazer a prova. Mas como eu 
não tinha condições, a professora me deixava sem fazer a prova e 
ainda falava: “se não tem condições de comprar material, então não 
venha para a escola.”
Para mim era muito triste porque no final de cada ano via todos os meus 
colegas passando de ano e eu, por não ter feito as provas, não passava.
Mas eu superei essa fase e fui lutando, seguindo enfrente até o dia 
que estava indo para a escola e no caminho meu chinelo quebrou. 
Como não tinha outro, fui pra escola com os pés no chão. Mas ao che-
gar, o porteiro não me deixou entrar porque estava descalça.
Então cadê minha liberdade para estudar?

Meu nome é Elzimar. Sou paulista de nascimento e mineira de criação. Fui criada em Minas 
desde pequena junto com minha mãe Elza, meu pai Itamar e meus sete irmãos.
A minha infância foi um pouco sofrida porque desde pequena tive que trabalhar com meu pai 
na olaria, fazendo tijolos e telhas. Mas as vezes eu achava tempo para jogar bola, brincar de 
casinha com minhas amigas. Era muito gostoso e divertido.
Mas com quinze anos fomos pra Belo Horizonte trabalhar e juntar dinheiro para construir 
uma casa porque a gente morava em barraco de lona. Ao completar 16 anos fui para São Paulo 
buscar trabalho e terminar meus estudos.
Mas acabei conhecendo meu marido com quem estou casada há nove anos e tenho dois filhos. 
Agora, com 25 anos, resolvi voltar a estudar para ficar preparada para quando meus filhos, 
que já estão estudando, precisarem de mim, eu poder ajudar. Espero me formar e assim ficar 
mais feliz do que eu sou.
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Claudece Marinho 
dos Santos módulo 5

Liberdade educativa

Nas palavras de Rousseau: 
“A pátria não subsiste sem 
liberdade, nem a liberdade sem 
a virtude, nem a virtude sem 
os cidadãos (...) Ora, formar 
cidadãos não é questão de dias, 
e para tê-los adultos é preciso 
educá-los desde crianças” Citado 

em Educação para a Democracia, Maria 

Victoria Benevides

No mundo em que vivemos, a 
liberdade ultrapassa limites e 
já estamos nos acostumando a 
isso. Hoje em dia, “até as crian-
ças querem ter a liberdade de 
escolher e fazer o que querem”. 
Mas é importante pensar sobre 
isso. O máximo de liberda-
de que se poderia dar a uma 
criança seria deixá-la solta aos 
seus próprios recursos. No 
entanto, sabemos que isso seria 
impossível. A criança não está 
preparada para suportar tão 
grande liberdade e o resultado 
certamente seria ela sentir-se 
abandonada e rejeitada pelos 
adultos. A criança necessita de 
orientação em sua liberdade, e 
muitas vezes, esta se resume a 
limites ou proibições. A orienta-
ção visa mostrar as possibilida-
des de usufruir da liberdade.
Os pais podem permitir à
criança “experimentar”, mas 
devem estar atentos às suas 
“conclusões”, levando a criança 
a se enriquecer através
das experiências. 
Para Haim Grünspun é preciso 
esclarecer que liberdade é mui-
to diferente de “liberdades”. 
Liberdade, como sentimento de 
liberdade,  corresponde, para 
a criança, à satisfação de suas 
necessidades mais profundas. 
Liberdades são as satisfações 
dos desejos momentâneos, 
que, muitas vezes, não
são necessários.          



Guiomar Rodrigues Gargel módulo 4

Liberdade com responsabilidade

Era um lindo domingo de sol, João convidou seu filho, um pré-adoles-
cente, que não lhe dava sossego, para dar uma volta no parque que fi-
cava próximo da sua casa. Saíram caminhando lentamente e observan-
do a natureza, as árvores floridas, os pássaros cantando, e ao sentir a 
brisa do vento tocar seu rosto João disse para seu filho Lucas:
– Como é bom viver em liberdade!
Lucas que também era um garoto tranqüilo, perguntou ao seu pai:
– Papai, o que é liberdade?
Aquele pai preocupado com a resposta que ia dar ao filho, pois o garo-
to tinha uma idade um pouco complicada, pensou um pouco e disse:
– Liberdade é viver intensamente, mas com amor e respeito, é saber até 
onde vai o seu limite e onde começa o dos outros. É crescer respeitando 
as pessoas e suas diferenças sociais, de raça e religião, respeitar a natu-
reza não destruindo o que Deus nos deixou.
O garoto satisfeito continuou observando tudo o que estava a sua
volta. Seu pai curioso para saber o que se passava naquela cabeça 
cheia de fantasias perguntou:
– E você, o que vai ser quando crescer?
Ele olhou seriamente para seu pai e respondeu:
– Papai se você me ajudar agora, me ensinar a não ultrapassar o meu 
limite, quero ser um homem como você, cheio de amor e compreensão, 
porque sendo assim terei um futuro feliz e com certeza terei liberdade.

