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APRESENTAÇÃO

Está posto um tempo de recomeços e reconexões exigidas pela nova configuração

que a vida se impõe devido à cruel revolução comportamental trazida pela COVID 19, que

desde janeiro de 2020 vem assolando o mundo. 

No Brasil, como resultado do descaso por parte do governo federal com a liberação

das fronteiras, a realização do carnaval, assim como a irresponsabilidade relacionada à

condução das prevenções, ao uso de medicamentos ineficazes, descaso com a falta de

oxigênio, leitos etc, temos, até esse momento, cerca de 620 mil desaparecimentos de

vidas,  muitas delas iniciantes na desejosa caminhada humana da experienciação das

trocas do aprender, do crescimento humano. Muitas vidas já há muito traçadas, porém

com  contribuições  a  realizar  junto  aos  companheiros  que  os  acompanhavam  nessa

jornada,  pois  a  suspensão  de  sua  vitalidade  não  se  configurou  pela  normalidade  da

decaimento da energia vital e sim pela quebra do processo por um vírus convidado a

partilhar nosso meio pelos descuidos e ganância de muitos. 

E agora, findando 2021, a taxa de infecção a quedar, com a chegada do verão,

festas natalinas, réveillon e programação do tão esperado carnaval, desfila o receio de

reinfecção e surgimento de novas variantes do cavaleiro invisível, que parece ansiar pela

demência que se arruma almejando desfilar nas passarelas, nos aeroportos e rodovias

num misturar de suor e saliva.  

E o que tudo isso tem a ver com esse trabalho? De que forma essa Coletânea

literária se encaixa em tudo isso?  O que ela tem com a política, com o comportamento

indiferente  daqueles  ocupantes  de  cargos  públicos  importantes  nos  três  poderes  da

política nacional (ou internacional)? O que meros textos criados por estudantes de uma

instituição do interior da Bahia têm com a falta de oxigênio que dizimou muitos, com as
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milhares de covas abertas e enterros urgentes acompanhados por lágrimas e gritos de

reduzidos presentes e doloridas ausências?    

São quase vinte e quatro meses sem o contato da aula presencial, sem o calor dos

abraços,  das  mãos  que  se  apertam  ao  chegar;  dos  encontros  sorridentes  nos

planejamentos, nos eventos estimulantes do fazer conhecimento. A tela substitui, mas não

supre. Será incorporada ao novo processo implantado, porém, única, não alimenta. E, no

retorno às atividades, online trocamos ideias, reconfiguramos estratégias e seguimos um

plano de trabalho que, fora às aulas síncronas, detém os exercícios fixadores do aprender

e traz as produções finais em forma de avaliações  diversas,  lidas, escritas, vivenciadas

enquanto se espera o retorno da oportunidade do toque do convívio como antes. Aliás,

como antes, não, pois se deve rever o caminho traçado e mudar a direção das pegadas   

A Coletânea literária Tessituras é resistência! É a voz dos que, apesar de tudo,

ainda respiram, buscam saídas, caminhos, melhorias para suas vidas. É a voz de quem

viu se desfazer sorrisos de mãe, pai, avôs, irmãos, vizinhos, amores...

É a voz dos herdeiros de uma sociedade que elege matadores de direitos, dos

causadores da fome, da miséria,  da pobreza, da ignorância,  da violência.  É uma voz

sussurrada,  que  será  ouvida  por  poucos,  porque  as  pessoas  não  gostam de  ler.  As

técnicas pedagógicas não têm conseguido imprimir, em sua essência, esse valor. 

Para a grande maioria, não foi internalizado ou ensinado o sabor de entender para

relacionar, analisar, comparar para escolher e, no pasto das políticas de assistencialismo

barato,  das  músicas  mal  escritas,  das  encenações  sexuais  dançadas,  na  busca  do

certificado sem profundidade de conhecimento, fingimos viver, aliás, vivemos, pois nossos

amados animais de estimação também vivem, porém presos aos estímulos rudimentares

da  inteligência  e  supremacia  dos  instintos  permanentes  que,  burilados,  rumam  à

inteligência intelectual, emocional, espiritual, barco direcionador do homem na formação

de  uma  sociedade  mais  digna,  igualitária,  plural  e  respeitosa  no  cumprimento  das

estratégias que elevam a todos e todas e não apenas pautada no massacre da maioria

visando o prazer, o enriquecimento geral dos que carregam os benefícios há muito nessa

Terra plural e sedenta de mudanças.

Esse  é  o  objetivo  do  trabalho  de  discussões  de  temas,  escrita,  reescrita  e

publicação de temas em textos diversos: levar nossos estudantes a assumirem o leme de

sua  jornada,  usarem  seus  pensamentos  para  agir,  aprenderem  para  atuar,  interferir,

incentivar aqueles que ainda vagam desnorteados. Cumprirmos um papel para que todos

e todas viemos: SIGNIFICAR!

Professora Gislene Camargo
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PRODUÇÃO TEXTUAL 2021.1
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LUCAS DE JESUS SANTOS

Eu sou Lucas, estudante. Tenho vinte e dois anos, nasci no dia 27 de julho de 1999

na cidade de Ubaitaba, interior da Bahia. 

Quando criança, gostava muito de brincar com minhas irmãs e com meus primos

no sítio da vovó. Lá, nós brincávamos com terra,  brincávamos de carrinho, subíamos

árvores e, às vezes, rolava uma confusãozinha, mas nada que abalasse a nossa amizade

e, logo, havia o perdão  e a brincadeira continuava.

Na escola, eu era um menino tímido, entretanto gostava de sentar no “fundão” da

sala junto aos caras mais bagunceiros da turma!  Aliás, eu nunca fui  de me enturmar

muito  com  os  “politicamente”  corretos  da  turma.  Sofri  bullying,  fazia  bullying  e  fazia

bullying pra não sofrer bullying. Ah! As notas? Já tirei notas boas e outras não tão boas

assim.  Já fui o melhor aluno da turma e também já me expulsaram da sala. São algumas

memórias que guardo do meu tempo de escola.

No ano de 2018,  concluí  o  Ensino Médio.  No final  do ano seguinte,  em 2019,

participei do processo seletivo do Instituto Federal da Bahia e não foi tão fácil chegar até o

local  de  provas  já  que  andei  por  vários  quilômetros,  todavia  todos  os  meus  passos

valeram a pena, consegui uma vaga no Curso Técnico em Informática. 

As aulas começaram de forma presencial no ano de 2020, mas a pandemia da

COVID-19 parou tudo. Felizmente, retornamos aos trabalhos, ainda neste mesmo ano, na

modalidade (EAD). 

Desejo concluir este curso e correr atrás do meu sonho que é estudar jornalismo.

Sei que não será uma conquista fácil, contudo, com muito esforço, garra, determinação e

o altíssimo dando “aquela” forcinha, nada é impossível.
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Meu Brasil

Lucas de Jesus Santos

Meu Brasil, minha nação

Terra de muita canção

Onde o sol brilha mais forte,

E o povo, ah! O povo é de muita sorte!

Brasil, um país de amor!

E também muito calor.

Te amo, ó minha pátria amada!

E nesses pequenos versos eu expresso

O meu orgulho de ser brasileiro.

E quero falar ao mundo inteiro das

Maravilhas que se encontram aqui.
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PAULA DE JESUS

Olá! Eu me chamo Paula de Jesus, tenho 23 anos. Posso afirmar que já sei os

passos que quero seguir na minha vida. Aos 23 anos, meus olhos começaram a enxergar

novas possibilidades. A pandemia chegou há 2 anos e trouxe com ela muitos desafios

para mim. Serviu como um combustível para me impulsionar aos meus sonhos. 

Estou estudando na área que eu sempre quis e me dedicando cada dia mais,diria

até que estou mais inteligente, mais focada.

Bom, o que eu tirei dos desafios que a vida me impôs foram motivações e sonhos

que estou seguindo e a cada dia fico mais perto de realizá-los.

Eu prezo muito a maturidade e aprendi que só a adquirimos com o tempo. Eu deixo

nesse texto um conselho para quem irá ler: "Nunca desista dos seus sonhos por algo que

você tem no momento. Abra mão de tudo que atrase seu caminhar. Afaste de pessoas

que não sonham com você e  nunca seja  dependente  de alguém que não seja  você

mesmo(a).

Seu futuro só depende de você, caro leitor.
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Amor

Paula de Jesus

O que é o amor para você?

Para mim é uma música, um livro

Um bom dia, um gesto de carinho.

“Amor”, um sentimento que eu conheço

Muito bem, um sentimento que só eu

Senti  todas as vezes que tentei...

Algo tão grandioso para mim que

Não me lembro uma só vez  

Do  retorno do amor que dei.

Chega a ser como o oceano onde poucos

Mergulham fundo. Vivem em poças d’água!

Amor  maior só o do criador  Deus, não consigo compará-lo

A algo existente, pois tudo parece ser pequeno

Perto desse sentimento divino.

Existe o amor do pai, da mãe pelo filho

O amor entre namorados que dura menos

Que as parcelas das alianças (risos).

Entre irmãos, briguinhas  e ciúmes corriqueiros 

Digo que ter o amor de verdade é como ganhar na mega Sena

Muitos até o sentem, mas não o põem em prática.

Se um dia achar que esse sentimento

Aconchegou-se a  você, não se preocupe, apenas se expresse.

