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Prefácio 
 

Criado em 2004, o Programa Jovens Urbanos é uma iniciativa da Fundação Itaú Social, 
realizada com a coordenação técnica do CENPEC, que visa disseminar propostas de formação 
para juventudes que ampliem o repertório sociocultural dos jovens que vivem em territórios 
urbanos vulneráveis.  

As propostas de formação para juventudes desenvolvidas pelo Jovens Urbanos visam 
qualificar e potencializar a participação dos jovens na vida pública e no mundo do trabalho, 
assim como contribuir com as discussões de Educação Integral para Juventude, garantindo 
condições para a permanência, retorno e conclusão da educação básica. A metodologia tem 
como base a exploração, experimentação, produção e expressão a partir da circulação na 
cidade e da apropriação de diferentes tecnologias. Compõe também a metodologia, a 
intervenção na comunidade desenvolvida por meio de Projetos Jovens.  
 No ano de 2017, uma das estratégias desenvolvidas durante os encontros de 
formação com os educadores do Programa em sua 12ª edição em São Paulo foi o círculo de 
histórias. Essa metodologia, construída pelo Instituto Museu da Pessoa, possibilita identificar 
traços comuns, bem como as diferenças e os contrastes nas histórias pessoais do grupo, e é 
um meio de criar vínculos e permitir uma reflexão sobre de que maneira as memórias de 
cada um são individuais e coletivas. Após o compartilhamento das memórias individuais, o 
grupo caminha para a construção da sua história coletiva.  

Destaca-se, como parte das estratégias da cartografia, o trabalho com as histórias de 
vida que vem se tornando cada vez mais central no Programa. Ao mesmo tempo em que 
promove identificação entre os jovens – constituindo-se a principal estratégia de formação 
das turmas—, o levantamento das histórias de vida possibilita que os educadores possam 
construir uma leitura mais profunda dos potenciais e desafios dos jovens aprimorando o 
planejamento das atividades educativas.  

Mas, sobretudo, a construção dessas narrativas pessoais permite desnaturalizar as 
categorias com as quais, ordinariamente, compreendemos e vivemos o cotidiano e, assim, 
focalizá-las de uma perspectiva subjetiva. Além disso, quando compartilhamos nossas 
narrativas, estabelecemos novos significados sociais. Assim, a perspectiva multicultural 
contida no trabalho com história de vida evoca também discussões sobre a diversidade 
étnico-cultural e de gênero, caras aos objetivos do Programa.  

Nesse círculo, foi pedido que os participantes contassem uma narrativa relacionada a 
sua vida, em qualquer faixa etária que fosse. A seguir, as histórias foram registradas pelos 
educadores.  

As histórias que se seguem contam de um tempo e de um espaço que foram 
vivenciados por jovens de São Paulo, do Paraná, da Bahia, de todos os cantos. Memórias que 
compõem a diversidades dessas juventudes.  
 

Desejamos a você uma boa leitura!  
Equipe Programa Jovens Urbanos 



                      



Datas comemorativas 
 

 

Dia do meu aniversário. A hora mais aguardada era a de abertura dos presentes. 

Raaaaaaasg!, abre o primeiro presente; reeeeeeec!, abre o outro, e a cada um a minha 

expectativa aumentava. Depois de abrir todos, notei que eu não tinha ganhado meu 

presente dos sonhos: um carrinho vermelho de controle remoto, com rodas prateadas e 

designer de Ferrari da Fórmula 1. 

Passavam as datas comemorativas e o meu sonho reacendia, mas nada de presente. 

Pliiiiiiiiim, foi quando tive uma ideia: escrever uma cartinha para o Papai Noel. Smaaaash, 

craaaaaaaash, smaaaash, craaaaaaaash! Foram inúmeras cartas rasgadas e reescritas. Ao ver 

a cena, minha mãe falou: 

– Nossa condição financeira não permite comprar o seu carrinho, então vou ajudar 

você a escrever. Quanto mais cartas, mais possibilidade você tem de ganhar. Pliiiiiimmmm, 

meus olhos brilharam! 

Escrevemos várias cartas. Deixamos algumas no Correio por conta da campanha de 

Natal e depois fomos ao Shopping Aricanduva entregar pessoalmente a minha cartinha ao 

Papai Noel. 

Minha expectativa aumentava e todo dia eu ficava na janela aguardando a chegada do 

Papai Noel com o meu presente. Cof, cof! Fiquei doente por conta do carrinho. Minha mãe, 

muito preocupada, tomou a decisão de me levar ao shopping. Entramos em uma loja de 

brinquedos e ela pediu para eu escolher o carrinho de controle remoto dos meus sonhos. – 

Mmmmm! Mmmmmmm! Esse? Ou esse? Não, é esse! 

  Enquanto em meu rosto estava estampada a alegria de um sorriso que não cabia na 

boca, minha mãe estava com um semblante de preocupação devido às várias parcelas que 

tinha no crediário. Saímos da loja, minha mãe pegou na minha mão, olhou nos meus olhos e 

disse: 

– Filho, aproveite seu carrinho de controle remoto. Esse é seu presente de Natal que o 

papai e a mamãe deram. Quero que você saiba que PAPAI NOEL NÃO EXISTE. Se o seu pai 

não trabalhasse para comprar e pagar esse crediário, você nunca teria nada. 

 Ouvi o que ela falou. Com um nó na garganta, só pensei em todo o nosso esforço, 

mas depois não consegui pensar em mais nada. O carrinho de controle remoto que estava 

em minhas mãos era o que mais importava naquele momento. A partir daquele dia, aprendi 

que Natal, Ano-Novo, Páscoa, Dia das Crianças e outras são todas apenas datas 

comemorativas. 

 

Cláudio Pavão 

 

 



                      

 

Você já foi ao cinema? 

 

Quando eu era uma criança, lá por volta dos 8 anos de idade, possuía uma enorme 

vontade de ir ao cinema. Mesmo nos anos 90, ainda havia algo de místico e sensacional no 

cinema, e eu, claro, também sentia isso, pois nunca tinha ido, e naquela época isso era um 

sonho para mim. 