Guiomar nasceu em Frutal do Campo, cidade do interior do estado de São Paulo. Veio morar 
na capital em 1979. Casada, teve um casal de filhos. Ela ficou viúva em 1993, é costureira e 
estilista profissional desde os 18 anos, formada pelo Método Vogue e dá aulas de costura. 
Gosta de ler livros religiosos, ver novelas, ouvir música, passear com os filhos e as amigas 
no fim de semana. Adriana dos Santos Bastos

Renata M. da Silva e Silvana J. dos Santos módulo 5

Educação para liberdade

Antonia, na sua infância não teve oportunidade de estudar. Por isso, 
com seus trinta e cinco anos, voltou para a escola, pois ela tem um 
sonho, de trabalhar em laboratório ou na área da saúde. 
Quem tem uma boa educação, tem liberdade de escolha. No censo 
de 2003, aparecem na Educação de Jovens e Adultos mais ou menos 
4,2 milhões de alunos espalhados por todo o país. (dados da revista 
Escola on line).
Quem não teve oportunidade de estudar por algum motivo e acabou 
abandonado os estudos, tem uma chance de continuar o ensino na EJA. 
São muitas as dificuldades que se encontra na volta à escola: quando 
se consegue um trabalho à noite, ou se o horário do serviço não bate 
com o horário da escola, ou quando não se tem dinheiro para a condu-
ção... Aí começam as faltas e se acaba desistindo de estudar. 
Existe uma grande preocupação com a evasão escolar entre os jovens 
e adultos. 
Além desses problemas, para atrair o adulto para a escola e garantir que 
ele não a abandone, é preciso mudanças no uso do material didático, nos 
conteúdos sem significado e, na metodologia, às vezes “infantilizada”.
“Problemas como esses podem ser resolvidos”, afirma Vera Masagão 
Ribeiro, da “Ação Educativa”, responsável pela elaboração do material 
didático de EJA distribuído pelo MEC, “quando o professor conhece as 
especificidades desse público e usa a realidade do aluno como eixo 
condutor das aprendizagens”. 
Quem já sabe ler e escrever quer fazer o Ensino Fundamental e o 
Ensino Médio, um curso ou uma faculdade. Antonia está concluindo o 
Ensino Fundamental e está muito feliz. “Agora posso me preparar para 
cursar e trabalhar em administração ou enfermagem”.

Simone Barbosa da Silva módulo 5

Liberdade para sonhar 

“Digo que o pensamento é mágico porque ele tem o poder de chamar 
à existência coisas que não existem e de tratar as coisas que existem 
como se elas não existissem. É dele que surge a grandeza dos seres 
humanos. O pensamento nos dá asas, nos transforma em pássaros”. 
Rubem Alves, O sexto sentido.
Sempre tive um sonho, o de terminar os meus estudos, mas não tive 
oportunidade por ter três filhos e não conhecer este projeto, o Ilha de Vera 
Cruz,  que veio abrir os caminhos para o que sempre sonhei:  terminar os 
meus estudos e fazer  um curso de enfermagem. 
A enfermagem para mim é um sonho, é uma profissão muito bonita, 
porque permite poder ajudar as pessoas que precisam mesmo de carinho. 
Poder ajudar as pessoas, para mim, é muito gratificante. A cada dia estou 
mais perto do meu sonho.
Faço minhas, as famosas palavras “Vocês podem aprisionar meu corpo, 
mas não minhas idéias”... E meus sonhos.  

alunos do módulo 5
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tinha um propósito, de vencer e 
ser um grande profisional.
Naquela época eu era 
evangélica e logo o convidei 
para ir a igreja, ele tranqüilo 
logo aceitou, fomos e ele se 
sentiu muito bem. Claro era um 
ambiente diferente, pois lá ele 
ouviu a palavra de Deus, sentiu-
se confortável e renovado. 
Certamente Deus tocou
seu coração.
Sem dúvida, Carlos voltou pra 
casa cheio de vida, felicidade 
e bem disposto, sentiu que 
naquela hora ele mudaria sua 
vida o mais rápido possível. Eu 
e Carlos ficamos amigos por 
seis meses, o período em que 
estudávamos, logo depois eu 
não voltei a estudar na mesma 
escola. Mas logo o alertei: 
– Você precisa mudar 
rapidamente e dar um novo 
exemplo para seu filho. Quero te 
ver vencido e claro feliz por ter 
recomeçado, afinal você é livre e 
saiba exercer sua liberdade.
Obviamente ele ficou tão feliz, 
e me deu um forte abraço, fui 
embora, meses depois fiquei 
sabendo que o Carlos tinha 
conseguido um emprego e teria 
mudado totalmente seu modo 
de viver.
Eu cheguei à conclusão que 
tudo isso mudou depois que 
ele foi a igreja, com certeza 
futuramente o filho dele irá 
sentir orgulho do pai que tem.

