COLETÂNEA LITERÁRIA
Curso Técnico de Informática
Direção Geral
Prof. Esaú Francisco Sena Santos
Coordenação de Ensino
Profª Daniella Oliva dos Santos
Organização da Coletânea
Profª Gislene Camargo

UBAITABA-BA

2019-2
-1-

Não te deixes destruir…
Ajuntando novas pedras
e construindo novos poemas.
Recria tua vida, sempre, sempre.
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça.
Faz de tua vida mesquinha
um poema.
E viverás no coração dos jovens
e na memória das gerações que hão de vir.
Esta fonte é para uso de todos os sedentos.
Toma a tua parte.
Vem a estas páginas
e não entraves seu uso
aos que têm sede.
Cora Coralina
Aninha e suas pedras
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APRESENTAÇÃO

Toma. Recebe essas vozes que seguem...
Toma-as delicadamente, com carinho.
Rebentos trêmulos, duvidosos
Como seus donos, desejam
Cuidadosas leituras, atentas análises...
Rebentados precocemente pela ânsia
Da vida arrebentada em quereres, deveres, querelas,
Poderes e, em demasia, não poderes.
Pega!
Usa do dom da escuta
Escuta a fome de caminhos nas nascentes
Rascunhagens de jovens amantes, rebeldes, calados,
Sonhadores, ansiosos pelo abrir das estradas
Prometidas pela poesia e prosa empurradas,
Na bandeja, oferecidas como promessa
De mudança de vida na alegria sonhada.
Entende! Esses dizeres sussurrados,
Pausados, gritados de prazer, revolta ou dor
Não querem, nem podem - pela sua paz de espírito;
Dos responsáveis, dos não omissos nas misérias Se perderem no vácuo do descaso, no eco sem entendimento.
Do pensamento exigido pela educação letrada,
Da voz exigida para a criação da própria caminhada
Essas vozes precisam, merecem ser ouvidas, espalhadas...
Armas de transformação, empunhadas, raios a tocar
consciências!
Toma! Abre e multiplique o exército.
Aqui está!

Gislene Camargo
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ANDERSON COTIA

Pra começar, sou um ser humano normal, tenho defeitos,
qualidades, desejos, sonhos, medos, vontades... Não sei para quantas
pessoas eu sou realmente bom e nem sei da intensidade desses
sentimentos, e de verdade, eu prefiro nem saber.
Só eu posso falar por mim, só eu sei de mim, é à minha
consciência que eu devo ou não alguma coisa. Às vezes posso parecer
bravo, mas eu não sou não! Sei que é impossível agradar a todos, mas
faço a minha parte, e tento sempre ser uma pessoa normal. Posso ser
tímido no começo, mas se der assunto...
Acredito na lei dos direitos e deveres, vivo e respeito essa lei. Não
preciso prejudicar ninguém, não desejo o mal a ninguém, mas olho por
olho dente por dente e vida que segue.
Não sou do tipo que desaba na frente dos outros, que desabafa os
meus problemas nos ombros de alguém. Aprendi que, se eu tenho um
problema, eu mesmo resolvo.
Não sou do tipo que diz “eu te amo” como se fosse “bom dia”. Os
meus “eu te amo” eu demonstro com atitudes. Não sou do tipo
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romântico melação, sou marrento demais para isso. Eu tenho uma
extrema dose de realidade correndo pelas minhas veias.
Não acredito em “felizes para sempre”, em “eu te amo” repentinos
e muito menos nas coisas fáceis demais.
Eu sou desconfiado. Tenho sempre o pé atrás. Desconfio até
mesmo de quando tudo vai bem. Vivo cercado por muros blindados e,
às vezes, abro arestas para quem achar conveniente.
São poucos que conseguem lidar com esse meu gênero forte, mas
aos poucos eu dou todo o valor merecido.
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A vida

Nasceu.
Morreu.
Entre os dois eventos, se distraiu.
Não acreditava em um sentido
Mais profundo da vida,
Mas assim mesmo foi feliz.
Leu, viajou, escreveu,
Trabalhou, constituiu família Linda em sua visão.
Não se permitiu irritar-se
Com os infortúnios da vida.
Agiu sempre de forma honesta.
Nunca quis tirar vantagem de ninguém
ou de alguma situação; se excedeu aqui e ali.
Experimentou algumas drogas,
Tomou muitos porres, amava comer
E sempre teve uma relação
De amor com a atividade física.
Mas, no geral, teve uma vida equilibrada,
Foi um bom pai e marido. Fiel
À esposa e aos amigos.
Em resumo,
Foi um bom homem.
É isso que importa no final.
- 11 -

Hoje fiz o meu dia

Enforquei a academia,
Almocei um barão,
Não usei sapatos.
Ao chegar, mal disse bom dia,
Quando saí, não forcei um tchau.
Peregrinei 10 quilômetros sob o sol a pino,
Cansei e muito pensei.
Foi um dia de faxina,
De tirar a poeira.
Varri desde o porão até o sótão do meu corpo.
Penoso foi o acesso nas frestas e cantos,
Partículas de pó encontrei entranhadas.
Por mais que eu tentasse limpar, não consegui.
São fragmentos das ações da minha existência.
Joguei água, transformaram-se em terra úmida.
Nasceram flores.
Meus cantos empoeirados viraram cantos encantadores,
Agora são jardins,
Hora floridos, hora secos,
Hora murchos, hora desabrochados.
Planta-me! Rega-me! Cheira-me! Cuida-me!
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DARILMA EVANGELISTA DE JESUS

Sou Darilma, 32 anos, solteira e mãe de um lindo anjo azul
chamado Davi Luiz de 4 anos que me ensinou o que é ser mãe, me
mostrou um amor puro e verdadeiro.
Sou filha filha de Juldete, uma mãe guerreira que criou 5 filhos
sozinha. Ensinou o valor da vida a cada um e mostrou que a
sinceridade é sempre a melhor opção.
Sou estudante do Curso Técnico em Informática no IFBA - Instituto
Federal da Bahia - Campus avançado Ubaitaba.
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Reflexão

Incrível né? A gente pensa sempre no amanhã, no passado e
esquece de olhar o agora .
Você faria o quê, se só tivesse hoje para viver?
Você é feliz?
Você deixou de fazer algo hoje por pensar que pode fazer
amanhã?
Todas essas perguntas são inteiramente verdadeiras e todos
vivemos isso. Por mais que não queiramos assumir, sempre deixamos
para depois.
Eu tenho vivido um dia de cada vez, mas sim, tem coisas que eu
gostaria de ter feito ontem e que talvez eu tenha deixado para fazer
amanhã, porque hoje eu não tenho coragem. Eu também tenho vivido e
pensado de uma maneira totalmente diferente de uns dias atrás, e nem
é por nada, mas pelo simples fato de sermos um sopro.
Tudo vai acabar. Tudo vai virar pó, água, qualquer coisa que você
veja, use e queira. A vida não é nada, a felicidade é uma inconstância,
não tem como ficar buscando e buscando. Se importe em viver o hoje,
o passado já foi. E pra que ficar insistindo no talvez se podemos ser
agora?
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Meu querer

Você foi sem dúvidas a melhor coisa que Deus colocou na minha
vida, foi sem sombra de dúvidas a minha melhor fase.
Embora você não queira ver, embora você tenha outro alguém, eu
fiz tanta diferença na sua vida, que nem você é capaz de admitir. Você
não sabe onde está entrando, não sabe como vai ser, mas espera que
seja bom, e espera também que não se arrependa, espera que tenha
tomado a decisão certa .
E sabe o que eu espero?
Apenas que ela cuide de você, como eu poderia estar cuidando
agora , que ela ame você ao ponto de não o trair, que ela seja como um
sol e ilumine todos os seus dias.
Eu espero que você seja feliz e não se arrependa. Porque, se
algum dia não for assim, vou me sentir mal por ter deixado você ir, por
não ter cuidado de você, não tê-lo protegido mesmo sabendo que você
sabia se cuidar.
Talvez, daqui a uns dias, eu tente seguir a minha vida, mas
esperando que você volte.
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Paciência! Tudo passa!