  Passei alguns anos insistindo para que meus pais me levassem ao cinema, pois nosso 

vídeo k7 já estava se tornando literalmente obsoleto. Porém, o argumento era sempre o 

mesmo: ir ao cinema era caro, era longe e eles não tinham tempo. 

  Às vezes eu insistia muito e minha mãe, na tentativa de aplacar minha euforia, dizia 

que eu já tinha ido ao cinema: "Quando você tinha 3 ou 4 anos, seu pai e eu fomos assistir ‘O 

Máskara’ e você foi conosco. Levei você no meu meu colo. Você não lembra?" 

  Parecia que ela caçoava de mim. Eu respondia "claro que não!", e ela dava de 

ombros, com um meio sorriso no canto da boca, do tipo "você já foi mas não se lembra." 

   Eu ficava muito irritado, mas de tanto insistir e nunca obter sucesso, me conformei 

com o fato (ou ideia) de um dia ter ido ao cinema. 

Os anos foram se passando e eu fui esquecendo essa grande vontade. Porém, sempre 

que eu estava em casa e passava o filme “O Máskara” na TV, eu pensava, orgulhoso comigo 

mesmo "eu já assisti a esse filme no cinema", e dava risadas à toa, pois na realidade ainda 

me sentia frustrado por não lembrar do filme que nunca tinha visto. Até o dia em que um 

colega de escola me chamou para matar aula e irmos ao cinema. Naquela época eu tinha 12 

anos e só o fato de matar aula já era tentador. Não foi difícil me convencer. Depois de 

conseguir arranjar o dinheiro necessário, combinamos de ir numa sexta-feira (se a memória 

não me falha). 

 No grande dia, o filme não era qualquer um: fomos assistir ao Homem-Aranha 2 (e eu 

nem sequer tinha assistido ao primeiro filme). Para não perder nada, decidi sentar na 

segunda fileira, pois a da frente estava cheia (muito embora meu colega estivesse relutante 

em sentarmos ali, pois era "ruim"). Como eu realmente nunca tinha ido ver um filme na 

poltrona de um cinema, queria ver de perto, não queria perder nada. 

 Logo que começaram a rodar os trailers e vinhetas, tive que "caçar as imagens", pois 

era muito grande a tela. No meio do filme, eu já não entendia mais nada. O Homem-Aranha 

levava um golpe e eu torcia todo o pescoço para ver ele ir para do outro lado da tela. Eu 

realmente não conseguia acompanhar as explosões, conversas, cenas de ação, e as 

aparições surpresa tinha um efeito delay sobre mim, porque não conseguia captar todas as 

imagens. Naquele momento, estava clara uma coisa: minha mãe estava certa! O cinema não 

era tudo isso que diziam... 



  Naquele dia, depois que o filme acabou, eu ri muito da minha estupidez e inocência. 

Contudo, saí muito contente, pois até que enfim pude ir ao cinema, mesmo que não tenha 

entendido muita coisa do filme. 

 

Eder Farina 

 

 



                      

Trem Carapicuíba 

 

 

Dos meus 9 aos 13 anos, quase todos os  fins de semanas eram na casa da Tia Dores, 

que morava em Carapicuíba. 

Lembro-me de sair bem cedo de casa, eu e minha mãe. Pegávamos um ônibus e 

depois o trem, na estação Júlio Prestes. Naquela época, 1992, pegar trem era uma 

verdadeira aventura. Eu, criança, adorava, já minha mãe só se acalmava quando chegava. 

Aquele barulho e o balanço do trem nunca saíram do meu imaginário. 

Já em Carapicuíba, ainda dentro do trem, eu avistava a casa da minha tia. Nesse 

momento, eu era tomada por uma grande ansiedade. Quando chegava, a casa já estava 

cheia e eu tinha que ir cumprimentando todo mundo, tias, tios, primos e amigos, para 

depois... Eba! Sair para a rua e começar a brincar. A rua era sempre cheia de crianças 

pulando muros, brincando de taco, duro ou mole e polícia e ladrão. Tudo era pura diversão. 

Quando voltava para a casa da tia, a imagem sempre era de cozinha cheia, com mulheres 

conversando e cozinhando, e de quintal cheio de homens bebendo cerveja e fazendo samba. 

Eu adorava ficar na cozinha, onde se contavam muitas histórias boas de se ouvir. E eu 

gostava de ver minhas tias cozinhando E achava linda a feitura da tradicional salada 

maionese da Tia Dores: batata, cenoura, vagem, milho, ervilha e maionese caseira. Dentro 

de uma bacia bem grande, minha tia misturava todos os ingredientes com a mão. Era um 

mundo de cores e sabores! Eu ficava maravilhada como aquela imagem. 

Hoje, percebo que o prazer que tenho em cozinhar vem também desses fins de 

semana em Carapicuíba, na casa da Tia Dores. 

  

Ellen Rio Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lola 

 

 

Meu nome é Emily e vou contar uma parte da história da minha vida. 

     Era o ano de 2006. Domingo de Páscoa. Minha família sempre ia visitar os parentes 

que moravam na Zona Norte. Nesse dia, fomos para a casa de um amigo do meu pai. Na 

época, eu e meus irmãos queríamos ter um cachorro, mas minha mãe nunca apoiou essa 

ideia porque animal dava muito trabalho, ela dizia. Na rua da casa desse amigo do meu pai, 

havia uma moça vendendo filhotes de labrador por R$ 100,00. De tanto insistirmos, meu pai 

comprou! Cada um queria um filhote, mas ficamos com apenas uma fêmea, que dá menos 

trabalho que o macho. 

Na volta para casa, ficamos sugerindo os nomes: Bidu, Nina, Rex, até chegar em Lola. 

Quando a Lola chegou em casa, dormiu no nosso quarto. No dia seguinte, percebemos 

que ela não estava. Fomos atrás e encontramos ela no banheiro, mexendo no lixo. 