Marlene, 30 anos, casada, mãe de uma 
filha, nascida no estado da Bahia, mora em 
São Paulo há aproximadamente 11 anos. 
Trabalha em casa de família há 4 anos, 
gosta de ler em seu quarto nos momentos 
mais tranqüilos. Gosta de cantar, passear. 
É muito extrovertida, gosta muito da sua 
família. Adriano Barbosa

De volta na carroça, o filho 
perguntou ao pai:
– Pai, eu por acaso sou livre?
Sem entender, o pai respondeu 
que sim, mas que deveria 
observar suas ações para 
conservar sempre sua liberdade.
Martins suspirou aliviado e 
feliz, daquele dia em diante 
suas obrigações eram feitas 
com prazer, sabia que ao fim 
delas podia correr e brincar 
pois sua liberdade lhe dava 
enorme vaidade. Assobiando 
e brincando seguiu pensando 
“Como aquele homem prefere 
morrer de fome? E ele é livre 
para escolher!”.

Fátima tem 52 anos, é nascida em Minas 
Gerais, a sua profissão é cozinheira. 
Casada, tem um filho de 30 anos e um casal 
de netos que ela ama muito.
O que a Fátima gosta muito de fazer é ler 
livros de suspense e coisas picantes, além 
de assistir TV. Manoel de Jesus Sabino

Marlene Maria 
da Silva módulo 4

Desejo de mudança

Certo dia conheci um rapaz, na 
escola onde eu estudava, ele se 
chamava Carlos era um jovem 
bonito e muito estudioso.
O Carlos tinha um propósito 
na vida se formar e tornar-se 
um grande homem, mesmo 
com sua aparência tristonha 
e preocupante, eu e ele 
conversavamos muito sobre 
tudo, ele não trabalhava, estava 
à procura de um emprego. Por 
isso queria terminar os estudos, 
além disso tinha um filho de 
dois anos de idade que morava 
com ele que a mãe havia 
abandonado.
Fiquei muito triste quando o 
Carlos me disse que usava 
drogas e passava a maior parte 
do tempo na rua com seus 
amigos, não ficava com seu 
filho. Em outro dia perguntei:
– Você não gostaria de parar e 
recomeçar outra vez?
– Sim - respondeu ele - quero 
parar e arrumar um emprego 
para poder dar uma vida mais 
adquada pro meu filho. 
O Carlos sabia o que queria, 

  religião

Maria de Fátima 
Oliveira módulo 4

Ser livre

Toni e Tina trabalhavam na 
fazenda e tinham vários filhos. 
Tina prestava serviços na casa 
da fazenda, Toni cuidava do 
gado e da plantação que não 
era pouca, plantavam milho, 
abóbora, mandioca, melancia, 
sem contar as mangueiras e 
jabuticabeiras. Na época da 
colheita era aquela festa, pois 
metade pertencia ao patrão e 
a outra era dele. Organizava 
orgulhoso tudo na carroça e lá 
ia ele para a cidade vender no 
comércio a colheita. Martins, 
um de seus filhos, gostava 
de acompanhar o pai, era a 
chance de ver mais pessoas 
e fazer coisas diferentes. 
Da fazenda para a cidade a 
paisagem simplesmente era 
de babar de beleza. Quando 
chegavam na cidade, enquanto 
o pai negociava, ele olhava a 
rua, bisbilhotava o que havia 
nas quitandas sempre com 
a recomendação do pai “não 
mexa em nada ou chegando 
lá em casa te ponho de 
castigo”. Apesar de traquina, 
sabia que aquelas palavras 
eram verdadeiras, caso 
desobedecesse certamente 
seria castigado. 
Depois dos negócios concluídos 
presenteava o filho com um 
enorme sorvete. 
Um dia, se puseram na longa 
jornada de volta para a fazenda, 
como fazia intenso calor, 
fizeram uma pequena parada 
pois precisavam dar água aos 
animais. Um homem muito 
magro quase esquelético 
sentado à sombra de uma 
árvore estava rezando. Martins 
aproximou-se sorrateiramente 
e perguntou:
– Por que rezas? O que pede?
O homem lhe respondeu:
– Peço a Deus que não aumente 
minha fome.
– Não é mais fácil o senhor 
trabalhar?
– Não. Sou livre, prefiro rezar 
que trabalhar. 