Pois o mesmo amor que aproxima,  se não for

Demonstrado, desmorona e a única coisa que resta

É a vontade de voltar no tempo.



15

LEIDIANE MORENO LEMOS

Leidiane Moreno Lemos nasceu em 15/07/1991. É filha de um pequeno proprietário

rural e uma dona de casa. Única filha mulher entre três irmãos e, infelizmente, um deles já

faleceu. Atualmente, é mãe de uma princesa de oito anos chamada Luna.

Cursou o Ensino Fundamental no distrito de Ibiaçu, na cidade de Maraú. Período

difícil como de muitos brasileiros que desejam estudar, pois  ia todos  os dias andando da

fazenda onde morava até a escola. Isso ocorreu até se mudar para o distrito onde reside

até hoje.

Concluiu o Ensino Médio no Colégio Estadual  Clemente Mariane, na cidade de

Maraú - Ba. Atualmente é estudante no Curso Técnico em Informática e Licenciatura em

Computação no IFBA.
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Sentimento

Leidiane Moreno Lemos

Que sentimento é esse?

Que sentimento é esse que tomou conta de mim? 

Que me faz ficar assim  tão dependente de ti?

 

Que sentimento é esse 

Que me deixou assim?

Que me causa insônia?

Que não me deixa dormir?

Que sentimento é esse 

Que me tira o ar

Que me deixa tão boba

 Que não consigo explicar?

Que sentimento e esse

 Que me  faz  bem

Mas  também  causa tanta dor?

Que sentimento é esse

Se não for amor?
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Vento

Leidiane Moreno Lemos

Um vento forte bate na janela do meu quarto

No momento em que pensava em você.

Vento, ó vento,

Tu que trazes tantas coisas,

Por que não trazes meu amor pra mim?

E então, o vento, muda

Trazendo contigo a música do silêncio.

O silêncio que me faz lembrar nós dois 

No momento do depois.

De repente o tempo muda 

Trazendo consigo vento, chuva

Tempestade que me faz lembrar aquele momento

O momento da partida

Deixando meu quarto tão vazio e frio.
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O tempo

Leidiane Moreno Lemos

Tarde para pedir perdão

O tempo não parou

Tarde demais

O tempo passou

Me juraste amor num dia

E no outro me deixaste

Deixaste -me a bailar só

E agora voltas atrás

Sinto muito,

É tarde demais!

A ferida se fechou

O coração se acalmou

O que era amor

Nada agora é.

Não estou mais a bailar

Mas escuto o mesmo som

O som da partida de um amor

Que o tempo eternizou.
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CANÍGIA VIANA DA HORA SANTOS

Canígia Viana da Hora Santos, brasileiro, natural de Ubaitaba – BA.  Reside na

cidade de Maraú – Ba, no distrito de Ibiaçu.

É licenciado em Educação Física pela Universidade do Estado da Bahia - Uneb,

campus II, Alagoinhas.
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Sempre agradeça!

Canígia Viana da Hora Santos

Todas as manhãs, quando me levanto, agradeço sempre a Deus por ter acordado.

Todas as noites quando vou me deitar, agradeço a Deus pelo pão de cada dia, que

nunca falte em nossas mesas e, além disso, agradeço por ter aquele momento de poder

agradecer pelas coisas que aconteceram no meu dia a dia.

Agradecer pelos momentos que acontecem na vida é sempre bom!

Independentemente do que aconteça, sempre agradeça poder ter passado pelos

momentos, o agradecimento faz parte da vida.

Então sempre agradeça!

Não existe um ser humano melhor que o outro

Canígia Viana da Hora Santos

Você acha que existem pessoas melhores que outras? Trabalho melhor que outro?

O que existe, na verdade, são conhecimentos diferentes de outros, pessoas com

características distintas umas das outras, pessoas com opiniões diferentes. Não é porque

existem diferenças entre os seres humanos que podemos caracterizar uns melhores que

outros.

Não existe trabalho melhor que o outro, desde que o trabalho seja honesto.

O que existem são pessoas com habilidades diferentes para realizar determinados

trabalhos.

Uma pessoa  pode  não  ter  determinada  habilidade  para  desenvolver  o  mesmo

trabalho que outra.  Cada qual com suas especificidades. 

O Vírus da COVID 19 pode ser visto como um exemplo para mostrar,  que não

existem  pessoas  melhores  que  outras.  Não  escolhe  cor,  raça,  gênero,  etnia  e  nem

situação socioeconômica.

Por isso não se ache melhor que o seu companheiro.

Somos seres humanos. Todos feitos de carne e osso e a única certeza que temos é

a morte.
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ANDREISA DE JESUS SANTOS

Amor de Internet

Andreisa de Jesus Santos

Na foto do perfil é uma perfeição

Pessoalmente não é isso não

Diz que é bacharelado em direito

Mas não sabe nem o conceito.

Mente sua idade no chat

Em todo momento o cachorro late

Quer ser perfeito, inventa mentira à toa

Porém não sabe ficar de boa.

Fala que a universidade é uma prisão

Mas não chega até o portão

Todo dia inventa uma missão

Mas quando convido pra sair a resposta é não.

Muda sempre o lugar onde mora

Quando peço a localização me ignora

Diz que é garanhão
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Mas só tem rejeição.

Todo dia uma história

Será que vou encontrar ele agora?

Finalmente o dia chegou

A decepção foi tão grande que meu coração arregou.
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PRODUÇÃO TEXTUAL 2021.2
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LUCAS LOPES DOS SANTOS

Quando  lhe  perguntam:  “Quem  é  você?”  Você  para  por  alguns  segundos  ou

minutos para encontrar a melhor resposta possível, mas não seria mais interessante falar

dos seus sonhos ao invés de falar quem é você?

Sonho,  uma simples palavra e com vários significados,  mas o dicionário  define

como “ato ou efeito de sonhar” e existe outra forma melhor de me apresentar? Penso que

não!

Antes, porém, vamos para aquela apresentação clichê: “Prazer! Sou Lucas Lopes,

tenho 24 anos, Ubaitabense raiz, filho de pais que nasceram nas regiões circunvizinhas

como Itacaré e Ibirapitanga. Tenho uma irmã um pouco mais velha.

Esse  sou  eu!  Um  rapaz  do  interior  da  Bahia  cheio  de  sonhos  e  pronto  para

enfrentar  as  batalhas  da  vida  para  conquistá-los.  Agora  vocês  devem  estar  se

perguntando: “Sim, mas quais são os seus sonhos?”

Se eu for listar todas as coisas que sonho,  vou passar horas, mas posso citar

algumas, como: Ajudar meus pais financeiramente, ter uma empresa bem sucedida, uma

casa própria, um carro e vai adiante...

Jorge Paulo  Lemann diz  “Se sonhar  grande  dá o  mesmo trabalho que sonhar

pequeno, por que vou sonhar pequeno?”

Acredito  que  muitos  de  vocês  têm  os  mesmos  sonhos  ou  até  mesmo  alguns

parecidos  com  os  meus,  mas  os  sonhos  precisam  sair  do  papel  para  se  tornarem

realidade e tenho uma ótima notícia para vocês. 

Assim como vocês, estou no caminho para conquistá-los e a prova disso é ter me

inscrito no curso de uma grande Instituição como o IFBA, ter sido selecionado diante de

tantos concorrentes. Estarmos aqui de segunda a sexta, das 19:00h às 22:00h, ouvindo
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grandes professores em frente a uma tela de computador ou celular, enfim, essa é só uma

das batalhas que vamos enfrentar para conquistar o que mais queremos, nossos sonhos

e quem somos.
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Um destino

Lucas Lopes dos Santos

Perdido no caminho, solto no mundo, dono de um destino.

A vida é assim, plantar e colher, conhecer e alcançar.

Agora onde buscar? A vida que vai guiar.

Por caminhos largos ou estreitos.

Estradas de pedra ou de barro.

Onde o pó sobe de suas sandálias e anda mesmo descalço.

Mas o importante é o caminhar.

Trilhar uma estrada sem destino.

Com apenas um mapa, os conselhos.

Que vêm de tantos lados.

Companheiro, amigo, familiar, desconhecido.

Mas existe uma regra, a vida não brinca.

E não podemos voltar.

Não existe uma máquina do tempo.

Não existe um poder sobrenatural.

É plantar e colher, não se pode mudar o passado.

Mas se pode mudar o presente

E agora, o que você vai fazer?

Chorar ou sorrir pelo passado, vendo o tempo passar?

Ou continuar caminhando sorrindo ou chorando?

Lembre-se o importante é continuar caminhado.

Porque existe um destino e que só você pode chegar.
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O agora

Lucas Lopes dos Santos

Às vezes não se dá o valor que ela precisa.

Mesmo sabendo que ela tem um fim.

E um concorrente que nunca para.

Seguindo as escolhas que fiz.

A cada segundo ela toma uma decisão.

Podendo mudar até mesmo o seu fim.

Mas o concorrente sempre está ali.

Horas, minutos, segundos...

Um toque, um olhar, um sussurro.

São coisas simples que quase nunca valorizamos.

Pois não lembramos que existe um ponto final.

E muito menos de quem o persegue.

Você já deve imaginar de quem estamos falando.

Ela se chama vida.

O concorrente se chama tempo.

O equilíbrio entre os dois se torna necessário.

Para que em dias de calmos ou agitados

Dias de felicidade ou tristeza.

O importante é sempre erguer a cabeça.