Filhotes sempre dão trabalho, e minha mãe vivia reclamando: – Olha só o que a Lola 

fez na casa! Vocês vão ter que arrumar tudo isso! 

      Certo dia, compramos uma casa para a Lola. Com o tempo, a casa acabou ficando 

muito pequena, pois não sabíamos que labradores cresciam tanto. Tiivemos que comprar 

outra. 

      Seis meses se passaram. Lola já estava um pouco grande, e meu irmão tinha mania de 

ficar pegando em seu rabo. Meu tio sempre falava que não podia ficar pegando no rabo dos 

cachorros porque eles não gostam. Como meu irmão não ouvia, fez de novo, pegou no rabo 

da Lola. Ela se voltou e mordeu a orelha dele, que começou a sangrar. Entramos em 

desespero. Meu irmão acabou no hospital, onde levou seis pontos. Eu e meu outro irmão 

pensamos que nossos pais sacrificariam a Lola. 

– Será que vão mandar a Lola embora? Questionou meu irmão. 

– Eu não sei! Respondi. 

Anos se passaram. Meus pais e meus irmãos foram morar em Pirituba, enquanto eu 

acabei ficando na Cidade Tiradentes. Eu e a Lola. Com o tempo, ela foi ficando doente, pois 

sentia saudades da minha família. Chegamos a levá-la para um hospital de animais e ficamos 

revezando para cuidar dela. 

Um dia, saí e fiquei muito bêbada. Meus amigos falavam para eu não voltar para a 

casa, mas eu queria, pois a Lola estava doente. Acabei entrando em desespero e comecei a 

chorar porque meus amigos não queriam deixar eu voltar para casa. Pensei que a Lola fosse 

morrer. 

– Gente eu preciso voltar para casa, deixa eu ir! 

– Não, Emily, você não vai, está muito mal! Disse um amigo. 

– Por favor deixa eu ir!  



                      

De tanto insistir, voltei para casa, e lá encontrei meu irmão, cuidando da Lola.  

    Hoje, a Lola está com 11 anos. Ela dorme todos os dias ao lado da minha cama. Falo 

para as pessoas que a Lola é uma irmã para mim, e que o nome dela tem até sobrenome: 

Meirelles de Souza. 

 

 

 

Emily Meirelles 

 



Com açúcar, com afeto 

 

 

Dona Adelaide costumava mimar os netos caçulas, eu e meu irmão gêmeo. Aos 

domingos, meu pai nos levava para visitá-la bem cedinho. Mal havíamos digerido o café da 

manhã e lá vinha a vovó oferecendo seu açucarado e tradicional pudim de leite condensado. 

E ai de quem não provasse! Quando era a sua vez de nos visitar, nunca chegava de mãos 

vazias. Trazia consigo um maço de couve colhida na horta, alguns panos de prato com 

barrado em crochê que ela mesma bordava ou meia dúzia de quibes fresquinhos. 

Nas férias escolares, vez ou outra combinava de nos levar ao shopping para brincar. 

Minha mãe dava dinheiro para o transporte e um lanche, mas os planos arrojados da vovó 

não incluíam gastos burocráticos. Todo o recurso se destinaria a maximizar nossas horas de 

diversão, convertendo-se em fichas para os brinquedos do parque. 

A jornada se iniciava com meu irmão e eu nos apertando para passar por debaixo da 

catraca do ônibus, embora já não tivéssemos idade para isso. Chegando ao shopping, a vovó 

subia a escada rolante segurando firme no meu braço, tamanho o medo daquela 

parafernália automatizada. Enquanto as brincadeiras fluíam no Playland, já não sabíamos 

mais quem era adulto ou criança. Vovó era muito esperta no basquete. E como se divertia 

fazendo cestas! 

Certa vez, em um desses passeios, quando a fome começou a apertar, Dona Adelaide 

puxou o bonde rumo à praça de alimentação. Chegando lá, perguntou generosamente: 

“Onde os gêmeos querem comer?”. A excitação tomou conta da gente e, sem muita 

demora, escolhemos um fast food, já salivando pelas fritas e o hambúrguer. 

Entramos no local escolhido. Pegamos uma mesa. Sentamos. Quando os bracinhos 

estavam quase tocando o cardápio, ouvimos um som: era o zíper da bolsa da vovó, que se 

abria lentamente. Em seguida, o brilho do papel alumínio ofuscou nossa visão. Dona 

Adelaide retirava, calma e cuidadosamente, três pacotinhos que embrulhavam sanduíches 

feitos em casa. Para ela, era óbvio que estávamos a escolher apenas um local para sentar e 

comer o lanche já preparado. Para nós, um pesadelo total. 

Os anos se passaram e revisito essa memória com outro olhar, cheio de admiração e 

saudade. Quanto afeto cabe em um pedaço de pão? 

 

Juliana Gonçalves 

 

 

 

 

 



                      

O óvni e o cão 

  

Eu sou a Karina e a minha história começa em uma noite estrelada do ano de 1992, 

quando, aos oito anos de idade, eu morava em uma pequena cidade do interior chamada 

Jaú. 

Desde aquela época, eu já gostava muito de animais e tinha um querido amigo 

chamado Ralf, um cão vira-lata preto e com os pelos todos espevitados. Uma grande amiga, 

Mariana, dizia que ele era muito feio e o chamava de Alf, comparando-o com o personagem 

de um ET do antigo seriado de televisão "Alf, o ETeimoso". 

Mas além dos animais, naquela época eu também gostava muito de histórias sobre 

ETs e óvnis. Eu assistia a documentários sobre misteriosos casos de abdução de pessoas e de 

espaçonaves que haviam caído em algum lugar da Terra. Eu assistia e gravava em fitas 

cassetes muitos filmes e reportagens sobre o assunto. Embora o tema me assustasse, 

também muito me intrigava. Eu adorava olhar para o céu estrelado e imaginar quantos 

outros seres viviam entre aquelas brilhantes estrelas. 