Têm dias que a gente não quer ser nada, pior é ser “de alguém”,
mas, têm dias que a gente quer ter alguém que nos chame de “meu
amor”, que nos ligue nem que seja pra nos chamar de “louca”, que
mande uma mensagem de boa noite ou com um simples “se cuida”.
Têm dias que as coisas ficarão do avesso e que você não vai
saber consertar, simplesmente porque não é para consertar. Aí vem
aquela coisa de que tudo sempre se ajeita, a cama não ficará
bagunçada a vida toda, nem nossas paixões serão as mesmas ao longo
da nossa história.
Temos que, simplesmente, nos permitirmos mudar, aceitar que
cada dia depende do anterior e que tudo tem uma ordem. À tarde não
vem antes do dia, nem a noite vem antes da tarde, para amanhecer
novamente precisamos da noite, tudo é uma lei. Mas, entretanto, a lei
da nossa vida quem faz somos nós, porém, obedecendo sempre o que
nos é imposto e o que não podemos mudar.
E a louca aqui quer dizer o quê? Você deve estar se perguntando.
Quero dizer que tudo passa. Nada vai durar a vida toda, nem a
vida é uma eternidade, que temos que viver o que está nos sendo
proposto hoje. Não sabemos o que vai acontecer amanhã e, se algo for
pra durar, vai durar. Deus vai se encarregar de fazer com que isso
aconteça.
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Felicidade é construção

Em alguns momentos de nossas vidas, temos sentimentos tão
fortes por alguém que a falta desse simples alguém nos faz querer tirar
essa pessoa de nossos sonhos para poder abraçá-la.
Podemos sonhar com aquilo que queremos ser do jeito que
desejamos ser, porque possuímos apenas uma vida e nela só se tem
uma chance para fazer aquilo que se quer. Ter felicidade o bastante
para fazer a vida doce. As dificuldades nos fazem ser fortes. A tristeza
faz com que nos tornemos mais humanos e termos esperança
suficiente para que possamos viver felizes
As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas do mundo,
elas as tornam com as oportunidades que aparecem em seus
caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles
que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre e para
aqueles que admitem a importância das pessoas que passam por suas
vidas.
O futuro mais brilhante é baseado num passado já vivido, você só
terá sucesso na vida quando perdoar e esquecer os erros e as
decepções que já viveu no passado. Viva a vida. Ela é curta demais,
mas as emoções que podemos viver podem durar uma eternidade.
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THAIS SANTOS VILAS BOAS

Nascida em 1999. Sou filha de Maria Raquel dos Santos e José
Vilas Boas
Tenho 20 anos no momento estou cursando Técnico em
informática, no IFBA Campus Ubaitaba. Frenquento igreja evangélicas
e moro na cidade de Ubaitaba, popularmente conhecida como a cidade
das canoas. Sou casada com Joabsom Martins dos Santos e resido no
bairro Maria Olímpia .
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A observação traz o aprendizado

roupa. Ela fez isso com toda a
sua dedicação e prazer, como se
fosse uma das melhores coisas a
se fazer.
A jovem observou aquela
senhora com grande admiração
e pensou consigo mesmo:
– Como pode aquela
mulher já de idade avançada, tão
velha e cansada fazendo os seus
próprios
afazeres enquanto
vários jovens fortes, cheios de
energia, estão despreocupados e
cheios de regalias? Até mesmo
reclamando da vida?
Uma jovem decidiu ir ao
mercado
comprar
alguns
mantimentos, no meio do trajeto,
viu uma senhora em frente a sua
própria casa com algumas peças
de roupa nas mãos molhadas as
quais precisavam ser estendidas
no varal.

A jovem continuou o seu
trajeto até ao mercado, comprou
seus mantimentos e retornou
novamente para sua casa,
levando consigo um sentimento
de gratidão, amor e dedicação
ao ver aquela senhora.

A senhora esticou seus
braços velhos e cansados com
toda lentidão e estendeu cada
peça de
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Um pedido de socorro

Minha Bahia, terra boa,
Onde canta o sabiá;
Tem regiões com boas praias,
Lugar bom de se banhar.

Não permita Deus que eu morra,
Sem antes contemplar as praias
Límpidas e promissoras
Para o nativo ganhar o pão
Abraçar o turista sem a crise
opressora.

Na Bahia tem turista,
Que veio pra passear,
Na intenção de tomar banho,
Mas a praia lá está

Também quero ver de novo,
morador,
Surfista curtindo o prazer pela
vida, pois
Em cada vez que aqui vinha
molhar os pés
Na água salgada do grande mar,
Vinha aqui fazer pedidos
Para os sonhos realizar.

Com o óleo negro escuro,
Cobrindo grande extensão,
Amedrontando do povo amado
O esperançoso coração.
Ouço o grito dos baianos
Por favor, não aguento mais,
Trabalhava de pesqueiro,
Agora não tenho mais
O dinheiro pra comida dos filhos,
Nem posso ajudar parente ou
andarilho.

Minha Bahia, terra boa,
Onde canta o sabiá
Limpa logo minha praia,
Que muita alegria nos trará.
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A história de Medley

Certa feita uma mulher chamada Medley, que morava em Minas
Gerais juntamente com sua mãe e seu padrasto, encontrou um rapaz
que se chamava Ryan.
Eles começaram a se conhecer. Ela morava bem distante de seu
futuro amado, em uma fazenda distante, aproximadamente uns 4 km.
Eles tinham que andar muito pra se verem.
A vida de Medley não era nada muito agradável, sofria por não
conhecer seu pai e por sua vez ainda teve a má sorte de morar com o
padrasto. Ele maltratava a sua mãe, batia, humilhava com palavras
pesada que destruíam sua auto estima.
A sua mãe já vivia com um olhar decaído de tristeza e amargura e,
por mais que sua filha a aconselhasse a procurar uma vida melhor,
Sofia não encontrava forças paras sair daquela situação.
Medley era uma jovem de seus 18 anos e se sentia
completamente diferente das outras moças daquela região, pois ela
almejava conhecer seu pai um dia. Com o coração cheio de cicatrizes
tristezas e dores, tentava preencher o seu vazio de alguma forma.
Decidiu que voltaria a estudar, pois devido às circunstâncias da
vida, com a separação de seus pais, ela parou os seus estudos. Ficou
encalhada no 1º ano por uns bons anos.
Ryan era um garoto com seus 19 anos e, pra sorte de Medley, era
bem sucedido. Seu pai era dono de uma empresa, uma fábrica de
chocolate em São Paulo. Ryan era um bom rapaz, aconselhava sempre
a sua futura amada com conselhos edificantes e construtivos os quais
ajudaram Medley a sair do fundo do poço.
O tempo se passou e eles decidiram noivar. Com muita força e
amor o noivado aconteceu, mas eles enfrentaram muito altos e baixos
para conseguir realizar o noivado. O padrasto de Medley se posicionava
de forma horrível diante do noivo. A todo momento tentava acabar com
aquela união, mas eles não olharam para as perseguições, parecia que,
quanto mais eles era perseguidos, mais o amor deles ficava forte.
Ryan tomou a atitude de apressar o casamento com Medley, e
assim ocorreu. O casamento foi um sucesso e eles decidiram ir embora
para a cidade de São Paulo. Medley ficara com o coração cheio de
21