Pois saber que está vivo é o suficiente.

Para tornar o tempo nosso aliado.
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LEA CORREIA SANTOS

Eu  sou  Lea  Correia  Santos,  nasci  no  dia  15  de  agosto  de  1985,  no  hospital

Municipal Dr. Álvaro Ernesto, em Ituberá – Bahia; filha de Lúcia Soares Barbosa e Alonso

Raimundo Santos.

Morávamos na zona rural de Camamu, onde passei toda a minha infância. Cursei o

Ensino Fundamental e o Ensino Médio com muita dificuldade, pois tinha que trabalhar e

estudar ao mesmo tempo. 

Em 2009, conheci Miguel Júnior e, no dia 13 de Janeiro de 2010, casei e tive que

mudar de cidade. Vivi cerca de dois anos em Rio do meio, distrito de Itororó. No final de

2012, mudei para Ubaitaba onde passamos por muitas dificuldades, eu desempregada,

construindo nossa casa e com a minha primeira filha Júlia, ainda pequena. Em 2016 tive a

Juliana, minha segunda filha. 

Em 2017, comecei a trabalhar no comércio de ubaitaba. Em meio às dificuldades,

colegas me incentivaram a voltar a estudar e me  inscreveram no IFBA. Fui selecionada

para o Curso Técnico de Informática, modalidade subseqüente e aqui estou, feliz pela

oportunidade e com enorme desejo de alcançar o objetivo de alcançar mais conhecimento

e  melhorar  a  vida  para  mim e  minha  família,  ver  a  alegria  da  satisfação  das  metas

conquistadas pelos amigos e todos ao meu redor.
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A alegria de viver

Lea Correia Santos

Amanhece. O sol brilha!

O dia acordou lindo!

O passarinho voou, cantou.

Que Linda aurora!

O vento sopra até o infinito

As pessoas movimentam-se

Mais um dia começa...

Uma busca pelas conquistas.

A brisa sopra, a criançada acorda

O movimento na praça

Crianças correndo, brincando

A alegria começou.

Imagina-se esquentando o dia

Uma conversa animada

Tudo ao redor lhe lembra:

Celebre a vida, celebre o amor.

Ofertar o que de melhor há,

Semeando o bem sempre

Não deixando se vencer

E despertar ao infinito…
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Vencer

Lea Correia Santos

Não se pode imaginar,

Como é bom ser criança,

Sem compromissos, contas a pagar,

É perfeita a infância...

Quando pequenas queremos ser grande

Tanta coisa para aproveitar

Correr, pular, bagunçar

Não se pode imaginar...

A vida é muito difícil,

Por isso é preciso estudar

Não importa as dificuldades

Que tenha de enfrentar.

Trabalhar é muito bom,

Estudar bem melhor,

Para ser alguém na vida

Lute muito e dê seu melhor...
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O cãozinho Bingo

Lea Correia Santos

Um cachorro bem esperto,

Toda vez que a dona sai ele se põe a malinar.

Uma vez sua dona Júlia precisou sair por um dia,

O cãozinho dentro de casa, 

Com tudo que o Bingo poderia precisar.

Mas o Bingo ficou triste 

Sentindo muita falta da dona

Subiu na cama da Júlia

Começou a cavar,

Cavou no colchão um grande buraco

No dia seguinte, Julia retornou: 

Bingo, a mamãe chegou...!

Espantada com aquela bagunça.

O que é isso Bingo !!! Não estou acreditando. 

Envergonhado, Bingo se escondeu na casinha, 

Sabia o desastre feito.

Só que o amor de Julia

Era maior que a bagunça

E o Bingo logo conseguiu o perdão

Agradecendo a chegada com doces lambidas

E de Júlia que fingia brabeza

Amoleceu o coração.
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ORLANDO NASCIMENTO SANTOS JUNIOR

De início um total branco, afinal não se descreve toda a complexidade de um ser

humano em um texto, poderia facilmente redigir um livro e, quando o terminasse, já não

estaria satisfeito, pois aquele eu do livro já não seria mais o eu que o escreveu. Não, o

escritor estaria mais velho, já teria passado por diversas experiências e mudado mesmo

que minimamente várias vezes, logo, em resumo esse sou eu, sou mudança.

Vem-me à mente o título de um filme chamado “À procura da felicidade", filme no

qual o protagonista enfrenta várias mudanças e adversidades junto ao seu filho. O que ele

busca? Ser bem sucedido. Em suma, após vários contratempos, quando ele consegue o

emprego, no fim do filme ele diz: “- Esse momento, esse pequeno momento de minha vida

se chama felicidade!”. 

Devo dizer que embora seja um lindo filme, não me agrada que aquele homem só

tenha sido feliz após conseguir o emprego. E todos os momentos em que passou junto ao

seu filho? Deixo claro! Não creio nessa felicidade ao conquistar um objetivo, pois ela é

passageira, logo objetivamos algo novo e o que antes nos trazia felicidade, agora, já não

nos traz mais. Gosto de me alegrar com o processo. Isso: alegria. Ela é mais presente

que a felicidade que parece algo inalcançável. Ao menos pelos padrões humanos.

Então, esse sou eu: observador, pretensioso, criativo, ganancioso. Sou humano,

repleto de defeitos e bondades, portador de todas as dádivas e maldições da condição

carnal humana. Encaro o mundo como um leitor atento a um bom livro, interpretando cada

sinal  de mudança,  como aquele senhor  que olha para o céu e sabe que vai  chover,

apenas por ter lido os sinais. Aliás, leitura, embora muitos pensem que é o ato de saber o

significado de códigos e palavras, é bem mais que isso. É a capacidade de entender os
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sinais ao nosso redor, de interpretar o mundo, de compreender não só o ambiente como

também a nós mesmos.

Embora vários pensamentos me façam querer digitar por horas, pretendo abreviar-

me  aqui,  tenho  medo  de  fugir  do  assunto,  sim  sou  medroso,  principalmente  com  o

desconhecido, cheio de receios e ambições como aquele apostador que rola os dados.

Ele  tem medo de dar  errado,  mas traz  a  esperança que dê certo.  Esse sou eu.  No

momento, todos os meus pensamentos e aspirações futuras estão ligadas a isso: que dê

certo. 

E  então poderei  dizer,  olhando para  o  céu em voz alta:  “Esse momento,  esse

pequeno momento de minha vida se chama felicidade”.



34

O poder da persistência

Orlando Nascimento dos Santos Júnior

Conforme enfrento a vida, observo como as pessoas enfrentam as adversidades.

Muitas delas, na verdade a grande maioria, se vê intimidada e desiste perante o obstáculo

que se ergue a sua frente. 

Já fui assim. Às vezes, ainda sou e seria ironia de minha parte dizer que não me

assusto com algumas situações indesejáveis, mas o que mudou foi a forma de enfrentá-

las. Antes, o eu se encolhia diante do gigante dantesco que se erguia a minha frente e,

em minha mente, turbilhões de pensamentos me faziam sofrer por antecedência por um

mal que talvez nem fosse tão grande assim. 

Então, em meus pensamentos entendi que não se deve desanimar diante do poder

aparentemente implacável do inimigo. Não. A única máxima realmente predominante é a

persistência. Persista, faça o melhor com o que você tem no momento e, em certa hora, o

mal assombroso que se levanta à sua frente sucumbirá. 

Persistência! Essa é a força do ser humano. Sua mente é sua amiga, mas também

é o pior lugar para se andar sozinho, pois ela o derrota antes da batalha começar, mas

também pode  fazê-lo vencer. 

Viva um pouco a cada dia, faça um pouco a cada dia, e esse pouco se tornará

muito. Bendito são os que persistem, abençoados por enfrentar a vida sem medo, pois

não  é  a  última  martelada  do  ferreiro  que  forja  o  duro  metal,  mas  todas  as  outras

marteladas que vieram antes!
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Reflexo

Orlando Nascimento dos Santos Júnior

Após um dia exaustivo, tudo que ele queria era chegar em casa.  As horas se

arrastavam e o tempo parecia retornar ao minuto anterior. Sua gravata o sufocava e lhe

causava uma coceira desconfortável no pescoço. Sua camisa social apertava seu tórax e

fazia pesar cada respiração. Tudo em que sua mente focava era na garrafa solitária de

cerveja que restava em sua geladeira. 

Malditas planilhas! Ele pensava, enquanto comparava, constantemente, o tempo

marcado pelo grande relógio na parede branca a sua frente com o tempo de seu relógio

de pulso e o horário dado pelo computador, só para confirmar. Droga! Ainda faltavam 15

infindáveis minutos. 

Finalmente livre, suspirava aliviado ao encontro dos ponteiros do relógio às 20:00

horas,  mas o  alivio  acabava assim que lembrava que ainda lhe  restava uma grande

jornada até a sua casa. Um metrô e três conduções o separavam de sua tão desejada

cerveja. 

Cambaleando até a estação de metrô seguia apático e, quase que sem perceber

nada pelo caminho, já estava na porta de seu apartamento, como se seu cérebro tivesse

se apagado durante todo o percurso, e estivesse em modo automático até chegar em sua

desejada casa.

Dentro do apartamento, nada de muito especial.  A única coisa que saltava aos

olhos era a grande bagunça e desorganização, no mais uma poltrona desgastada, uma

televisão,  uma  pequena  mesa  de  centro  e  uma  geladeira  compunham  os  moveis

presentes no espaço.