Foi então em um dia quente de verão, quando eu e minha irmã mais velha, Francine, 

estávamos deitadas no chão do quintal de casa observando o estrelado céu de Jaú, que uma 

estrela cadente passou rápida e fugaz.  Eu, ingênua que era, logo pensei que aquele brilho 

que cruzara o céu pudesse ser um ET, em sua nave sobrevoando a Terra, em uma grande 

missão espacial. Para a minha infelicidade, decidi compartilhar o que pensava com minha 

irmã, que logo percebeu que aquela se tratava de uma grande oportunidade para me pregar 

uma peça. 

Muito astuta, Francine embalou na minha imaginação e disse: –Sim! Provavelmente 

aquela luz era uma nave com ETs! Meu professor falou esta semana que todos os alunos 

deveriam tomar muito cuidado, pois existem óvnis invadindo a Terra e abduzindo pessoas e 

animais para fazer pesquisas. Em Brotas mesmo, aquela cidadezinha aqui perto de Jaú, ouvi 

dizer que houve muitos casos de cachorros abduzidos durante a madrugada! 

Naquele momento, meu mundo caiu. Comecei a pensar no meu querido cachorro Ralf, 

que passava todas as noites no quintal de casa. Pensei que em uma noite qualquer ele 

poderia ser abduzido, levado para longe por um ET, e que eu nunca mais o veria. Então 

decidi fazer algo a respeito, mas, como minha mãe não deixava o Ralf dormir dentro de casa, 

e muito menos que eu dormisse no quintal, resolvi recorrer aos santos a que minha doce Vó 

Cida sempre se dedicara com tanta fé e afinco. E a partir daquele dia, passei a rezar todas as 

noites pedindo a Deus que protegesse meu cachorro que dormia sozinho no quintal, não 

permitindo que um ET o levasse embora. 

Assim, dia a após dia, antes de dormir eu observava o céu e, baixinho, fazia a minha 

oração. 



Mais de três anos se passaram e, não sei se foi por sorte ou por intervenção divina, o 

Ralf nunca foi abduzido e viveu ao meu lado até completar 17 anos de idade. 

  

  

 

Karina Dalólio Nadaletto 

 

 

 



                      

12 anos 

 

Eu tinha 6 anos de idade e morava na Cidade Tiradentes (lugar onde moro 

atualmente). Tenho uma irmã cinco anos mais velha que cuidava de mim no período em que 

meu pai saía para trabalhar e minha mãe chegava. Como duas crianças saudáveis e 

companheiras, sempre brincávamos, pois era o que tinha de mais legal a se fazer na época. 

Minha mãe só não esperava tomar um susto tão grande naquela noite. 

 O sofá da minha casa ficava encostado na escada, só instigando a imaginação das 

crianças. O que fazíamos? Sim, brincávamos de pular da escada para o sofá freneticamente. 

Até que, nesse dia, meu pé enroscou no sofá e caí de cara no chão, e por cima da minha mão 

direita. Resultado: dedos médio e anelar quebrados, nariz sangrando e tão inchado como 

uma batatinha. E minha irmã? Totalmente apavorada, imaginando qual seria a reação da 

minha mãe, pois ela era a responsável por mim naquela noite. 

 “Mamãe chegou”, ouvimos. Ao ver a cena da minha irmã comigo no colo, com a 

camiseta toda ensanguentada, ela correu conosco para o hospital e perguntou o que havia 

acontecido. Tínhamos combinado de contar para ela que eu havia dormido no sofá e caí, 

simples assim, só para minha irmã não apanhar. E o pior foi que minha mãe acreditou. 

 Doze anos se passaram e esse segredo permanecia ainda guardado dentro da gente, 

até que um dia, durante o jantar, concordamos em contar. Contamos. “Como assim vocês 

guardaram esse segredo durante doze anos? Não acredito nisso. Como vocês 

conseguiram?”. No fim das contas, nosso segredo gerou muita alegria naquele jantar 

rotineiro. 

Larissa Evelyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chuva de Estrelas 

 

 

O Universo e todas as suas manifestações sempre me encantaram: as estrelas, o Sol, a 

Lua, os planetas...  

Mas por quê? 

Quando criança, morei um tempo em Canindé, no Ceará. Minha família é de lá. De 

origem muito humilde, conseguimos uma casinha metade de barro, metade de alvenaria 

para morarmos. 

Eu era uma menina magricela que adorava brincar na rua. Naquela época, as 

brincadeiras de rua estavam em alta. Eu brincava mais com os meninos do que com as 

meninas, pois não gostava de brincar de casinha, muito menos de boneca. Por conta disso, 

sempre arrumava confusão com os meninos. 

Um dia, ou melhor, uma noite...  Eu e meu arquirrival Antonio, o Zoião (meu vizinho), 

que era muito valentão, começamos a brigar. Soltamos alguns “elogios” um para o outro que 

é melhor nem falar. E criança, quando vê algo para jogar no outro, já pega para ameaçar. 

Nossas armas eram as pedras, e isso nunca dá certo. Quando o Zoião ameaçou me bater, eu, 

que não era boba nem nada, saí correndo o mais rápido possível para buscar a segurança 

dos meus pais. 

Corri pela rua, passei pelas calçadas, e nada. Comecei a sentir aquele medo de criança 

que acha que foi abandonada. 

Naquela época, a iluminação era escassa, a noite só ficava iluminada quando era lua 

cheia. Olhei para o quintal e estava aquele breu, a maior escuridão. De repente, ouço vozes e 

vejo uns vultos no chão, daí me aproximo aos poucos. 

– Ah! São vocês! Mãe, pai, o Toinho Zoião quer me bater e eu não fiz nada! 

– Já está hora de entrar mesmo – disse minha mãe. 

– Deite aqui e venha ver – disse meu pai. 

– O quê? 

Ele apontou para o céu e eu vi! Meus olhos brilharam, fiquei com a boca aberta. 

Encantada com tantas estrelas cadentes, fiquei me perguntando: como algo tão 

incrível poderia acontecer? 

Deitei ali, com o aconchego dos meus pais, contemplando a chuva de estrelas... Até 

cair no sono. 