alegria por ter casado e ao mesmo tempo de tristeza por ter deixado
sua mãe com o seu padrasto.
Ela conversou com o seu esposo e pediu pra que ele comprasse
uma casa para Sofia, porque só assim ela descansaria o coração perto
da sua mãe. Ryan aceitou e, com pouco tempo, Sofia foi morar próximo
de sua filha.
Medley, por sua vez, deu queixa do seu padrasto e a policia o
levou preso por agressão contra mulheres. Foi investigado e, bem antes
de conhecer Sofia, ele já tinha agredido outras mulheres. Tinha a ficha
suja e isso colaborou mais ainda para a sua prisão.
Enfim, Sofia, pela primeira vez, se sentiu livre e feliz, morando
perto da sua filha que agora era casada e bem sucedida.
Medley conseguiu concluir o Ensino Médio e ingressou na
Universidade para cursar Direito, pois queria ser juíza. A situação vivida
por sua mãe a ajudou a decidir a sua profissão.
Depois de alguns anos de estudo e aprovação em concurso
público, ela se tornou uma juíza e, pra sua surpresa, no dia em que
tomaria posse como juíza, lá estava presente uma pessoa cuja
presença seria sempre desejada por qualquer filha.
O esposo de Medley encontrou o pai dela por quem já procurava
há algum tempo. Colocara detetives para esse trabalho. Queria alegrar
sua querida esposa. Conversou com ele para que ele estivesse lá no
dia mais especial da vida da sua filha a qual ele nunca tinha conhecido,
O pai de Medley aceitou e, nesse dia importante, ele estava lá na
plateia assistindo a sua filha ser aplaudida sorrindo feliz. Foi grande a
emoção de Medley ao ver aquele homem se levantar na frente de todos
e dizer que era seu pai e que estava completamente arrependido de têla abandonado quando ela era ainda muito pequena.
Medley, no momento, teve uma série de emoções ao ouvir tudo
aquilo. Depois da solenidade, eles foram para a festa de posse, um
lindo jantar, num espaço chique com companhias agradáveis e
educadas.
Após o jantar, ao saborear um delicioso sorvete, veio o acerto de
contas, o pai de Medley decidiu visitar sua mãe para se entenderem. A
separação deles fora causada por um motivo muito tolo e que causou
muito sofrimento pra ambos.
22

Eles tinham se separado por causas de questões financeiras.
Dion, o pai de Medley, tinha saído para trabalhar, e não quis mais voltar
por se achar novo demais, sem dinheiro suficiente, incapacitado de ser
um bom pai. Passou um bom tempo afastado deles e, depois de muitos
anos, Dion percebeu que não valia a pena ele ficar todo esse tempo
afastado de sua única filha e de sua mulher. E, durante todo esse
tempo só, Dion nunca tinha se envolvido com ninguém. Ao contar tudo
isso para sua ex-esposa e para sua filha, elas decidiram perdoá-lo.
Medley e Dion passaram a se ver todos os dias e, por essa razão,
Sofia acabou gostando novamente de seu ex-marido do qual nunca
deveria ter se separado. Eles se entenderam e se casaram
novamente,enquanto isso o padrasto de Medley já completava 15 anos
de prisão.
O tempo passou e eles viviam uma nova fase de vida. A vida se
tornou tão boa que parecia que nada tinha acontecido.
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JAIRO SANTOS LIMA

Jairo santos lima
Nasceu em 15/08/1993,num pequeno povoado
no interior da Bahia (Tabuleiro Município de
Maraú),cresceu em uma fazenda do povoado
do Tabuleiro, e do Ensino Fundamental ao
Médio estudou em escola pública. Sou um
romântico apaixonado pela literatura brasileira
e Literatura afro-brasileira. Minha vida se
resume em ajuda o próximo sem olha cor, raça
, classe social ou religião
Nasceu em 15/08/1993, num pequeno povoado no interior da
Bahia – Tabuleiro no Município de Maraú. Cresceu em uma fazenda do
povoado do Tabuleiro e, do Ensino Fundamental ao Médio estudou em
escola pública. É um romântico apaixonado pela literatura brasileira e
Literatura afro-brasileira. Sua vida se resume em ajudar o próximo sem
olhar cor, raça , classe social ou religião.
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Quem sou eu?

Sou aquele que vaga pela escuridão,
Em busca da felicidade,
Felicidades que eu pensava não ter.
Quem sou Eu?
Sou apenas mais um jovem
Que gostava de aproveitar
O que a vida tinha de melhor,
Porém eu era feliz e não sabia,
Pois eu tinha o amor da família
E não sabia aceitar,
Que por muitas vezes
Me aconselhou e eu não quis escutar.
Só queria saber de beber e farrear,
Mas, mal sabia eu, que minha história
Já estava prestes a mudar,
Pois, numa manhã de junho, saí pra trabalhar
E, mais a frente um grave acidente estava a me esperar.
Monstro cruel minha vida buscou tirar.
Aqui estou, andar não consigo mais.
Hoje quem sou?
Sou um jovem de 32 anos
Cujo movimento das suas pernas perdeu,
Mas aprendeu a valorizar
Quem me ama de verdade.

25

Bela és tu

Quão bela és tu, ó donzela
Que tão ansiosa espera pelo teu amado.
Amado tão solitário...
Solitário, porque nunca soube bem que é o amor
Amor que te espera.
Espera essa que se torna incerteza.
Incerteza que este dia chegará.
Incerteza não tens mais
Porque teu Amado vem,
Montado a cavalo vem.

26

Tu és tão bela, ó praia

Tão linda és tu, ó praia!
Onde tantas vezes mergulhei
Para esquecer a dor do meu
peito
Que por falta de amor chorei.

Se abraçavam, negros
Como cobertos de lava.
Hoje me encontro cabisbaixo
Pois tu és o bálsamo do povo
A cura, o trabalho, a diversão
A praia que era a mais linda
Hoje clama por proteção.

Amor que eu tinha pela amada.
Que me abandonou por outro.
O meu melhor amigo surdino
Quem eu tinha como um irmão.

Porém, o povo está se
conscientizando
De sua interdependência. Rios,
mares, bichos e plantas
Do homem são irmãos.

Hoje eu busquei teus braços, ó
praia,
Pra te contar meus segredos
E, outra vez, em ti mergulhar.
Deparei-me com uma cena triste
Onde tantas vezes eu fui feliz.
Tuas lâminas prateadas
De espumas reluzentes
Tinha a vida embaçada
Por negro líquido
Inclemente.

E, se não cuidar do planeta
Também entrará em extinção.
Assim, a traição dos ingratos
esqueço
Pra com outros sofridos,
Unidos pelo bem do planeta
Cuidarmos da vida
Como verdadeiros irmãos
Pois, não se trata com crueldade
O mundo que só nos faz o bem.