Ele caminhou até a geladeira,  e  foi  a  primeira  vez que demonstrou disposição

aquele dia. Retirou o elástico que segurava a porta da geladeira, abriu-a e chegou ao

objetivo de seu dia: a sua cerveja. Foi a primeira vez que aqueles olhos demonstraram

satisfação em todo aquele pesado dia. Direcionou-se até sua poltrona e se sentou de

frente à TV, mas não a ligou. Ficou ali um tempo a encarar seu reflexo na tela preta, e sua

imagem  era  inexpressiva.  Então  ele  sorriu  para  sim  mesmo,  só  para  ver  se  ainda

lembrava como se realizava tal gesto. Olhou para o sorriso. Ele era bom em fingir!

Abriu sua cerveja, recostou-se na poltrona e deixou aquela deliciosa bebida gelada

escorrer por sua garganta como se a cada gole o álcool levasse embora todo o peso e

insatisfação que ele tinha de sua vida.
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Aquele amargo era tão doce e, aos poucos, conforme os receptores de seu cérebro

fossem se  depreciando,  em parte  por  sua  dieta  pobre,  e  em parte  pela  cerveja,  ele

apagou na poltrona e ali permaneceu, em frente à TV, tendo como única companhia o

reflexo que o encarava sorrindo.
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O último pássaro

Orlando Nascimento dos Santos

Nesse lugar onde ninguém mais pisou 

Desde que ela foi embora

O céu azul deu lugar a outra cor,

Os campos não florescem como em outrora.

Desse lugar de onde o sol se “arretirou”,

Reside o frio e a solidão.

Mas um pássaro sobrevive ao inverno,

Enquanto aguarda o retorno do verão.

E ela, que era deusa deste plano, já não quer minha adoração.

Partiu para um outro mundo, e eu já não tenho o seu perdão.

Quebro o gelo, faço tudo para escapar. Tudo parece ser esforço em vão.

Afinal, não há mesmo “pronde” fugir quando a mente é a prisão.

Rogo, ouve meu clamor. Traz de volta teu calor. Leva embora essa desolação

O último pássaro que ficou consola meu coração,

Quando tão feliz cantou, anunciando nova estação.
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MEEG ROSA DA SILVA

É tempo de refletir.  Cheguei  à famosa idade da loba.  Idade na qual  a mulher

amadurece  por  completo,  se  torna  mais  completa,  mais  plena,  mais  segura  (prefiro

complexa). Idade na qual, em décadas passadas, a mulher já teria netos, pensaria na

aposentadoria, sua perspectiva de vida já estaria estagnada.

Mas, hoje, com a melhoria da qualidade de vida e o avanço da tecnologia, aos

quarenta, pensamos na próxima viagem, na próxima aventura, talvez em mudar de vida,

de cidade, começar do zero mais uma vez ou, quem sabe, para algumas, iniciar uma

família. 

Hoje, aos quarenta, vejo, observo e admiro tudo o que fiz até aqui e o faço com

bons olhos, pois sei que, se sou quem sou, mesmo com defeitos e qualidades, é o fruto

do caminho que percorri até aqui. Foram momentos memoráveis e outros que teimam em

voltar à memória, mesmo eu os devolvendo à gaveta do esquecimento, mas até esses

momentos foram fundamentais, pois, até os erros moldam nossa identidade. 

A vida  é  curta?  Definitivamente  não.  Ela  é  eterna,  mas  para  que  seja  assim,

precisamos vivê-la com intensidade, com amor, com atenção, sem moderação. E isso eu

fiz e ainda farei por muitos anos, pois tenho muito a viver.

Lembro-me  de  cada  fase  com  carinho,  sempre  com  trilha  sonora.  Desde  as

canções de ciranda da infância, passando pelo rock nacional na adolescência, as óperas,

a MPB sempre aos sábados no ultimo volume, enquanto meu pai cozinhava. Nas viagens,

ouvíamos a  famosa Alpha – FM,  com a mais diversificada coletânea musical.  Ai  que

saudade! Cresci, casei , viajei, tive aventuras, tive filhos, aprendi e ensinei. E tenho meus
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quarenta. Sei que tenho muito mais a viver, mas agora com calma, com paciência, me

deliciando e aproveitando cada momento. 

Sou grata a Deus por cada momento vivido a cada sonho realizado. E mais, grata

sou, pois sei que ainda posso viver mais quarenta.
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Ser mãe

Meeg Rosa da Silva

Tantos  dias  alegres,  tantas  noites  mal  dormidas.  Momentos  memoráveis,

momentos que não deveriam ter acontecido.

Algumas mães levam sua vida com maestria, mas existem outras, como eu, que

têm vontade de sumir, mas fazem os planos da fuga encaixando cada filho, achando, que

mudando de lugar, o comportamento muda.

Nunca gostei de rotina, mas uma  boa mãe precisa ter, para os filhos  crescerem 

bem amados, comportados, responsáveis etc.

Mas a rotina de mãe tem suas vantagens, ela tem certeza que, ao acordar, vai

receber beijo de bom dia, abraço apertado... E eu tirei a sorte grande, pois recebo três

todos os dias. É o inicio de um dia com rotina.

Ser  mãe  é  ser  motorista,  cozinheira,  professora,  médica,  enfermeira,  arquiteta

(brinque de Lego e vai me entender). Se tiver mais de um filho, será advogada, promotora

e juíza dentre outras profissões que vão aparecer no decorrer do seu dia .

Ser mãe é receber um sorriso largo dos filhos por causa de uma tigela de banana

cortadinha .

Ser mãe é brincar de boneca, de casinha, de futebol e massinha. É ensinar sobre

as músicas do passado, cantando Chico Buarque e Caetano na hora de dormir.

Ser mãe é ensinar que todos temos deveres e direitos, ensinar que, estudando e

trabalhando honestamente, os voos são mais altos.

Ser mãe é chorar quando o filho fica doente , é sorrir quando o dente de um cai, é

incentivar a andar, correr, pular e nadar. 

Ser mãe é ensinar a sonhar , a buscar novas conquistas .

Ser mãe é trabalhar em dois ou mais empregos para nada faltar, é buscar fôlego no

meio do cansaço para ensinar a tabuada.

Ser mãe é a experiência mais linda da vida, o presente mais precioso que Deus dá.

Pode ser filho biológico, de coração, sobrinho querido, o filho da melhor amiga. É filho e

não tem quem me convença do contrário.
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Tempo Contrário

Meeg Rosa da Silva

Somos todos iguais, diante a lei de Deus e da lei dos homens

Temos sangue pele e cabelo.

Temos alma, corpo e espírito.

No passado isso bastava, hoje não basta mais. Na verdade nunca bastou.

A humanidade é desumana, é desumana, já cantou o poeta.

A cada dia que passa, a base da vida: amor, respeito, generosidade, honestidade,

bom caráter estão fora de moda .

Tudo está ao contrário, o mal é relativo...

Malévola e Cruela não são más, são frutos do meio (meio podre)!

Princesas e heróis são errados e antiquados.

Certo mesmo nos termos de hoje: homens desonestos e mulheres dominatrix.

Roubar nunca foi certo, mas se você rouba comida para alimentar seus filhos, será

preso com certeza e cumprirá toda a pena.

Mas se roubar  a nação,  será julgado,  preso e absolvido com direito  a próxima

eleição.

Acreditar e apoiar a família tradicional é ser retrógrado.

Um dia acordei e tudo estava ao contrário. Mentira! Pouco a pouco as verdades

foram se transformando em contrário. 

Pessoas  que  deveriam defender  a  verdade  e  julgar  com honestidade  fazem o

contrário.

Escolas que devem ensinar, ofertar cultura aos jovens, estão presas a uma grade

de ensino vergonhosa, superficial. Creio eu que são feitas com o objetivo de desinformar,

tornando, desse modo, jovens superficiais, sem perspectivas futuras reais.

Nada  analisado com profundidade,  tudo é  relativo,  tudo,  todos estão  divididos,

todos contra todos.

O contrário se tornou moda, tenho medo de quando será obrigatório.

Defender a verdade e a justiça pode ser interpretada como discurso de ódio, mas

depende de qual verdade e justiça.

Caso  minhas  ideias  não  condigam  com  a  maioria,  sou  errada  e  taxada  de

inconveniente. Sim, tenho total consciência, que minhas ideias, opiniões e crenças não

são  aceitas  por  essa atual  sociedade.  Mas,  se  eu,  por  respeito  e  educação,  ouço a

sociedade atual, quero no mínimo respeito.
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Cansei do mundo contrário, apenas quero, simplesmente, um mundo equilibrado.

Onde o mal é ruim, onde o bem é bom. Quero um tempo equilibrado, não contrário.

Neste tempo do contrário, fico na dúvida se a minha opinião será lida em paz, mas

saiba é apenas um leve desabafo.
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DIVAN DE MELO PEREIRA

Não sou muito de falar de mim. Opto mais pela ideia de os que convivem comigo

falarem como eu sou, de nada adiantaria falar que sou aplicado, estudioso, determinado,

se não fosse confirmado pelos demais.

Uma coisa que procuro exercer é o hábito de ser útil às pessoas, poder ajudá-las

de alguma forma. A questão da empatia, sabe?