Foi lá, na minha infância, que também vi a maior lua cheia da minha vida! 

E hoje, as lembranças parecem sonhos de uma noite passada. 

 

 

Luana Gonçalves 



                      

 

Pintinho, pintinho meu 

 

Meu nome é Luara e vou contar minha história, uma pequena parte da minha história. 

Passei minha infância na casa da minha mãe de coração, Dona Trindade, que cuidava 

de mim enquanto minha mãe trabalhava. Ela tinha duas filhas da mesma idade que eu, as 

gêmeas Meyre Anne e Meyre Lúcia. Nós fomos criadas como irmãs, pois tudo o que nossas 

mães compravam era para as três, como se fôssemos trigêmeas: roupas, sapatos, 

brinquedos, material escolar... Tudo igual! 

Até que um dia, uma febre tomou conta do bairro Cidade Tiradentes e todas as 

crianças foram contaminadas com os pintinhos coloridos. Nas feiras, na praça e nas casas de 

ração eram vendidos pintinhos de diversas cores, até carros circulavam pelas ruas do bairro 

trocando panelas e telessenas velhas por bolas do Kiko ou pintinhos coloridos. Todas as 

crianças da minha rua tinham ou tiveram um, e claro que nós queríamos também. Insistimos 

para nossas mães por vários dias até conseguirmos comprá-los. 

De todos os pintinhos coloridos amontoados numa caixinha de madeira, escolhi um 

rosa e um roxo, chamados Madonna e Michael Jackson, nessa mesma ordem. Eram 

pequenininhos e piavam quando estavam sozinhos. Era incrível para mim vê-los me seguir 

para qualquer parte. Fizemos casinhas para cada um com caixas de sapatos e móveis de 

bonecas Barbie e um ninho de meias de um pé só. À tarde, levávamos eles para a pracinha 

no fim da rua para passear, onde todos podiam ver as crianças e seus pintinhos coloridos 

pulando pelo asfalto. 

O tempo passou. Michael Jackson faleceu antes de atingir a puberdade e Madonna, já 

adulta, tornou-se um lindo galo cor de rosa. Talvez o primeiro galo rosa de um conjunto 

habitacional. Ele já não podia brincar comigo, pois de alguma forma já não me reconhecia e 

se tornou agressivo, mas meu jovem lado materno me fazia amá-lo mesmo assim. Menos 

quando ele cantava às quatro horas da madrugada, o que fazia com que todos os moradores 

do meu prédio ficassem irritados! Mas isso mudou. 

Um noite, eu e minhas irmãs gêmeas havíamos chegado da escola. Chegamos na casa 

da Dona Trindade e, para nossa surpresa, minha mãe também estava lá. Elas eram muito 

amigas, estudaram e trabalharam juntas no passado, mas não tinham esse hábito de se 

visitarem naquele tempo, até pela própria falta de tempo. Entramos, largamos nossas 

mochilas no quarto e fomos jantar. Quando estávamos quase terminando, nossas mães 

perguntaram se a comida estava boa. Concordamos com a cabeça que sim. Logo, elas 

começaram a contar como os vizinhos estavam bravos com a Madonna e explicaram o que 

aconteceu até o jantar. Foi aí que percebi no meu prato o arroz, o feijão, uma banana e meu 

possível frango filho cozido. Meyre Lúcia não parava de comer. Meyre Anne não quis mais 

comer e chorou. E eu parei por um instante, pensei em muitas coisas que pudessem me 



ajudar a acreditar que minhas mães estavam certas e, com muita tristeza, terminei meu 

prato. Afinal, minha mãe me ensinou a nunca desperdiçar comida. 

 

Luara Sanchez 

 

 

 

 

 

 

 



                      

A tonta sou eu 

 

 

É um episódio muito sem sentido, mas que me veio à mente de repente. 

Meu irmão era pequeno e tinha cabelos compridos, por uma promessa que minha 

mãe tinha feito quando ele nasceu, mas eu mal entendia o motivo. A gente se dava bem, 

mas o pequeno terrível gostava muito de me machucar. Até que, certo dia, descobri uma 

forma de revidar: vi que podia pegar ele pelos cabelos e girar. Sim, girar feito roda gigante, 

tipo 360º. Saia do chão, o coitado. Desde então, meus primos ficavam de plateia, rindo e 

aplaudindo toda a cena. Não durou muitos anos, pois ele cresceu e cortaram seus cabelos. 

Minha graça acabou. 

Anos depois, meu irmão decidiu deixar o cabelo crescer novamente, e eu via ali, dia 

após dia, em cada centímetro que crescia, uma nova oportunidade de descontar as vezes 

que ele me machucou. 

Certo dia, fomos à praia com minha tia e, com ele novamente me irritando, tentei 

girá-lo. Não tive sucesso. Ele havia crescido e mal saia do chão.  

Na volta, tomei dramim e ufa!, não passei mal. Não? Doce ilusão! Faltando menos de 

10 metros para chegar à casa da minha tia, onde desceríamos do carro, vomitei, vomitei 

muito. 

Ainda muito mal, fui obrigada a ouvir do meu irmão: “Você me gira e é você que fica 

tonta?” 

 

Mariana Santana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O arco-íris de canetas 

 

 

Sou a Mauricelia. Vim de família muito humilde. Na minha infância, tive muitos sonhos 

e algumas frustrações também.  

Na quinta série, fui transferida de escola, pois a primeira era somente de Ensino 

Fundamental. A escola para onde fui ficava um pouco distante de minha casa, eu andava 

aproximadamente 40 minutos para chegar. Durante o percurso, sempre passava em frente a 

uma lojinha que vendia materiais escolares. Sempre fui apaixonada por canetas, lápis e 

canetinhas. Todo inicio de ano eu esperava ansiosamente o dia da compra de meus 

materiais. Certo dia, passando pela lojinha, fiquei apaixonada por um kit de canetas, mas 

minha mãe não tinha dinheiro para comprar. Então, após alguns dias insistindo para que ela 

mãe comprasse, eis que é chegado o dia tão sonhado e esperado.  