Meu coração se enlutou
Pela tristeza que carregavas
Os grãos livres de quente areia

27

O mais belo gesto de amor

A minha vida era comum como a de qualquer jovem de 23 anos,
porém o amor mudaria a minha vida para sempre.
Certo dia, voltando da escola pra casa, avistei uma linda moça de
cabelo longo e escuro; de olhos castanhos claros como mel que me
fascinaram demais. Nunca tinha visto tamanha beleza em uma única
pessoa. Fiquei perdidamente encantado com sua beleza.
No dia seguinte, voltei pelo mesmo caminho na esperança de
encontrá-la novamente. E assim aconteceu e, pela primeira vez, eu falei
com ela. Meu coração não cabia no peito de tanta emoção. Isso se
tornou um hábito. Quase todos os dias conversávamos quando eu a
encontrava pelo caminho.
Depois de alguns dias conversando, a convidei para sair e esta
aceitou sem nem pensar duas vezes. Era o dia mais feliz da minha vida,
pois, pela primeira vez estaria saindo com minha amada. Mas o dia que
seria o mais alegre se tornaria o mais triste.
Quando estávamos voltando do passeio, algo nos surpreendeu.
Num acidente terrível fomos abatidos e um produto tóxico em seus
olhos se perdeu.
Na sala do hospital a má notícia se deu. A jovem tão bela a sua
visão perdeu e eu, com um gesto surpreendente de amado, a todos
surpreendi, mesmo não podendo com ela permanecer na realização do
amor, porque as córneas dos meus olhos para minha amada cedi.

28

Felicidade

Às vezes, longe do olhar, fora do alcance das mãos
Nem sempre surge como queremos
Inusitada
Surpreendente
Apegados às riquezas, bens materiais
Esquecemos o valor real
Do que toca o coração.
E, aberto os olhos,
É tarde demais!
Onde buscar?
No gesto da amizade verdadeira;
Na troca de olhar apaixonado;
No auxílio despretensioso;
Viver de verdade cada suspiro
Junto ao próximo!
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JOSÉ MARCOS SANTANA

Nasci na cidade de Ubaitaba, no ano de 1981. Filho de Jacy
Claudelino Santana e Marina Maria de Santana.
Sou casado com Isaura Souza Santos Santana e temos uma filha
de sete anos. Exerço a profissão de montador/armador de móveis.
Frequentei apenas a escola pública, não dei continuidade aos
estudos, logo após a conclusão do Ensino Médio, devido à falta de
oportunidades e a necessidade de entrar no mercado de trabalho, como
a maioria da população periférica brasileira, para ajudar a minha
família.
Quinze anos após ter concluído o Ensino Médio, tenho a
oportunidade de estar cursando no IFBA - Instituto Federal de
Ciências e Tecnologia da Bahia, o curso Técnico de Informática. Para
mim, ao mesmo tempo em que foi uma oportunidade de crescimento,
também foi/ é um desafio, afinal 15 anos sem estudar, faz muita
diferença em sala de aula e na vida.
Confesso que há uma luta diária do meu eu comigo mesmo, às
vezes tenho vontade de desistir, mas começo a refletir sobre o que irei
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fazer depois dessa ação. E esse instituto é tudo que temos, desistir é
não valorizá-lo, é também fracassar.
Assim, dentre todos os desafios que ainda estão por vir, sei que
perfeitamente preparado nunca estarei, pois a evolução é contínua,
porém tenho plena convicção que tenho tempo para aprender e uma
imensa certeza, que, com um curso desse porte no currículo, nunca
mais serei o mesmo. Afinal, o conhecimento é instrumento de
transformação na vida de qualquer ser humano.
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Socorro!

É óleo pra todo lado
Ali, aqui, acolá
É tanto que já pedi a Deus
Para essa onda parar.
A cada dia que passa
É mais informação a chegar
Um animal foi atingido
Pelo óleo que insiste
Em não acabar.
Os ribeirinhos que tanto usam
E dependem desse lugar
Não param um segundo
De contra essa onda odiosa lutar
Fico a questionar
Será que as autoridades
Tem um plano pra essa luta acabar
Ou estão pensando apenas
Em o culpado achar?
Precisamos de uma saída
De ação bem consciente
Que ajude toda essa gente
E nosso litoral venha salvar.
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Consciência

Hoje, 20 de novembro
Dia de reflexão,
Como falar de consciência,
Sem olhar para a nação?
Tu dizes que minha dor chega a ser um mimimi
Então vem para o meu contraste
Viver as mazelas, que vivo aqui
Dizem que o crespo tá na moda
Eu digo identidade
Se entendes de outra maneira
Só lamento pela infelicidade
Eu não quero tua pena,
Eu não quero piedade.
Quero sim o teu respeito,
Diante das diversidades
E esse respeito, que tanto prezo,
Não pode ser de falsidade
Tem que ser de consciência,
Precisa ser de verdade.

33

GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS LIMA

Meu nome é Gabriel Moreira dos Santos Lima, mais conhecido
como Byel. Tenho 21 anos de idade, gay, brasileiro, nascido em
Ubaitaba - BA. Atualmente trabalho durante o dia e à noite faço o Curso
Técnico em Informática, no IFBA - Campus Avançado Ubaitaba.
Moro no Distrito de Faisqueira, mãe de Ubaitaba, sou sócio de um
salão de beleza, “Studio de Beleza Moreira”, cabeleireiro feminino
profissional, gosto muito do meu trabalho.
Sou tímido no primeiro momento, mas vou me soltando aos
poucos. Sou fácil de construir amizades, sou verdadeiro, muitos acham
isso um defeito, sou divertido, gosto muito de dança, sou frágil, chorão,
mas meus amigos sempre podem contar comigo, pois não gosto de
abandonar ninguém, uma vez que já passei por muitas coisa nessa
vida.
Apesar de morar em um país vasto de preconceito, racismo,
homofobia, felizmente sou uma pessoa resistente que já sofreu e nunca
abaixei a cabeça. No início, como a maioria dos casos, houve aquele
sofrimento por conta da aceitação da família, mas com o passar do
tempo, acabaram tendo que conviver, e, do mesmo modo, muita coisa
mudou, em questão do relacionamento com a família.
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Já na comunidade onde vivo, sou bem aceito pelos que me
conhecem, pois imponho respeito e tenho reconhecimento pelo meu
trabalho também.
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Amor

Não sei como explicar o que sinto
É um vazio como o infinito
Acho que falta amor, não me atingiu
Ele, para mim, nunca existiu.
Vivo sozinho, sem ninguém
Para ter amor, é necessário ter alguém
Se aparecer alguém e deixar escapar;
Verás que a solidão vai te rodear
Com a esperança de encontrar a solução;
Aí vê aquele garoto, dispara o coração;
Veja! O amor acabou de encontrar;
Daqui a dois meses vão se casar.
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Mensagem

Amanhece mais um dia;
O despertador veio me acordar;
Procuro em meios às nuvens cinzas;
O sol que está a se dissimular;
Bagagens, tudo está ordenado;
Motorista pronto a me atender;
Horário passando depressa;
Vejo que o ônibus posso perder.
Noite escura, quartos separados;
Música de fundo um choro a escutar;
Por ciúmes e brigas bobas;
Uma história de amor veio a se acabar.
Na poltrona, lembranças me fazem chorar;
No celular, uma mensagem acabou de chegar;
Com o rosto em pranto quase não consigo ler;
Mas nela dizia “não posso perder você”.
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Meu eu

Tu achas que não me causas mal?
Pensas que o sorriso em meu rosto é surreal?
Acreditas que não sinto dor?
Que sou cercado de puro amor?
Nos teus dias, tu não reclamas.
Sorri para todo mundo, ainda dizes que amas.
Não vejo esta tristeza que diz.
Que junto a ti, eu te torno infeliz.
Sigo feliz, mas, por dentro, há um medo.
Pois neste mundo, um erro, um apedrejo.
Vou seguindo minha vida e tendo consciência
Que para se manter vivo, lutar com resistência.
Agora entendo as lágrimas nas noites a derramar.
Pedindo a Deus que pudesse ti levar.
Vamos juntos então, contra o mundo lutar.
E para os que estão por vir, nosso legado deixar.
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Resistência

Esperar, nove meses para nascer;
Pais ansiosos pelo filho que vão conhecer;
Quatro da manhã, correria ao hospital;
Com o filho nos braços momento especial.