Wilton A. da Graça 
módulo 5

Álcool e volante
não combinam
Em São Paulo, tem aumentado 
assustadoramente o índice 
de acidentes de trânsito. Não 
vamos fazer nada? 
A permissão para dirigir só é 
dada após os dezoito anos de 
idade, quando se é aprovado 
nos exames psicotécnico, mé-
dico, teórico e prático, exigidos 
pelo Detran. A carteira de habi-
litação, documento que permite 
ao motorista transitar em todo 
território brasileiro, é um sonho 
de todo adolescente. 
Entretanto, essa sensação de 
liberdade para dirigir, con-
quistada pela juventude, tem 
aumentado assustadoramente
o índice de acidentes de trânsi-
to, apesar dos jovens não serem 
os únicos envolvidos nessa 
questão. 
Em 2005,”ao todo, 1.505 pes-
soas foram vítimas do trânsito 
de São Paulo [...]. Delas, 748 
(49,7%) eram pedestres. Os 
motociclistas formam o segun-
do maior grupo na estatística: 
345 mortes (22,9%). Outras 319 
das vítimas são motoristas ou 
passageiros de carros, ônibus 
ou caminhão e os 93 restantes 
(6,2%) ciclistas”. (Folha On line, 
julho de 2006)
Segundo estatística americana, 
quarenta mil pessoas morrem 
por ano em acedentes de carros 
e o álcool está envolvido em 50% 
deles. Em 1993, sete jovens da 
alta sociedade paulista, embria-
gados, morreram numa rodovia 
de São Paulo.
Em seu livro “Disciplina”, o 
médico e psiquiatra Içami Tiba 
diz “Não há como evitar o 
contato dos jovens com bebidas 
alcoólicas, portanto, é muito 
melhor ensiná-los a administrar 
a bebida do que viver pregando 
a abstinência.”
Se não bastasse os locais fre-
qüentados pelos jovens como 
os barzinhos, casa de baladas e 
casas noturnas, ainda faz parte 
da nossa cultura decorar nos-
sas  casas com mini - barzinhos, 
garrafas bonitas e caras, etc, uma 
tentação para os jovens.
Como aconselhar um jovem, se 
não somos exemplos?
Penso que deveria ser incor-
poradas nas escolas, palestras 
– pelo menos uma vez por mês 
– que abordassem o assunto 
do álcool  e das demais drogas, 
com depoimento de pessoas 
que viveram essas experiências, 
ex-alcoólicos ex-drogados. 
A liberdade sem responsabili-
dade acarreta conseqüências 
desastrosas que não temos 
como controlar. Álcool e volante 
não combinam. Essa tem sido 
uma das principais causas do 
alarmante número de mortes no 
trânsito em São Paulo. 
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Liberdade 
é saber sonhar 

aonde quer chegar 
e como chegar lá.

Estudar pode trazer
seus sonhos para

mais perto de você.

Estude de graça
com muita qualidade.

São excelentes psicólogos, me dão ordem, me aconselham, me fazem rir, pensar...
Já pensou se elas não existissem?
Acho que morreria de tédio.

Você é livre para sonhar.
Você é livre para sorrir.
Nós somos livres para nos amarmos.
Eu sou livre, e você?
Dê liberdade para ser livre.

Quantas propagandas você já viu hoje?
Você já reparou que para todo lugar que 
olhamos há uma propaganda?

Pois é... diariamente somos bombardeados 
com inúmeras propagandas.
Mas esse comercial não tem a intenção de 
vender nada... nem de dar ordem ou te 
aconselhar... é só para te dizer uma coisa:

Liberdade 
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2º semestre 2007

EntrEvista com
o jornalista José Galé:
“o conhecimento é a

arma da liberdade”

LibErdadE E cidadania
pensadas por 15 autores 

Pra quE sErvE
liberdade sem chão?

conhEça os 9 vEncEdorEs
do concurso de contos

Ilha de Vera Cruz EJA
Educação de Jovens e Adultos

Ilha de Vera Cruz

Ações Comunitárias

Ações Comunitárias Ilha de Vera Cruz

RETRATO

ENVELOPE

EJA
Educação de Jovens e 
Adultos