Naquele dia, terminei o percurso até a escola saltitante de felicidade. Chegando, 

sentei em minha mesa organizando e colocando meu kit de canetas sobre a ela. Naquele dia, 

todos os meus colegas vieram ver minhas lindas canetas novas. No fim da aula, guardei meus 

materiais e saí ao encontro da minha mãe, que todos os dias estava a minha espera no 

portão.  

Fizemos todo o percurso de volta para casa e, quando estávamos quase chegando, 

lembrei-me que, no momento em que estava organizando meus materiais, coloquei as 

canetas debaixo da mesa e me esqueci-me de pegá-las de volta. Na hora me bateu tristeza e 

ao mesmo tempo um desespero, pois não daria tempo voltar para pegar, já que a outra 

turma já estaria em sala de aula.  

Vendo aquela minha situação, no dia seguinte minha passou na lojinha para comprar 

outro kit de canetas, mas já havia acabado. Por algum tempo, continuamos a passar ali, e eu 

sempre com a esperança de encontrar outro kit igual para comprar, mas não encontramos. 

Fiquei pensando em como algo que eu queria tanto e demorei tanto tempo para 

conseguir, em questão de horas, se tornou algo que me trouxe tamanha frustração, pois 

perder algo que eu queria muito me causou um sofrimento maior de que nunca ter 

possuído. 

 Mauricelia Martins Castão 

 

 

 

 

 

 



                      

 

 

Atravessamentos 

 

 

Eu me chamo Natali e esta é a minha história. 

Rio de Janeiro, eu e duas amigas chegamos depois de muitos planos e articulação com 

amigos para conseguir hospedagem e visitas a lugares surpreendentes. Porque ir ao Rio de 

Janeiro era um acontecimento surpreendente. Na rodoviária, já nos esperava um amigo de 

rápido encontro na vida, mas de intensa confiança e desejo de nos reencontrarmos. Dali, 

fomos para sua casa, que ficava em Duque de Caxias.  

Durante nossa estadia, organizamos visitas a bares, festas de rua e, claro, às praias. 

Num dia de muito sol, fomos a uma praia onde o cantor Cazuza costumava passear, refletir e 

se divertir. Diante dessa contemplação, habitamos a areia com guarda-sol e cadeiras. Ali 

mesmo, começamos a nos arrumar para dar aquele mergulho que, como dizem, “é de lavar 

a alma”. Estávamos em três pessoas, e uma de nós resolveu ficar debaixo do guarda-sol, 

tomando uma água de coco. Eu, que não sabia nadar, tinha medo de atravessar as ondas, 

mas ao mesmo tempo tinha desejo de sair pulando, mergulhando, como via as outras 

pessoas fazerem. Minha amiga, que sabia nadar, me trazia confiança, e com isso comecei a 

dar pequenos mergulhos e a me sentir confiante.  

Fomos nos afastando da praia e as ondas iam ficando cada vez maiores. Minha alegria 

aumentava por saber que aprendera a nadar sem pagar por aulas de natação em algum 

momento da vida. 

Durante um curto momento, me virei de costas para as ondas e comecei a conversar 

com minha amiga. De repente, a expressão de seu rosto era de muita tensão e medo, ao 

mesmo tempo que ela tentava me dizer algo. Quando olhei para trás, uma onda gigante me 

acertou, me levando para o fundo do mar, onde bati a cabeça. Quase fiquei nua. Quando me 

levantei, cambaleando e com areia por todas as partes do meu corpo, fui em direção a 

minha amiga e disse: 

– Nasci de novo! 

– Que bom lavar a alma! 

– Não, não, eu levei um caldo mesmo. 

 

Natali Conceição Santos 

 

 

 



 

O encontro 

 

 

 

Ai, coração palhaço, 

que se apaixonou pelo gingado de pratos bailarinos. 

Como uma piada,  

quis o destino transformar 

um homem em um menino. 

Foi amor à primeira vista,  

daqueles que com o tempo e dedicação aos poucos se conquista. 

Para ser mais exato, conquistá-lo não foi fácil,  

tive que me preparar, me vesti de palhaço, 

coloquei um grande sapato. 

Saía o sol e entrava a lua, e eu espelhando a arte pelas ruas à sua procura. 

Depois de dias de luta e de busca, 

o encontrei e consegui tocá-lo,  

Fazendo do seu gingado a minha graça. 

 

Paulo Wesley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

 

História para se lembrar 

 

 

 

Coração bate forte 

Desespero de montão  

Nesse jogo de sorte 

Nove meses de gestação. 

 

No começo do dia  

Tudo parecia bem 

Mas quando tarde vinha  

A espera de um neném. 

 

Longo trabalho de parto  

Momentos de preocupação   

Início de um marco 

Está vindo a nova geração. 

 

Mente e corpo exaustos 

Gritos compartilhados 

Rendida pelo cansaço  

Parto desumanizado. 

 

Nas pressas, na emergência  

Uma nova decisão 

Com paciência 

Um choro de rasgar o coração.  

 

Muita coisa pra contar  

Do nascimento desse menino  

História pra se lembrar  

Eduardo, seja bem-vindo!  

 

 

Rafael Pantoja 



Descamisado 

 

Dez, sete, dois, cinco, todas vermelhas. Agora três, oito, seis, quinze, onze, só que 

essas brancas com listras vermelhas. Havia também algumas que pingavam mais, e ali eu 

matava a minha sede de brincadeira. Eram a um e doze verde e preta e estavam todas ali no 

varal, escoradas por uma taquara. O branco mais branco e o vermelho mais rubro. 

Era quinta-feira e no domingo ia ter clássico, DESCAMISADO vs. FREGUESIA. Tudo 

tinha de estar preparado para o grande momento, e cada time o fazia à sua maneira. Nossos 

atletas descamisados estavam em concentração desde o início da semana, treinamento 

físico e tático no mais alto padrão. Hora no Bar do Quebra-Quebra, na mesa de truco ou no 

bilhar do Jorge, e também no risca-faca da Loira, sempre aos sábados, com o primeiro 

drinque por conta da casa. Havia-se também de cuidar do espiritual, ir à missa, ao culto. 