O filho crescendo, começam a desconfiar;
Parentes e amigos começam a opinar;
Esse filho de vocês, bem diferente;
Se ele for aquilo, não quero no meio da gente.

Tempo passa, já jovem, começa a sofrer;
Na escola, na rua, não quer mais viver;
Por um abraço em um amigo, uma surra levou;
Sentiu que a partir dali, a sua vida acabou...

Já revoltado, decide seguir a vida;
Lutando sozinho, vitórias concedidas;
Feliz com seu sucesso e boa aparência;
Tem orgulho em dizer: “Eu sou a resistência!”
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CAMILA DA CONCEIÇÃO BOMFIM

Olá!
Meu nome é Camila da Conceição Bomfim, tenho 20 anos e
moro na cidade de Ubaitaba - Ba.
Nasci no hospital são Vicente de Paula, em Ubaitaba - Ba. Moro
com meus pais e minha irmã mais velha atualmente. Gosto muito de
trabalhar com comidas típicas, trabalhar em montagens de pratos
baianos.
Na minha infância, gostava muito de ficar com meus avós. Na
mesma casa moravam meus avós e meus tios que eram um pouco
mais velhos que eu. Gostávamos muito de brincar, fazer piquenique.
Foi
uma
infância
maravilhosa.
Não tenho muito acontecimentos marcantes em minha vida. A minha
família me ensinou valores importantes para eu me tornar quem sou
hoje, para viver em sociedade. E esses valores carrego comigo até
hoje.
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O amor

Parece que o conheço há tanto tempo...
O seu jeito, o seu olhar, o seu sorriso.
Me despertou uma curiosidade!
Que me arranca suspiros
Não acredito em amor
Mas amor à primeira vista
Porque o amor a gente constrói
Podemos ate gostar, admirar
Não é uma coisa por acaso
É construção, dedicação
É uma historia de amor e emoção.
Para mim, amor é como o girassol
Que cuidamos todos os dias
Para crescer e florescer
Sem, no entanto, esperar garantias.
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O bem faz bem
Todos os dias uma garota que morava num lugar onde não havia
muita riqueza. Morava numa simples casa, no morro de uma favela.
Ela acordava cedo todos dias para ir trabalhar. Seu trabalho não
ficava muito longe da sua casa.
Em umas das caminhadas voltando para casa, ela se encontrou
com uma velhinha moradora de rua. Por mais que ela não tivesse muito
dinheiro resolveu ajudar a velhinha e deu a ela um quantia de dinheiro
que dava apenas para comer algo. Despediu- se. A velhinha agradeceu
muito e ela foi para casa.
No outro dia, ela passou no mesmo lugar para ver se aquela pobre
senhora estava lá e a encontrou.
A velhinha a chamou e lhe deu um presente.
Falou que era um simples presente, mas era o que ela tinha de
mais importante e deu pra garota uma caixa de fósforos.
A garota, sem entender o motivo da caixa de fósforos, pegou e
agradeceu.
A senhora falou;
– A cada palito de fósforo que você acender, algo de bom na sua
vida irá acontecer.
Ela riu, despediu-se da senhora e seguiu seu caminho.
Trabalhou mais um dia e voltou para casa. Lembrou-se da
senhorinha e de seu aviso. Riu, acendeu uma tala de fósforo olhando a
chama amarelinha balançando no ar. E algo incrível aconteceu.
Sua mesa farta cheia de comidas gostosas apareceu na sua
frente. Então ela começou a acender as outras talas que havia na
caixinha. Diversos acontecimentos legais começaram a acontecer.
Sobrou apenas uma tala e ela deixou para o outro dia.
Acordou bem cedinho e foi para o trabalho. Passou para conversar
com a velhinha. Queria contar o que acontecera.
Ela perguntou para a mulher por que aquilo tudo de bom estava
acontecendo.
E a senhora, sorridente, com seus dentes falhados, falou:
– Porque você é uma jovem com um coração bom. Ajudou uma
pobre como eu sem olhar como eu sou. Seu coração é muito bom.
Use a ultima tala de fósforo quando você mais precisar.
Quando voltou do trabalho, ela pensou muito e resolveu guardar
aquele fósforo que um dia poderia ajudá-la.
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Um amor de infância

Essa história é sobre Dhemyli, dois adolescentes muito jovens.
Duas pessoas que se conheceram na infância e quando cresceram
tomaram rumos diferentes.
Era uma vez uma garotinha que morava no sítio com seus avós, e,
no sitio vizinho, havia outra família . Lá morava um garoto chamado
Tomás.
Certo dia, ela foi brincar no campo e encontrou o menino Tomás.
Ela se aproximou, começou a conversar com o garoto, e começaram a
brincar.
A hora de se despedirem chegou. Eles se abraçaram e cada um
foi para um lado.
Chegando em casa, Dhemily e Tomás ficaram a pensar um no
outro. Parecia que havia acontecido algo. Seria o amor?
No outro dia, pela tarde, eles foram correndo ao campinho onde
havia várias árvores frutíferas e balanços.
Chegaram os dois no mesmo momento e começaram a brincar.
Tomás deu lhe uma flor pra Dhemyli. Ela sorriu e deu lhe um beijo nele.
Ele então ficou tímido e já estava muito apaixonado por ela. E, assim,
todos os dias eles se encontravam.
Cinco anos se passaram. Eles cresceram e tudo neles tinha
mudado. O amor que eles sentiam aumentou também.
Certo dia, os avós de Dhemyli resolveram vender o sítio e ir
embora para a cidade grande, já que estavam bem velhinhos e tinham
que se cuidar. Eles conversaram com ela sobre o assunto, e ela ficou
triste, mas entendeu que era para o bem deles e foi se despedir de
Tomás.
Ele chorou, abraçou-a e falou que sentiria muito sua falta. Ficou
muito triste, pediu para ela que, de onde ela estivesse, para enviar
cartas, para ligar e ele iria fazer o mesmo. Prometeu que, quando ele
tivesse com 20 anos, iria se encontrar com ela. Despediram-se e ela foi
para casa.
Chegou a hora de partir. Todos foram embora.
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Alguns dias se passaram e eles já estavam morando na casa nova
na cidade grande. Seus avós estavam se cuidando e ela estava ainda
um pouco triste. Pensando muito em seu amado, começou a escrever
uma carta para Tomás e a enviou.
Eles começaram a trocar cartas e telefonemas, mas a ligação para
o sítio era muito ruim quase não dava para escutar nada.
Se passaram 10 anos. Dhemily já estava adulta e Tomás também. Ela
ainda na cidade grande e ela não sabia mais, pois havia perdido a
comunicação com ele. Ela não sabia, mas ele estava morando também
na cidade.
Ele andava todos os dias pela cidade para ver se esbarrava nela.
Apesar de o tempo passar, eles não mudaram muito na aparência.
Havia uma esperança de reencontrá-la.
Certo dia, ele pensou em ir ao parque e se sentar à beira do rio
para pensar um pouco nos acontecimentos do passado.
Nesse mesmo momento, Dhemyli resolveu dar um passeio no
parque e lá foi ela. Passeando, resolveu sentar um pouco para ver as
crianças brincando, uma das crianças acabou arremessando a bola um
pouco longe, em direção ao lago, e ela foi pegar para elas.
Chegando lá, tinha um moço com a bola na mão. Ele vira o que
aconteceu e tinha resgatado o brinquedo.
Eles se olharam muito e, naquele momento, ambos perguntaram o
nome um do outro. Surpresos, eles se abraçaram e deram seu primeiro
beijo depois de anos sem se verem.
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NEILMA SANTOS PEREIRA