Costumo não ter muitas ambições na vida, ficar no termo de depender de Deus,

pois ele tem o melhor para mim. É claro que, por vezes, temos alguns sonhos de viajar,

construir uma família, ter estabilidade financeira, ajudar os pais etc, porém, tento ter pé no

chão e construir o hoje, me capacitando e mergulhando nas oportunidades como esse

curso que tem me dado a oportunidade de formação técnica, ao qual sou imensamente

grato.

Minha esperança é conseguir atingir uma estabilidade, como dito anteriormente,

não tendo ambições grandes de riquezas e ser grato em tudo, nunca perder a essência, a

humildade e mantendo-me no foco com o que realmente importa.

No mais é isso, posso não ter as mais belas palavras nem saber me expressar

direito, mas a ideia é sempre buscar me aprimorar é ser melhor como pessoa na vida.
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Percurso

Divan de Melo Pereira

Enfim, comecei

Vamos ver até onde isso vai me levar

Tão logo como uma longa estrada reta

Espero, ao fim desse percurso, atingir minha meta.

Um passarinho pousou sob minha cabeça.

Seria um sinal de esperança pra continuar?

Devo seguir por esse caminho,

Ou devo procurar uma rota alternativa para não me frustrar?

Espero conseguir bons resultados

Não quero, ao final do trajeto, olhar,

Ver degraus que não foram avançados

Mas faz parte da vida se frustrar um tanto

Porém é preciso continuar tentando.

Quero levar de maneira bem leve esse fardo,

Assim como aquele passarinho que alça voos bem altos

Aprendendo gradativamente o sentido de viver

Enfrentando as barreiras que certamente irão ocorrer.

Estudar, trabalhar, comer e beber.

São coisas da vida a se considerar

Espero um equilíbrio, sobretudo, ganhar

Pra nunca me permitir a desanimar.

Enquanto não chego ao fim da estrada

Quero curtir ao máximo toda a jornada.

Para que no fim dessa aventura.

Não possa restar nenhum resquício de amargura.
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O problema

Divan de Melo Pereira

O problema foi, é, e sempre será, começar.

Sair da zona de conforto é terrivelmente assustador.

Abrir a janela da criatividade pra impulsionar.

É entender que as barreiras, por mais altas que sejam, no fim, 

Podem ser encorajadoras.

Aprenda hoje, tente hoje, não desista hoje.

Muito além de encorajar com palavras confortantes.

É necessário submeter-se a um autoconhecimento desgastante.

Mas, que no final, traz uma recompensa grande.

Faça acontecer com pequenos gestos.

Derrube os muros da limitação.

Não espere ver, acontecer no outro.

Explore o novo com gosto.

As melhores experiências são para aqueles que permanecem,

Que enxergam além do seu limitado campo de visão,

Que, de forma gradativa, faz e acontece,

Que está disposto a não seguir um simples padrão.
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Chegada

Divan de Melo Pereira

Enfim, cheguei!

A força que usei pra me impulsionar foi de suma importância.

Dos amigos que fiz guardo as melhores lembranças.

Com certeza não é o fim da jornada.

É apenas um ciclo que deve ser encerrado.

Será que ainda tenho mais quantos desafios pela frente?

O final é a chegada? Ou apenas o começo de um novo ciclo?

Quase todo dia começamos

Encerramos ciclos. O que deve permanecer? O que deve mudar?

Como devo agir? O que devo falar?

O que a sociedade quer de mim? 

A minha opinião tem que importar.

Massa de manobra eu não quero ser

Nem alguém passivo que só permite acontecer.

Tenho que ser alguém que fica preso a uma caixa

Sendo jogada de um lado pro outro?

Alguém que sai dessa caixa,

Tem posicionamentos e suas próprias opiniões?

Me deixe mudar. Me deixe recomeçar!

Quero poder errar. Poder aprender

Analisando o tropeço.

Reinventar quantas vezes for necessário.

O fim pode ser o fim apenas para os não visionários.

Traçando objetivos e direcionando rotas 

Assim me vejo nesse mundo cambota.
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Crônica de um passageiro

Divan de Melo Pereira

De repente, tudo muda. Em um simples estalar de dedos, uma coisa que é logo

passa a não ser mais. Uma ligação, um telefonema, pode virar sua vida de ponta cabeça,

para o bom ou para o ruim.

Há uma gama de possibilidades, mas uma coisa é certa: cultivar bons amigos vale

mais que um tesouro encontrado,  pois  vão estar  junto a você para o que der e vier.

Apóiam, elevam seu moral quando a maioria o exclui, o expõe ou humilha. 

Então, esteja lá, aqui, em qualquer lugar, por eles, também. Afinal, quase todas as

relações são uma via de mão dupla. Ouça, fale, talvez ouça mais que fale, mas, acima de

tudo, viva, pois a vida não tem passaporte ilimitado. Como um fogo que queima tudo

rapidamente, em um piscar de olhos, consome tudo que estava ali há uma hora, assim é

ela. 

Por isso é importante aproveitar cada minuto. Seja clichê, seja diferente, mas seja

você. Se encontre nas pequenas alegrias e aproveite cada segundo, porque, apesar de

passar rápido, ele não tem volta. 

A vida não tem nenhum manual de sobrevivência, mas, acredite, é vivendo que se

aprende. É batendo que se abre. É persistindo que se consegue, que se alcança o sonho,

a meta.
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MIKELLY DE ARAÚJO VALÉRIO

Mikelly de Araujo Valério tem 22 anos. Nasceu na cidade de Aurelino Leal-Ba, no

dia 06 de julho de 1999. 

É filha de Maria Souza Araujo e Jovanes Faustino Valério. Seus pais trabalharam e

moraram, certo período, na zona rural, junto com seus cinco irmãos. Resolveram mudar

para cidade e tentar construir uma vida melhor na cidade. No ano de 1999, dona Maria

teve sua filha mais nova, Mikelly. 

Maria estava muito doente na época e Mikelly teve que ficar pelos cuidados das

irmãs  mais  velhas.  Foi  uma  fase  muito  difícil,  mas,  com  o  passar  do  tempo,  Maria

melhorou e pôde cuidar da sua filha.

Mikelly sempre estudou em escola pública. Concluiu o Ensino Médio, no ano de

2017. É uma menina muito estudiosa e gosta de passar a maior parte do tempo com sua

família. Ela tem um filho de seis anos, Breno, fruto de um breve relacionamento. Hoje,

Mikelly  está  cursando  o  curso  Técnico  em informática,  no  IFBA,  campus  Ubaitaba  e

também está tentando conquistar uma vaga na universidade tão sonhada.

Atualmente, ela mora em Ibirapitanga junto com seus pais.
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Lembranças da Infância

Mikelly de Araújo Valério

No quintal, reunidos debaixo da sombra,

Zoadas da molecada ouvia-se na varanda

Ah! Que bom essa doce lembrança.

Brincadeiras eram muitas

Boneca, bola, corda e ciranda

Como é gostoso ser criança.

Herói preferido cada um tinha

sorrisos, gargalhadas alegravam

A inocência daquelas criançadas.

Lanchinho fresquinho completava a tarde

doçuras,travessuras também faziam parte

De uma linda infância amada.

Caía, ralava, chorava

Mas em questão de segundos,

Tudo voltava como estava.

Tempos bons que não voltam

As lembranças ficam,

E jamais serão esquecidas.
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Um homem na rua

Mikelly de Araújo Valério

Fico observando como nos últimos dias do ano as pessoas pedem um ano novo

melhor.  Como num milagre,  esperam que do 31ª para o dia  1ª  do novo período que

adentra  nossas  vidas,  a  transformação  de  tudo  que  foi  lentamente  construído  nas

relações  empurradas  a  ferro  e  fogo  ou  mornamente  engolida  dia  a  dia,  surja  como

borboleta  num quente  dia  de sol.  Ignoram que vida é mudança permanente,  fácil  de

exprimir verbalmente, porém dolorosa na construção. 

A maioria  tem  saúde,  um trabalho  para  sustentar  a  família  e  arcar  com  suas

despesas, mas a situação não é a mesma para algumas delas. Muitos carregam tristes

desafios  a  serem  solucionados  e  encaram  a  indiferença  e  ou  julgamento  dos

companheiros dessa jornada na Terra.

Há  alguns  meses,  um  homem  apareceu  aqui  na  minha  rua,  relento,  cabelo

bagunçado e fazendo barulheira na rua. Bêbado ou doido? Não se sabe! Às vezes, estava

de bom humor e conversava, mas não era sempre. Pedia um copo de café a um e uma

comida a outro ao meio dia para matar a fome.

Algumas pessoas o ignoravam por  ele  estar  ali  dormindo nas ruas e comendo

qualquer coisa que achava. Não sei de onde ele veio, mas logo o apelidaram por nome

“garotinho” e alguns até sentiam remorso por ele estar naquela situação, sem parente,

abandonado, vivendo em más condições, até mesmo apanhando. Fico triste com essa

cena e lhe ofereço um prato de comida quando o avisto. 

Penso que o que falta em algumas pessoas é se sensibilizarem com a situação do

próximo e possam ajudar com pelo menos uma comida ou uma roupa, pois, infelizmente,

essas pessoas estão ali lutando para sobreviver a cada dia. Independente da desgraça ou

alegria criada, cada um espera somente a felicidade desejada. As escolhas, os caminhos

diferem no rumo, nada mais. 