Porém, o arremate final do espiritual vinha pelas folhas da Dorinha Benzedeira. 

No domingo, o eucalipto e as madeiras diversas davam lugar o outro carregamento: 

atletas, comissão técnica, torcida, inclusive para o Sapinho, Laerção, Manga. E como não 

poderia faltar, lugar garantido para o Pagode Pinga Pura, para dar o tom. 

Zé Cipó, ao ligar o caminhão, acionava com isso uma série e sentimentos. O que nos 

aguarda no campo adversário? Será que a torcida deles estará em peso? E o juiz, quem vai 

ser? É dos nossos ou é ladrão? Enfim, para esfriar o sangue, muito vento e chuva; para 

aquecer os corações, samba e cachaça!  

Chegamos. Os homens descem primeiro; mulheres e crianças, somente depois de 

averiguada a “segurança” do local, que se resumia em ter um lugar para beber água.  

Depois dos entretantos e poréns, inicia-se o derby. A vantagem era nossa, a taça 

estava praticamente na mão. Felizmente, tínhamos nesse dia o nosso craque Juninho Anjo 

(que estava de saidinha), que parecia voar com a bola nos pés. E também Beto Saci, que fazia 

da vida dos zagueiros um verdadeiro inferno. Gol, gol, gol e apito final! 

DESCAMISADO é campeão, e tudo o mais que rimasse. Gritamos tudo isso na casa e na 

cara deles. No entanto, havia um adversário a ser batido, e este estava ganhando de 1x0, 

pois o caminhão era de seu irmão. Dito Cipó, infiltrado ali, como se fosse dos nossos, 

desenvolvia seu plano. No meio do caminho de volta para casa, ordenou que o caminhão 

parasse em frente a uma pequena bodega e, como de praxe, subiu à mesa. E anunciou:  

– Hoje é tudo por minha conta, meu povo AMADO!  

Os bêbados do caminhão festejaram. Vi um que discretamente deixou uma lágrima 

escapar pelo canto do olho.  

Quem era de beber, bebeu... Quem era de comer comeu... E o que era de açúcar, 

formigas e crianças e disputaram. 

Tudo ia bem até que Dito Cipó novamente subiu na mesa e relembrou a todos sobre 

sua candidatura a vereador. Como se fosse um atacante entrando com velocidade na nossa 

área, intimou todos a votarem nele e a elegê-lo. Gol do maldito Dito. 



                      

A partir dali, nada mais tinha o mesmo sabor. Todos se entreolharam em silêncio 

embaraçoso, mas também como se telepaticamente se conversassem e arquitetassem ali o 

contra-ataque. 

E foi assim que o maldito Dito descobriu, nos resultados das urnas, que o 

DESCAMISADO não se vende, não abre mão! Esse lugar não é curral para eleger político 

ladrão. 

Gooooooooooool! 

 

Renato Santos  



Aventuras na mata 

 

 

Nos dias que antecederam a viagem, ficamos numa ansiedade sem fim, pensando em 

como seria e no que tinha lá. 

Quando chegou o dia, levantamos muito cedo. Minha mãe já estava em pé, como de 

costume, com a vasilha de comida amarrada com um guardanapo branco, e a gente já 

imaginava o sabor do virado de feijão, o melhor do mundo! Depois de apertar as malas, 

forros de cama e tudo o que eles inventaram de levar, partimos os cinco em um Uno, rumo a 

Ji-Paraná, Rondônia. 

Rodamos um dia todo por quase novecentos quilômetros e, em uma das últimas 

paradas, recebemos a notícia de que a estrada de Coxim-MS havia desmoronado e que não 

poderíamos seguir. Então meu pai decidiu voltar para casa e foi só choro... 

Após um mês, a estrada foi reconstruída, então partimos novamente. Foram uns 

quatro dias de viagem para então chegar à cidade de Ji-Paraná. Meu pai seguiu rumo ao 

sítio, porém, para nossa surpresa, em um determinado momento ele estacionou o carro ao 

lado de uma mata fechada e disse: “Daqui para frente, iremos a pé”.  Fiquei com um misto 

de medo e de curiosidade, pensando no que iríamos encontrar ali. Então dividimos algumas 

bagagens e seguimos mata adentro. Meu pai ia à frente, com um facão cortando alguns 

cipós e galhos e nos orientando quanto aos cuidados que deveríamos tomar. 

A mata era quente e úmida. Caminhamos com bastante dificuldade. O chão era 

coberto de folhas e arbustos. Íamos sentindo o cheiro da terra e da mata. De repente, 

ouvimos barulhos estranhos que pareciam gritos. Perguntei ao meu pai o que era e ele me 

disse que eram bugios, uma espécie de macaco. Havia outros pequenos que nos encaravam 

com a mesma curiosidade que tínhamos em relação a eles. 

Depois de muito caminhar, chegamos ao terreiro da casa do tio. Era uma casa 

diferente de tudo que eu já tinha visto. As paredes eram feitas de troncos de coqueiro, o 

telhado era de sapê e o chão, de barro. Duas meninas vieram nos encontrar: eram minhas 

primas, que conheci ali, naquele momento. Sentíamos muita sede; pedimos água, elas 

pegaram no poço. Quando fui tomar, parecia água de enxurrada. Então uma delas, 

timidamente, nos disse: “Espera a terra descer, quando a terra desce é que toma”. A outra 

saiu em disparada para avisar aos pais que os parentes haviam chegado. Não demorou muito 

até o tio e a tia, que estavam trabalhando na roça, aparecerem. Assim que o vi, pensei no 

quanto era diferente do meu pai: um homem muito magro, daqueles que os ossos da 

bochecha se sobressaem. Os olhos eram grandes e vermelhos. Ele tinha a aparência sofrida 

dos homens que lidam com a terra. Mais tarde, descobri que meu tio havia contraído 

dezoito malárias e sobrevivido. Senti muita admiração. 