Tenho 18 anos de idade e sou natural de Ubaitaba. Atualmente
moro em Itamaraty-Ba.
Sou capoeirista, integrante da Associação de Capoeira Espaço
Livre e Boa ginga e, no momento, estou cursando Técnico em
Informática no IFBA - Instituto Federal da Bahia - Campus Avançado
Ubaitaba.
Para mim está sendo uma experiência maravilhosa apesar das
dificuldades e da rotina cansativa que enfrento para estar de segunda a
sexta no curso. Sempre escutei falar sobre o IFBA e sempre tive
vontade de estudar e me profissionalizar no mesmo.
Logo, tem sido muito gratificante esta oportunidade. Pretendo dar
continuidade e desejo que esse Instituto cresça cada vez mais e
continue dando essas oportunidades para outras pessoas.
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Ka´a puera

Não!
Não pensem que é apenas isso que seus olhos conseguem ver
Não são só movimentos;
É a vontade da alma sendo feita através do corpo.
não são apenas músicas;
São fatos, histórias, acontecimentos.
Você é cego!
Quem lhe contou que é adoração
Quem lhe contou que é macumba
Quem lhe contou que é religião
Vocês são todos cegos!
Sua inconsciência lhes cegou completamente e
E pra sua cura é necessário o CONHECIMENTO
Tudo isso que vocês veem possuem significados
É história, é resiliência
É patrimônio cultural.
Estou falando da Capoeira.
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ELIANE SANTOS DO ROSÁRIO

Natural de Ubaitaba, tenho 25 anos, sou apaixonada pela vida que
tenho, amo minha família. Tenho um cachorrinho pelo qual sou louca,
um dengo de animal.
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Coração rasgado

Tive o meu coração rasgado,
Ferido por um amor não correspondido,
Um amor iludido, sem alma e sem sentido
Um coração sem pena e sem dor,
Hoje eu vejo a dor que só
Rasgava-me com seu coração orgulhoso,
Para quem só a própria felicidade bastava,
Mas do outro, nada
Hoje, com o coração rasgado,
O único conselho deixado é:
“Se valorize como tu és, mulher!
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Pingo de flor

Pingo de flor
Pingo subiu
Pingo cresceu
Encheu ...
Virou uma flor
Que exala o amor
No mundo cheio de dor
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PAULA DE JESUS

Meu nome é Paula de Jesus. Tenho 21 anos, sou servidora
pública, natural da cidade de Ilhéus, na Bahia. Moro na cidade de
Ubaitaba desde meus 4 anos de idade. Minha mãe se chama Marilene
Maria de Jesus, ela é Autônoma. Tenho uma vida tranqüila. Com o
coração cheio de sentimentos bons prossigo procurando sempre ser
feliz.
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O que meus olhos veem, meu coração sente

O que meu coração sente é consequência do que vejo.
A rotina diária cansa, meus olhos anseiam por algo novo.
Ao sair do trabalho, passo sempre pelo mesmo lugar,
Vejo sempre os mesmos rostos...
Na minha mente se aloja um retrato, ou seria uma pintura?
Nessa pintura os mesmos traços, as mesmas pessoas.
A única coisa que muda é a beleza das paisagens,
O céu aberto ou nublado.
A rotina é encarada, às vezes, inesperada,
Mas tenho quase certeza , que, se Deus me der outra oportunidade,
Amanhã verei a mesma paisagem, as mesmas pessoas
Nesta pequena cidade.
Cada pessoa na sua inseparável rotina,
Os mototaxistas ficam embaixo da ponte,
O padeiro em pé na porta da padaria,
Conversando com o homem que faz jogo do bicho
As senhoras estendendo roupas às 08h00 da manhã,
As crianças indo para a escola...
Essa é a minha memória fotográfica.
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Mar

Mar salgado, ó mar,
O que fizeram contigo...
Não merecias esse castigo,
O que houve com a tua cor,
Agora estampada de tristeza,
Esconderam tua beleza
Num crime bárbaro, cruel.
Não pensaram nos pescadores,
Em busca de peixes a encontrar
Só a dor da irresponsabilidade e desolação.
Seu alimento, sua renda,
Tirados de suas mãos,
O óleo a manchar,
Não só a areia, também os corações.
Mar salgado, mar espero que,
Junto às mãos unidas
Num ato consciente, de humana evolução
Tua ondas sejam o remédio, a solução.
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Rotina

Doce rotina, te encontro em cada esquina,
Todas as manhas quando vou trabalhar,
A paisagem é a mesma. Todas as coisas,
Sem tirar nada do lugar,
A manhã começa a mudar,
Olho para os lugares,
E vejo as pessoas do mesmo jeito,
Dia a pós dia como se nada fosse mudar,
A rotina é cansativa,
Ao acordar já imagino,
O que vou ver e quem irei ver,
As mesmas pessoas subindo e descendo a rua,
O gari sempre, sempre a trabalhar,
Para do outro lado da rua,
O ônibus escolar passar, pego o mesmo transporte,
Essa é minha rotina,
Não quero com ela me acostumar
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MARIA LUÍSA SANTOS MENESES

Maria Luiza Santos Menezes nasceu em 10 de julho de 1996 em
Aurelino Leal. Filha de uma doméstica e um trabalhador rural, vem de
uma família católica e estudou desde sempre em escola pública.
Desde a sua infância gostava de brincar com suas amigas e irmã e
umas das brincadeiras que mais gostava era pular corda.
Adorava ir para a missa com sua mãe que desde pequena a
levava. Começou a fazer a catequese Ensinamento da fé com 9 anos.
Na adolescência, começou a estudar na escolar Laerte Correia
Lima onde fez novas amizades e uma das fases complicadas para ela,
fase de medo, tristeza e querer desistir de várias coisas. Nessa época,
ela conheceu o livro do Augusto Cury Nunca Desista de Seus Sonhos
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cuja leitura a conquistou. Começou a gostar de ler e perdeu um pouco
do medo e pensamento em desistir.
Terminou o Ensino Médio em 2013. Foi embora para Salvador
onde morou 1 ano e 3 meses. Lá fez curso em farmácia e curso
Técnico em análises clínicas. Retornou para sua região onde reside
atualmente.
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Pedido de socorro da natureza
Brasil,
Lugar lindo pra viver,
Cenários lindos pra ser explorar e conviver,
Mas, infelizmente, meu Brasil pede socorro!
São barragens se rompendo
Mariana, Brumadinho
E outras correndo perigo
Nesse mundo de ganância
Meu Brasil pede socorro!
Desmatamento aumentando
Amazônia, cerrado agonizando
Aos protestos, pedidos de solução
Muitas autoridades repetindo
Que é MIMIMI.
Óleo emergindo no litoral
Saiu de onde? Ninguém sabe, ninguém viu!
“O peixe é inteligente! Ele foge da mancha, minha gente!
“Podem negociar, alimentar-se sem problema!”
É o conselho do ministro, do presidente
Cuja origem do problema não descobrem.
Por dinheiro a mãe natureza segue maltratada
Ela que só nos quer proteger.
E você, político, madame,
Diga-me o que vai acontecer
Fechamos os olhos e fugimos?
Vamos mudar o Brasil ou deixar nosso lar fenecer?
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Basta De Preconceito