Com o tempo, desfeitos os enganos, com o cansaço do sofrimento vivido, vem o

reparo da caminhada, a responsabilidade das escolhas, do dever que direciona uma ou

outra atitude tanto para o homem sujo, desequilibrado que perturba o silêncio da aparente

satisfação  dos  moradores  de  minha  rua,  como  para  essas  famílias,  que  sentirão

dependentes a sua alegria, a sua felicidade, no novo ano que desponta, do bem estar, do

conforto  e  saúde  de  homens,  mulheres  e  crianças  sujas,  famintas,  sem  moradia

espalhadas nas ruas do mundo. 
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A questão primordial é como ser feliz diante da miséria do outro. Abertos os nossos

olhos, ao homem sujo seria ouvido em seu desamparo. Ao homem sujo seria ofertada

oportunidade de recomeço e dignidade. 

Assim, o ano que chega nos abraçaria no reconstruir dessa felicidade sonhada. E

teríamos ano novo melhor!
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CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA

Nascido em Ubaitaba em 19/04/1985,  no entanto registrado na cidade de Itagi

tornando-  se essa,  assim, sua cidade natal.  Sua família  é  formada por  trabalhadores

rurais. É filho mais novo dos onze filhos de Egídio Elias de Souza e o sexto com Eurides

Bispo Ferreira do terceiro casamento de seu pai. 

Morou cerca de quatro anos na cidade de Itagi, voltando a morar em Ubaitaba no

ano de 1990 onde viveu por mais três anos. Após esse período, mudou-se para cidade

vizinha Aurelino Leal, onde Eurides,  sua mãe,  passa a criar seus filhos sozinha depois

que Egidio, seu pai, faleceu.

Ao completar 07 anos de idade, iniciou seus estudos na Escola Félix Mendonça,

onde  realizou  todo  o  Ensino  Fundamental  I.  Em seguida  continuou  seus  estudos  na

Escola Normal 02 de Julho completando o Ensino Fundamental II. O Ensino Médio foi

concluído  na  Escola  Estadual  Prof.ª  Maria  Olímpia,  onde,  já  neste  mesmo  período,

trabalhava para ajudar sua família. E atualmente iniciou o Curso Técnico de Informática,

na instituição IFBA, em busca de novas oportunidades.

Ainda  em  sua  adolescência,  passa  a  frequentar  a  igreja  evangélica,  na  qual

compreende a importância de  fazer parte dessa comunidade tornando-se evangélico.

Nessa mesma igreja, conheceu Rosamile casando-se com a mesma no ano de 2008 e,

apesar de sua mãe sempre dizer que seu sonho era participar do casamento de seu filho,

infelizmente, não foi possível, pois faleceu anos antes, em 2006. 

Constituiu uma linda família sendo Halef Luckese o filho mais velho e o mais novo

Heitor Silas. Trabalha na empresa rede Smart de Supermercados em Ubaitaba, no setor

administrativo,  atua como árbitro  de futebol,  filiado à Federação Baiana de Futebol  e
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exerce o cargo eclesiástico de presbítero na igreja Assembleia de Deus Madureira, em

Aurelino Leal.
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Amizade

Cláudio Ferreira de Souza

Amizade é o que você é para o outro. 

É ser como uma casa com piscina durante o verão;

É ser uma blusa para proteger do frio;

É tentar ajudar para resolver um problema;

É ser um laço infinito entre o amor e a união;

É ser companheiro e ter dedicação.

A importância de ter uma amizade 

É ser verdadeiro não só na celebração;

Também na hora de ser um abrigo. 

Sermos amigos é também sermos irmãos 

Estendendo as mãos e doando o coração.

Ser amigo não é só conhecer ao longo do tempo

É também chegar brilhando ou, mesmo distante 

Nunca deixar de estar ao seu lado, 

É aquele que é morada nos dias de chuva 

É aquele que, em um abraço, lhe acolhe a alma.

Ter um verdadeiro amigo é ter para sempre um irmão.

Uma amizade verdadeira acalma um coração.
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CURSO DE EXTENSÃO LÍNGUA PORTUGUESA E CIDADANIA:

O PAPEL DA GRAMÁTICA
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KEZIAH BELO SILVA RAMOS

Tudo era bom!  “...Ibira, madeira, pitanga vermelha! Às margens do rio Cachoeira

nasceu, emancipou-se e floresceu...”. Esse é um trecho do hino de Ibirapitanga, na Bahia,

lugar onde nasci. Em 18 de julho de 199, nascia mais uma "baianinha", às 17h e 1 minuto,

numa quinta-feira.

Meus  queridos  pais  são  comerciantes  e  têm cinco  filhos,  sendo  eu  a  terceira.

Lembro uma cena da minha infância, mais ou menos dos 6 aos 12 anos dentro de uma

"bodega",  rsrsrs.  Rio  assim,  porque  esse  termo  me  lembra  com  carinho  o  pequeno

comércio que tínhamos e que, no futuro, se tornaria um mercado.

Meu  pai,  Wellington  Santos  Silva  e  minha  mãe,  Marinalva  Nascimento  Belo

começaram a família na rua do hospital,  rua Israel Barcelos, lugar em que minha avó

mora até hoje. Mudaram, depois, já comigo e mais dois irmãos, para a casa onde lembro

ter passado grande parte da nossa infância.

Nossa casa ficava no Bairro Antônio Carlos Magalhães, popular “bairro do Cigano”.

Mesmo com os cinco filhos, a casa tinha um bom espaço, é o que me lembro. Que bom

que para a criança tudo está bom. Ah, que delícia! Dormir os cinco numa cama de casal,

assistir  todos,  inclusive  os  primos,  numa  pequena  televisão  cheia  de  chuviscos  aos

desenhos que hoje me causam nostalgia. Tudo era bom!

Huuuuum! E o pé de ceriguela? Duas casas abaixo da minha, depois do laboratório

e do depósito de cacau. Estou quase sentindo o cheiro dos sacos com cacau e vendo os
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homens pegando - os do chão, arrastando para deixá-los em pé e depois colocá-los no

ombro. Lembro do barulho do saco sendo arrastado.

E, então, a próxima casa é uma construção inacabada, sem teto, cheia de mato ao

redor e que guarda o querido pé de ceriguela. À tardezinha, íamos para lá como fugitivos,

íamos quietos para uma grande aventura, passávamos pelos obstáculos sem medir as

consequências e possíveis cobras para pegar nossa recompensa: algumas ceriguelas. E

quando saíamos correndo dali, a cigarra cantava. Era pé de muita coisa boa. Era terreno

que tinha lindas tangerinas, com espinhos usados para tirar as farpas dos nossos pés.

Era o nosso beco, ao ladinho da nossa casa que ora era passagem para os fundos, ora

era lugar de construir a casa com pedaços de caixotes, vasos de flores com garrafas de

vidros,  bancos  com  uma  tábua  e  dois  pedaços  de  paus,  que  equilíbrio.  Não  posso

esquecer que nesse mesmo lugar, tinha as pedrinhas que ficavam nos cantos desse beco

com piso de lama, e que eu chamava de diamante.

Tudo era bom! Nesse mundo de brincadeira também vi coisas sérias: as conquistas

dos meu pais, sua fé em Deus e compromisso para nos criar. Agradeço a Deus e a vocês,

meus pais. Formaram uma menina com uma única personalidade, com princípios, que,

mesmo tímida, tem garra e de mansinho busca o que quer. Casada, tem um lindo filho e,

hoje, não mora mais na Bahia e sim em São Paulo, mas mesmo assim não se esquece

como tudo era bom!
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Vestígios e sonhos

Keziah Belo Silva Ramos

Há em mim um ser maior

No qual creio

Deus é o seu nome

E é n'Ele que me baseio.

Consigo ser emotiva

E ao mesmo tempo rígida,

Tímida ao extremo

E, ao mesmo tempo, tão ousada.

Como a maioria das pessoas

Encontrei alguém

E estou vivendo o amor.

Desse amor nasceu um fruto

Que, às vezes, preocupada

Fico admirada

E com dor no peito

Sinto o amor que por ele sou impulsionada.

Ora estou desequilibrada

Ora me equilibro

Mesmo assim não me canso

De saber que sou humano

E busco todos os dias

A sanidade que preciso.

Nesse organizar as idéias e a vida

Revi o que gostava, o que me agradava

Encontrei no estudo de idiomas

Que, ao aprender, 

Me sentia regozijada e entusiasmada.
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Fui então para a Língua Portuguesa

E, nela, me sinto útil

Porém, quando tento compreendê-la

Me sinto inútil.

Quando tento me aprofundar sem medo

Aparecem meras frases

Que, pra organizar como a norma culta pede,

Me sinto de cabelo em pé.

Com meu jeito tímido e louco

Estudo sua gramática, a Linguística

Ambas propostas distintas

E que, ao mesmo tempo,

Enaltecem nossa língua.

E eu, como dantes amante superficial da língua

Me rendi aos seus encantos

E quero que minha não seja mais amante

mas noiva seja minha.
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In-Feliz

Keziah Belo Silva Ramos

Como o tempo e a física

Onde há o eterno pulo

Momentos iguais

Dissabor ou gozo

Assimetria

Emoções contrárias

Dividem momentos

Dentro da matéria

Ora desalento

Outrora facécia

Alegria se destaca

Porque é preciso

Fulgir o regalo

Para a dor curar.

Misericórdia

Keziah Belo Silva Ramos

Decesso é de muitos,

Mas ao Senhor vou sagrar.