Lá pelas tantas da noite, após banho na mina de água, medo de sapos e muita 

conversa à luz de lamparina, fomos dormir. A tia arrumou pra gente uma cama no chão, ao 



                      

lado da cama onde meus pais iam dormir. Ouvimos um barulho estranho nas paredes e logo 

gritamos! A tia disse que não precisava ter medo, era o porco solto no terreiro que estava 

coçando as costas. Depois de nos acalmarmos, ela contou que uma semana atrás o tio havia 

encontrado uma cascavel enrolada onde ela tinha arrumado a nossa cama. Foi um alvoroço, 

pulamos os três na cama em cima dos nossos pais e não havia quem nos tirasse de lá! Por 

fim, dormimos os cinco amontoados na mesma cama. 

 

 

Simone Silveira 

 

 

 



Seu Mê Ensina 

 

 

O ano era 1992. Eu me lembro da ansiedade ao saber que ia começar a frequentar a 

escola, no caso, o jardim de infância. Eu tinha 4 anos e quase não cabia dentro de mim, 

porque nunca havia sequer ido à creche, nem tinha sido cuidada ou dormido na casa de 

algum parente ou conhecido. Meu mundo se resumia ao terreiro da casa de meus avós 

paternos, sempre acompanhada por meu irmão mais novo, meu fiel escudeiro. Essa era a 

minha chance de ultrapassar a fronteira, descobrir novas trajetórias e criar outros caminhos. 

Meu avô, um homem que para mim era o maior do mundo (claro, eu só tinha 4 anos), 

no auge de seus 60 anos, aposentado, tinha muito tempo e disposição para se aventurar nas 

minhas diversas experiências cotidianas. Eu me sentia muito segura ao seu lado, ele era o 

meu herói. Para mim, ele tinha nome de herói: Lázaro Messias, ou Seu Messias, como todo 

mundo o chamava. 

Seu Messias então, num dia de sol e calor como o de hoje, me leva para mais uma 

andança na nossa cidadezinha das águas minerais milagrosas. Desta vez, tínhamos um 

objetivo muito concreto: comprar meu material escolar! Foi um passeio incrível. Comprei 

tudo o que eu queria, inclusive a lancheira do Mickey. Nesse dia, ele me explicou que eu iria 

para uma escola e que talvez me sentisse diferente das outras pessoas, porém, eu não devia 

me sentir inferior a ninguém. Ele me disse que eu poderia fazer tudo o que quisesse fazer e 

que não era para eu duvidar disso, jamais. Eu apenas concordava com tudo o que ele dizia. 

Só quando fui para a escola pude “sacar” o que o Seu Messias me disse. Na escola 

toda, eu era a primeira menina preta matriculada. Logo percebi essa minha “diferença”, mas 

sempre me lembrava das palavras do meu avô e, inspirada, conseguia continuar acreditando 

que aquele espaço também pertencia a mim. 

Hoje, quando penso nessa e em tantas outras histórias, tenho a certeza de que, 

mesmo com todas as contradições que permeavam o universo adulto do Seu Messias, ele, à 

sua maneira, conseguiu me transmitir muita força e energia para viver numa sociedade 

racista, machista e de tantos “istas” que tentam nos aniquilar. 

 

                                                                           Thábata Letícia Morais da Silva 

 

 

 

 

 

 

 



                      

Resiliência – uma história de transformação 

 

Eu vou contar uma história que pode parecer triste e de sofrimento, mas que na 

verdade é um relato de nascimento e transformação. 

Era uma vez uma menina-mulher que tinha uma família em que a Diversidade se fazia 

muito presente – algumas das diferenças eram percebidas na cor da pele, no tipo de cabelo 

e na religiosidade de cada um. 

         A mãe era branca e evangélica; as irmãs mais velhas, por parte de mãe, também 

brancas e evangélicas; o irmão caçula era negro e também evangélico; e seu pai era negro, 

capoeirista e frequentador de religião de matriz africana. 

Você deve estar se perguntando: mas e como era essa menina-mulher? 

Embora seus pais tenham se encontrado e se apaixonado, além de formarem um lar 

por mais de 20 anos, no cotidiano da família, os elementos culturais e as características 

físicas da parte paterna eram desvalorizados. Isso ficava evidente nos comentários sobre o 

quanto alguns cabelos eram difíceis de lidar, e por isso tinham que ser alisados, e como o 

candomblé era algo que só traria coisas ruins. A branquitude, representada pela parte 

materna, era carregada de valores positivos. Portanto, essa menina-mulher vivia em um 

ambiente de muita contradição, em que uma pessoa era, ao mesmo tempo, sentido e visto 

como objeto de amor, mas também percebido com olhares  preconceituosos e 

discriminatórios. 

Em 2010, seu pai, que também era portador da Doença de Chagas, foi retirar sua 

primeira aposentadoria. Era um dia de muita alegria, pois ele havia lutado muito para 

conquistar esse direito. Ao chegar à agência bancária, o segurança o impediu de entrar, 

mesmo ele mostrando a carteirinha que o identificava como portador do aparelho 

marcapasso e pedindo para liberar a porta giratória. Após muitas discussões e brigas dos 

dois, o segurança sacou uma arma e o matou. Ou seja, seu pai foi vítima de racismo 

institucional. 

Após tempos, momentos e anos de muito choro, luto e questionamentos, esse é um 

fato que possibilitou e ainda possibilita a essa menina grandes mudanças pessoais. Ela, a 

narradora desta história, passou a se olhar com outros olhos. Era como se olhasse no 

espelho e não se reconhecesse mais naquela roupagem. Aquela menina negra, que desde os 

nove anos alisava o cabelo em busca de uma identidade branca, reencontrou-se com sua 

ancestralidade e renasceu em corpo de mulher e alma ancestral. Aos poucos, depois de seus 

vinte e poucos anos, conseguiu se afirmar como mulher negra, assumir seu cabelo black e 

crespo e contemplá-lo; pensa no sentido da vida neste mundo e também se posiciona diante 

de situações discriminatórias. 

  

Viviane Soranso   
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