Basta de falar da minha cor
Basta de falar que preto não tem valor
Basta, basta! Não queremos ouvir que preto é marginal
Basta desse pensamento que preto correndo é ladrão
Basta de falar que um filho de negra não vai ter uma profissão
Basta de falar que cabelo crespo é sujo
Basta de falar da minha religião
Basta de colocar padrão de beleza que o corpo bonito é da magreza
Basta da sua superioridade querendo ser o barão
Ah! Basta! Chega! Preconceito aqui não!!
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Medo

Todo mundo já sentiu medo
Até aquele medinho meio bobo
Medo da escuridão
Medo do bicho papão
Medo de não conseguir
Medo da morte
Não sinta medo da escuridão e nem do bicho papão,
Não tenha medo de não conseguir,
Tenha medo de não persistir,
Não tenha medo da morte, mas tenha medo da vida
Que um dia não foi vivida,
Tenha medo de não acreditar,
De, pelos seus sonhos, não querer voar.

58

GEO MARIA SANTTUS

Sou Geovana Maria Santos Menezes. Tenho 20 anos, nasci em
Aurelino Leal, na Bahia. Moro em um bairro que é considero como o
mais perigoso da cidade onde a realidade da maioria dos jovens é
entrar na marginalidade e se tornar pais e mães bem cedo sem uma
estrutura adequada na vida.
A única esperança desses jovens talvez esteja no estudo e foi pelo
que optei fazer estudando minha vida toda em escola publica com
incentivo sempre da minha mãe uma doméstica semi analfabeta, mas
que fez de um tudo pra que seus filhos não trilhassem o mesmo
caminho de muitos jovens.
E hoje graças a minha mãe, entendo que ser mulher, negra e
pobre no mundo em que vivemos não nos torna privilegiadas, porque
sofremos com feminicídios, racismo e muito preconceito.
Então, é através do estudo que posso ter uma vida melhor e que
não vai permitir que me diminua para ninguém. Nesse sentido, corro
atrás dele com toda a minha força.
Acredito que o conhecer e aprender cada vez mais nos levará
para longe.

59

Palavras não são atitudes

Respeite minha cor;
Respeite minha religião ;
Respeite meu cabelo;
Respeite minha opção sexual ;
Respeite minha opinião;
ME RESPEITE DE VERDADE!
Cansada de sofrer, decidi me amar,
Para com os absurdos que saem da sua boca
Eu não me importar.
Vivemos num país miscigenado,
Custa levantar a cabeça e ver a dor de quem está do lado?
Todos os dias várias mulheres são assassinadas no mundo,
Por não ser ouvidas, por não serem respeitadas.
Absurdo! Crianças são violadas por crueldade insanidade
Daquele que está bem do lado,
Que deveria lhes proteger da maldade.
Mas por que milhares de pessoa são violentadas?
Por causa da cor, religião, sexualidade, cabelo, status sociais...?
Não, não, não...
Esses inúmeros motivos não têm explicação.
Tudo isso ocorre por falta de empatia, amor e compaixão.
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Desista sim

Desista das rotinas,
E daquela vida fitness
Desiste da política,
Daquele trabalho que não tem nada a ver,
Mas insistem em colocar em sua cabeça
Que é o melhor pra você.
Desista também
De explicar sua opinião;
De se importar com a opinião do outro
Daquela pessoa que não lhe dá atenção
E aquela que o deixa sem chão.
Desista daquela amizade que o usa,
Suga só pra se dar bem
Desista de mostrar o quanto é forte
De querer mostrar sua qualidade para alguém
Desista, se preciso for,
De tudo e todos
Mas nunca desista de você!
Viva por você!
Seus desejos, seu querer.
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ENEIDES ILDES SANTOS

Minha essência

Na infância ela teve uma vida “pacata e perfeitinha” em uma
família de “comercial de margarina”. Queridinha da família, a mais nova
de três filhos, a única filha mulher, a filhinha dos pais, desde pequena
sempre uma boa filha.
Sabe quem ela é hoje? Uma menina mulher, que, às vezes,
parece que não cresceu, não que seja imatura, mas porque ela leva a
vida com leveza. Tem uma rotina de adulto. Trabalha, estuda, tem
amigos, enfim vive.
Na igreja católica, fez um encontro com o amor do Pai. Isso a fez
transbordar, a completou. E aquela menina, que já amava a vida,
passou a amar ainda mais, pois constatou que a vida que já era muito
boa ficou maravilhosa.
Não tem grandes sonhos, vive na simplicidade e ama a vida.
Valoriza as pequenas coisas do dia a dia, seu maior tesouro é a família.
Prazer! Essa sou eu, Eneildes!

62

As rasteiras que a vida dá

Para viver bem no mundo é necessário saber dosar tuas decisões,
ou assumir as consequências das escolhas erradas.
O ser humano ama viver perigosamente e depois se lamenta da
má sorte que tem. Por isso é necessário ao menos que tenha uma
noção de onde pretende chegar e principalmente saber onde está ou
ficará perdido na vida sem saber quando foi que tomou a decisão
errada e nem como voltar ao ponto de partida.
Nem sempre o que a faz bem, momentaneamente, é o melhor
para ti. Muitas vezes, decisões erradas te iludem em um primeiro
momento e só algum tempo depois é que percebes que aquela tua
decisão não foi tão boa o quanto parecia, e aí te vem o arrependimento,
a culpa, ou o desejo de voltar no tempo e fazer tudo diferente, mas
pode ser tarde demais ou o orgulho seja tão grande que te impeça de
tentar fazer de outra forma.
Viver intensamente é maravilhoso, poder aproveitar as coisas
boas da vida com os amigos, amores, família enfim. “Viver a vida”,
literalmente. Do que não podes esquecer é que a vida pode te reservar
surpresas que nem sempre serão boas e terás que lidar com elas
estando preparado ou não.
Portanto, viva intensamente, porém com os pés no chão.
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DAIANE CRUZ

Eu sou Daiane Souza da Cruz. Tenho 22 anos e nasci aos 12 de
Dezembro de 1996 numa cidade do sul Bahia chamada Aurelino Leal
onde vivem mais o menos 11.500 habitantes. Sou filha de Maria
Luciene e Euládio e sou mãe de um menino de três anos.
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Fatos sobre ela