Ao Rei contar os pecados,

Vida em mim eternar.
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Não estou pronta

Keziah Belo Silva Ramos

Não estou pronta pra não te dar colo

Não te deixar mamar

Não te ouvir pedir o peito

Pois parece que de mim não vai mais precisar

Tenho medo

De não mais te ver fazendo carinha de apego

Demonstrando que por mim tem um puro apreço

Ainda quero te ver balançar

a cabeça dizendo deixa eu ficar

Preciso no teu leito deitar.

Dói-me, porque será inevitável não dizer que já é hora de parar

pra você poder crescer.

Digo-te um não sem querer

Arranjo pretexto pra dizer

O que com gestos procuro demonstrar

aquilo que a boca não quer falar

Deixar de te amamentar

Traz-me um medo de você me esquecer sem intenção

e nem mais querer minha atenção

É tão gostoso sentir que você quer minha companhia

Querendo que perto de você eu fique sentadinha.

Por fim

Te disse não por horas

Procurei meios pra te afastar

Querendo que você dormisse sem do peito precisar

Foi então que encostei sua cabeça no meu ombro

E fiz carinho nas costas e te vi sendo tomado pelo sono

Em questão de segundos te vi ser tomado pelo sono

Então percebi que você precisava do meu afago para poder dormir

Por fim, hoje te digo não, mas ainda sim,

te seguro em meu colo e pouco a pouco sei que vou te ver partir.
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Cápsula de crônica

Keziah Belo Silva Ramos

De: Keziah

Para: Kluivert

Querido Kluivert, no momento em que escrevo essa carta são 06:07 da manhã do

dia 13 de dezembro de 2021. Você está deitado, dormindo, ao meu lado. Estou tomando

um café para retomar minhas forças já que você mamou muito pela madrugada. Seu sono

foi um pouco conturbado, pois você caiu anteontem e está com um galo e uns arranhões

no rosto, sem falar do olho esquerdo um pouco caído. 

Eu  lhe  escrevo  essa  crônica  agora,  porque  é  também  a  crônica  dos  meus

pensamentos. Sou sua mãe! Meu Deus, tenho um filho, rsrs!

Meu coração está apertado e não tenho certeza por que. Talvez seja porque fico

pensando se você vai saber se defender na vida. Só de pensar em sua dor física ou

emocional fico pensativa. E continuo aqui pensando e desejando que seu coração seja

íntegro e não se afaste dAquele que deu a vida por você. Desejo que seja honesto. Que

trilhe o que é correto. Esses são os desejos e pensamentos contínuos que estou tendo

agora, crônicas dos pensamentos.

Cobro-me muito para ser um exemplo para você. Vivo essa crônica cômica todos

os dias, rsrs.

Quero que assim seja sua crônica: Assíduo na presença de Deus e sei que assim

as demais coisas serão acrescentadas, mas ainda assim vou falar. Quero que aproveite

sua infância e seja corajoso. Que seus estudos sejam empolgantes. Assim será um ótimo

aluno de português, assim como nas demais disciplinas, rsrs. Dedicado naquilo que faz.

Habilidoso com a bola, mesmo que seja só hobbie ou, como seu pai quer, um jogador de

futebol. E essa é a origem do seu nome: jogador Patrick Kluivert, logo, seu nome, Kluivert.

Bom, essa é minha  crônica, sobre mim e de mim para você. Que essa crônica seja uma

cápsula do tempo para você ler e refletir.

Com amor, mamãe

P.S: Espero que leia quando estiver com 14 anos.
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MARCELLO SANTOS SAMPAIO CARDOSO

Quem sou eu? Meu nome é Marcello Santos Sampaio Cardoso, tenho 21 anos e

estou morando na cidade de Jequié. Sou aluno do curso de letras da UESB, campus

Jequié. Por conta disso, tive um grande interesse no curso sobre a Língua Portuguesa e a

cidadania, o qual possui um tema que me interessa muito: a gramática e como ela se

relaciona com a sociedade. 

Tive conhecimento deste curso a partir do meu primo, Bruno de Jesus, o qual é

coordenador de extensão do IFBA, campus Ubaitaba. Sou um aluno muito esforçado, não

à toa estou tentando buscar o máximo de conhecimento possível,  por  meio de muita

dedicação e estudo. 

Até o momento, estou achando bem interessante a proposta da professora Gislene

Camargo,  a  qual,  por  intermédio  das  aulas  ministradas,  mostrou-se  dotada  de  muito

conhecimento,  sendo,  portanto,  assim como os professores da UESB, uma referência

para a minha carreira.



64

Ando por aí

Marcello Santos Sampaio Cardoso

Ando por aí na boca do povo

Cada pessoa me usa de um jeito

Na hora da conversa, lá vai eu de novo

Sou útil independente do sujeito

Já mudei tanto na história

Mudei ao longo do tempo

Alguns livros me guardam na memória

Do que um dia eu fui em um momento

Estou em constante processo de mudança

Na boca do rico e do pobre

Para a classe social não dou ligança.

Ninguém me cala!!

Você já deve ter descoberto quem eu sou

Eu sou a língua, manifestada pela fala.
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O homem que não sonha

Marcello Santos Sampaio Cardoso

Acorda cedo todos os dias

Quase não dorme

Corre atrás das suas alegrias

Desejo que parece enorme 

Como dorme pouco

Não tem tempo para sonhar

Deita e olha para o horário 

Já está na hora de levantar

A vida parece um pouco mais rápida

Agitada da hora do café até o jantar

Um dia a recompensa chega

Um dia o sol há de brilhar.
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Corremos atrás de algo

Marcello Santos Sampaio Cardoso

O ser humano envelhece 

O tempo passa 

Corremos atrás de algo 

Só não sabemos com o que parece 

Parece um papel? 

Parece um estado de saúde? 

Parece um preenchimento para o vazio? 

Não sabemos, corremos atrás de algo. 

Abandonamos pessoas

Vivemos com a cabeça no futuro

A vida pode ser isso 

Um completo tiro no escuro 

Corremos atrás de algo 

Temos tudo, temos nada

Tememos a vida inteira 

Pelo “algo” que não chegara.
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KELLE CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS

Eu, Kelle Cristina Nascimento de Oliveira Santos, nasci em 02 de maio de 1978,

em Itabuna, interior da Bahia. Passei uma parte da infância morando em Itabuna e em

Una com meus pais.

Sempre gostei de desenhar.

Estudei  em escolas  públicas  e  concluí  o  ensino  médio  em Ibirapitanga.  Cursei

pedagogia  na  Faculdade  de  Ciências  Educacionais-  FACE,  licenciatura  em  Artes  na

Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz- FACIBRA, fiz pós-graduação em Educação

Infantil e psicopedagogia institucional.

Trabalho  desde  2006,  lecionando  na  escola  Luís  Viana  Filho,  no  município  de

Ibirapitanga. Sou casada e tenho dois filhos.
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A pandemia chegou

Kelle Cristina e Elizama de Jesus Souza  (Parceria)

Assim como chegam as estações do ano.

Chegou a pandemia

Todos nós estamos em casa

Quanta agonia!

Que falta faz a escola!

Que falta faz o professor!

Sem aula todos os dias,

Estamos vivendo um grande horror.

A mamãe está toda embaralhada

Com tanta coisa pra fazer

Não sabe se ensina

Se cozinha ou sei lá o quê.

Com ela temos que aprender.

Na hora da lição

É a maior confusão

Ralha, briga, bate, ensina

Pega logo o cinturão

A criança logo aprende

Com a bainha de facão.

Quero que voltem logo

As aulas presenciais

Pois é na escola que aprendemos mais

E na hora do recreio

Tem gosto de quero mais.

Todos brincando juntos

É aquela diversão

Quando chega a hora de ir embora
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É uma tremenda confusão

Corre, empurra e cai

Com a mochila na mão.

“Recramação”

Kelle Cristina e Elizama de Jesus  Souza  (Parceria)

Povo da minha terra,

Aqui vai uma recramação

Saí em busca de trabaio

Mas nada encontrei lá não.

Num tive outro jeito

Antonce arresolvi vortar

De volta pra minha cidade

A minha terra natá.

A vida aqui tá difici

Até pra estudar

Trabaio o dia interizim no campo

E até as aulas de WhatsApp

não dá tempo tempo de apreciá

Com esse insino distante

Professor só ouço falar

Quando consigo baixar o áudio

A aula já tá pra acabar

Minha gente, me ajude

Preciso continuá

Pra garanti meu futuro

A aula tem que retorná.
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Assim encerro minhas palavra

Não quero feri ninguém

Espero que tudo melhore

Pra que a nação fique bem.
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ELIZAMA DE JESUS SOUZA

Sou Elizama de Jesus Souza, nasci em 15 de junho de 1975, tenho 46 anos, resido

na cidade de Ibirapitanga-BA, estudante do curso de gramática pelo Instituto IFBA. Tenho

dois  filhos,  Marcos  Vinícius  Souza  Santos  e  Eduardo  Souza  Santos,  os  dois  moram

comigo e ainda estudam.

Desde  a  minha  adolescência,  sonhava  em  ser  professora,  pois  admirava  os

estagiários daquela época, porque também eram eles que tornavam as salas de aula

mais atraentes e leves, então fiz magistério.

Nessa perspectiva, segui em frente e em 2003, passei no vestibular da UNEB e

estudei  pedagogia.  Em  2013,  concluí  a  especialização  em  Gestão  do  Trabalho

Pedagógico e, em dezembro de 2019, concluí a segunda Graduação em Letras.

Sou uma pessoa alegre, companheira e amiga, gosto de ser professora, de viajar,

conversar com meus amigos e familiares. Amo as festas em família.

Enfim, gosto de viver a vida com liberdade e leveza.
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A pandemia chegou

Elizama de Jesus Souza e Kelle Cristina  (Parceria)

Assim como chegam as estações do ano.

Chegou a pandemia

Todos nós estamos em casa

Quanta agonia!

Que falta faz a escola!

Que falta faz o professor!

Sem aula todos os dias,

Estamos vivendo um grande horror.

A mamãe está toda embaralhada

Com tanta coisa pra fazer

Não sabe se ensina

Se cozinha ou sei lá o quê.

Com ela temos que aprender.

Na hora da lição

É a maior confusão

Ralha, briga, bate, ensina

Pega logo o cinturão

A criança logo aprende

Com a bainha de facão.

Quero que voltem logo

As aulas presenciais

Pois é na escola que aprendemos mais

E na hora do recreio

Tem gosto de quero mais.

Todos brincando juntos

É aquela diversão

Quando chega a hora de ir embora
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É uma tremenda confusão

Corre, empurra e cai

Com a mochila na mão.

“Recramação”

Elizama  de Jesus  Souza  e  Kelle Cristina  (Parceria)

Povo da minha terra

Aqui vai uma recramação

Saí em busca de trabaio

Mas nada encontrei lá não.

Num tive outro jeito

Antonce arresolvi vortar

De volta pra minha cidade

A minha terra natá.

A vida aqui tá difici

Até pra estudar

Trabaio o dia interizim no campo

E até as aulas de WhatsApp

não dá tempo tempo de apreciá

Com esse insino distante

Professor só ouço falar

Quando consigo baixar o áudio

A aula já tá pra acabar

Minha gente, me ajude

Preciso continuá

Pra garanti meu futuro

A aula tem que retorná.

Assim encerro minhas palavra

Não quero feri ninguém
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Espero que tudo melhore

Pra que a nação fique bem.



75

DAMARIS SANTOS SILVA

Meu nome é Damaris Santos Silva, nasci na cidade de Ubaitaba-Ba, no dia 03 de

novembro de 1991. Passei boa parte da infância na cidade de Travessão e, no ano de

2001, com 9 anos de idade me mudei para Ibirapitanga - Ba junto com minha família. 

No ano de 2011 ingressei na faculdade para cursar Pedagogia e colei  grau em

2014. Atuei na minha área, na educação, trabalhando numa creche.

No ano de 2019, trabalhei como professora voluntária em um colégio do ensino

fundamental. Atualmente sou formada em pedagogia, mas não exerço a profissão como

docente. Trabalho em uma escola do ensino fundamental como auxiliar de Classe.

Futuramente pretendo fazer uma pós-graduação na área de pedagogia.
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Ter ou ser

Damaris Santos Silva

Vivemos em um mundo

Bem difícil de viver

Muitos no seu egoísmo 

Pensam em ter em vez de ser

O amor ficou escasso

Quase que já não se vê.

É ilusão 

Damaris Santos Silva

Dessa vida não levamos nada,

Já dizia o sábio Salomão,

Lutamos, batalhamos, mas no fim dessa jornada, 

Tudo não passa de ilusão.

Serei lembrada (Epitáfio)

Damaris Santos Silva

Aqui deixo os meus sonhos;

E tudo aquilo que um dia planejei;

Deixo famílias, amigos, vizinhos, amor;

Mas também deixo tudo que realizei. 

Tive amigos e sei que farei falta;

A saudade é uma dor imensa

Que sempre entristece a alma;

Quando despertamos algo, essa dor é intensa. 

Mas o bom de ter vivido intensamente;

É saber que sempre serei lembrada;

Que aproveitei tudo esporadicamente;

E que fui uma pessoa equilibrada.
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O covid-19

Damaris Santos Silva 

O covid 19 nos trouxe uma lição

A vida é um grande sopro,

Isso nos traz uma reflexão

Temos que amar o próximo, 

Isso não é demagogia não 

É apenas um alerta, 

Nesse momento de aflição. 

Parou o mundo inteiro 

Essa grande pandemia,

Por conta dela muitos morreram 

Meu Deus, que agonia

Muitos choraram e sofreram,

E uma angústia sempre ocorria. 

Não é uma gripe apenas 

Temos que nos conscientizar, 

Respeitar regras e protocolos 

Para o vírus não espalhar, 

A vacina também ajuda

Temos que nos imunizar. 

Para proteger a quem amamos

Nos afastamos literalmente, 

Temos que entender com isso

Que salvaremos muita gente,

Por isso que sempre é preciso

Viver de maneira consciente. 

Aprendemos com tudo isso

A valorizar nosso semelhante, 

Ninguém é melhor que ninguém 
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Nem menos ou mais importante, 

A doença não escolhe classe ou cor

Vem a todos em qualquer instante.

O acidente que chocou a cidade 

Damaris Santos Silva

Estava eu conversando com uma amiga na casa dela. Era por volta das 18h00min,

no  sábado  passado,  quando  de  repente  ouvimos  um barulho  muito  forte.  Todos  que

estavam no local se espantaram.

Olhamos e percebemos que ocorreu um acidente de carro, esse acontecimento

deixou todos em choque.

Era  uma  mulher  num  carro  em  alta  velocidade  e,  para  minha  surpresa,  eu

conhecera a vítima. Era Maria, uma moça que frequentava a mesma igreja que eu. 

Alguém, quando percebeu o ocorrido, ligou para a ambulância e ela foi levada ao

hospital. 

Oramos pela sua recuperação, e para a alegria de todos, ela se recuperou e não

teve sequelas. Pelo impacto ocorrido, acreditamos que foi um milagre. 

O motorista do outro veículo fugiu e não se tem notícias dele até hoje.
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Tristeza  X  Alegria

Damaris Santos Silva

 

Estar triste, infeliz,

Chama o sofrimento, desânimo, decepção.

Se o estado for contínuo, adoece o coração. 

A tristeza é normal

Vira doença se muito vivida.

Excessiva, obsessiva,

Interfere na nossa vida.

A alegria, pelo contrário,

Traz satisfação, contentamento

Alimenta muito prazer

É um dos melhores sentimentos. 

Felicidade é estado de espírito 

Construída por valores, atitudes.

É feliz quem bem semear pelo caminho 

E colherá frutos das grandes virtudes.

A tristeza nos abraça 

Em algum momento da vida,

Porém é preciso desenvolver

A amiga sabedoria

A estrada segue adiante

Não se pode viver do passado, cultivar desilusão.

A dor conduz à vitória

Servindo de exercício, lição.  

Essa vida é uma viagem

Com desertos e oásis

Cabe a nós conduzir 

Com maestria nossa bagagem.
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Palavras Finais

Vamos parar um minuto para pensar sobre conexões. Nas últimas decadas,  foi

bastante  comum  ouvirmos  a  expressão  “vivemos  em  um  mundo  conectado”.  Tal

expressão se popularizou principalmente a partir do advento da Internet, que interligou

computadores em diversas partes do mundo, mas também pelo maior acesso de grande

parte da população a outros meios de comunicação em massa. Nos aproveitamos desse

“mundo conectado” para a construção de novos amores e amizades, para conhecermos

culturas  e  pessoas  de  diferentes  lugares,  e  para  compartilharmos  os  nossos

conhecimentos. Lembrem-se dos diversos debates que foram colocados para a sociedade

a partir  de situações e cenas mostradas em uma novela. Lembrem-se das vezes que

após uma pesquisa na Internet, nos questionamos: “como os nossos pais estudavam sem

o Google?”. Lembrem-se das mensagens enviadas pelos professores para informar sobre

a entrega de trabalhos, provas ou a (não) realização das aulas. De fato, estamos em um

mundo conectado.

Considerem  agora  a  nossa  realidade  pandêmica.  Estamos  em  um  mundo  tão

conectado que uma doença que surgiu, provavelmente, em um país asiático se tornou

uma  epidemia  mundial.  De  pessoa  para  pessoa,  o  Sars-Cov-2  foi  se  espalhando,

infectando e dizimando famílias e sonhos. Nesse novo normal, aprendemos que devemos

lavar as mãos com água e sabão, utilizar álcool  em gel para destruir o vírus, que as

máscaras são eficazes contra a transmissão por vias aéreas, os médicos aprenderam

novas formas de tratar a doença e os cientistas desenvolveram vacinas que são capazes

de nos proteger da contaminação. Pelo mesmo canal de comunicação, diversos sites,

vídeos, etc, espalham notícias falsas que contribuem para a desinformação, ajudando a

disseminação do vírus nas comunidades.

Pergunto a vocês, leitores: este trabalho, desenvolvido com turmas que estiveram

todo  o  tempo  de  maneira  remota,  inclusive  com estudantes  em cidades  (e  estados)

diferentes,  poderia  acontecer  se  vivêssemos  em um mundo  desconectado?  Estamos

diante do ônus e do bônus de um mundo conectado, como em uma faca de dois gumes.

Devemos, em algum momento, fazer uma escolha. Estes estudantes, autores e autoras

dos textos aqui apresentados, já fizeram!

Prof. Allan Sérgio Gonçalves Alves