Ela é sagitariana
Livre feito vento
Filha da liberdade
Nasceu com alma levada
Quando ama, ama muito
Coração programado para nunca
Esquecer pessoas especiais
Porque jamais devemos tirar do coração
O que, no capricho, nos foi ofertado.
De presente, obstáculos mil
A vida já lhe trouxe.
Sempre aprendeu
Ultrapassá-los
Seguir em frente.
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DHONATHAS FERREIRA DE JESUS

Meu nome é Dhonatas Ferreira de Jesus. Nasci no dia 18 de
agosto de 2000, brasileiro, que mora no estado da Bahia na região sul.
Filho de funcionária pública Rute Santos Ferreira e do cambista Aurino
de Jesus.
Sou músico desde os treze anos de idade. Terminei o Ensino
Médio no Colégio Octacílio Manoel Gomes - CEOMG no ano de 2017.
Após dois anos fiz uma prova para fazer um curso Técnico em
Informática, Modalidade Técnico Forma Subsequente no Campus
Avançado da Bahia-IFBA e fui aprovado.
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Ser músico, como tudo começou

Meu nome é Dhonatas, tenho 19 anos, eu vou contar um pouco
sobre como comecei a minha vida de músico e o porque decidi
aprender muito mais sobre a música, não que eu seja um músico
profissional, mas o que vou falar no meu texto vai aparentar ser um
músico formado de carteirinha.
Bem, eu comecei a minha vida voltada para a música no ano de
2013 quando eu estudava em uma escola onde tinha aula de violão. Eu
já cursava o sexto ano do Ensino Fundamental. O primeiro instrumento
com que tive contado para aprender foi um violão tonante, com cordas
de aço. Não foi tão fácil como eu esperava mas levei em média de três
a quatro meses para poder dominar algumas notas básicas, tipo Do-C,
Ré-D, entre outras notas das mais básicas.
Logo quando aprendi a tocar algumas músicas, decidi estudar
mais a parte teórica que simplesmente achei fácil e dominei rápido.
Neste mesmo ano, depois da data 7 de Setembro de 2013, eu resolvi
fazer parte da Fanfarra, uma banda com músicos de sopro e percussão.
O meu primeiro instrumento de sopro foi um Cornetão em Fá.
Executava três notas musicais que era Re, Sol e Si, levei três meses
para conseguir ter um total domínio estável dessas três notas. Lendo
essas três notas parecem bem simples, mas não é nada tão simples e
nada tão difícil, porque tudo depende do desempenho das pessoas.
Logo, quando aprendi a dominar meu instrumento, o meu
professor da banda anunciou para todos os componentes que haveria
uma inauguração para tocar. Ensaiamos músicas básicas, umas duas
músicas e, depois que estávamos preparados, fomos tocar em um dia
de domingo. Choveu muito, mas tocamos muito bem para poucos dias
de ensaio.
Passaram-se alguns anos e continuei me aprofundando na
música. No ano de 2015, eu já sabia muitas coisas na área musical e
passei a ser monitor na banda em que eu era aluno, ensinei muitos
garotos a tocar trombones e bombardinos, e os preparei para serem
músicos.
No ano de 2018, no dia 10 de agosto, eu viajei para o estado do
Rio de Janeiro. Continuei a estudar música e recebi vários convites
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para tocar com bandas. Lá eu tocava na Orquestra de Madureira na
Zona Norte, eu preferi ficar na área dos aprendiz para aprender muito
mais sobre a música.
Hoje em dia, eu tenho conhecimento com vários instrumentos de
sopro e a minha área de sopro é os graves. Eu toco o instrumento mais
grave da banda, que se chama Tuba ou Souza Fone, e na teoria leio
cifras, notas e partitura. Pois é, essa foi uma breve história da minha
vida de músico.

Detalhes: Esse texto foi escrito em uma tarde de sábado ensolarada no
dia 14/09/2019 às 15h07min, eu estava sentado no sofá da sala com a
TV ligada e um boné preto com vermelho. Eu me encontrava gripado
enquanto eu ouvia um homem martelando algo na parede.
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Aprendendo com o medo e a dificuldade

Eu quero dar início a este texto falando um pouco sobre uma das
minhas dificuldades que venho tentando vencer e levar como algo
normal. Essa minha dificuldade se refere ao não saber perder na vida e
entender que a fase do perder na vida é algo muito normal e que serve
como experiência para poder crescer na vida e até mesmo vencer as
dificuldades.
Eu tive uma fase da vida em que eu estudava em um colégio de
pré adolescentes, da quinta série a oitava série, e lá foi um lugar em
que eu tive vários problemas para enfrentar. Eram problemas para os
quais havia solução, mas eu levava como um momento muito difícil
para mim, e esse meu problema era preocupação em acabar o ano
letivo e eu ter perdido de ano.
Certo dia, numa semana de entrega de boletins, eu já vinha
ficando muito ansioso para saber a minha média, se foi dentro do
padrão exigido para ser aprovado. E esse dia chegou em que a minha
responsável pegou meu boletim. Eu vim muito tenso para saber quais
foram as médias que eu tinha tirado. Ela não ficou nem um pouco feliz.
Eu tinha notado no rosto dela, mas acredito que ela não queria mostrar
que tinha ficado triste. Possivelmente ela não queria que eu ficasse
desmotivado, então ela me incentivou falando que eu ainda tinha
chance de recuperar e o meu coordenador me falou palavras de
motivação.
Mesmo assim eu fiquei muito triste, porque eu tinha tirado muita
nota baixa, e eles me motivavam, porque sabiam que eu me esforçava
muito além do que eu podia. Havia vezes que eu estudava de domingo
a domingo e eu sempre gostei de estudar, mas o limite em que eu
estudava já estava ficando fora do normal.
Mesmo assim, eu resolvi estudar muito mais do que eu estudava,
achando que poderia melhorar tudo, mas minha responsável percebia
que já estava ficando demais. Ela me pediu para parar um pouco e
descansar psicológica e fisicamente, e eu ainda não queria parar
porque o medo e a dificuldade de não aceitar perder eram maior que o
cansaço. Eu resolvi tentar mesmo com esse medo todo de perder e
percebi que tudo o que eu precisava era relaxar um pouco e estudar
moderadamente.
Quando chegou a última unidade, recebi os resultados finais e
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fiquei feliz por saber que tinha sido aprovado na maioria. Fiquei de
recuperação em duas disciplinas, mas ainda tinha chance de resgatar,
assim como tive a chance de resgatar as outras matérias.
Então, passaram-se os dias em que eu tinha que me preparar
para a prova. Fiz o melhor que pude tive a sonhada aprovação. Então
percebi que tudo tem limite na vida. Eu me formei, prestei concursos.
Fui reprovado em alguns concursos e em outros conquistei aprovações.
Eu entendi, com essa minha fase de estudos, que perder faz parte
da vida, e que tudo tem que ser feito com moderação, dentro do nosso
limite. Temos que saber que sempre temos chances na vida de obter
muitas conquistas, basta apenas correr atrás dos objetivos de maneira
moderada, e que não venha causar problemas de saúde para nossos
corpos. Então temos que viver sabendo que vamos perder e que vamos
vencer, porque tudo isso faz parte das nossas vidas.
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Minha experiência como monitor em uma banda

Bem, quero que essas palavras sejam exemplo para pessoas que
precisam de motivação para o mundo musical, principalmente quem
tem o sonho de ser músico algum dia.
Minhas palavras sobre como tudo começou já foram pronunciadas
em um texto anterior. Então quero falar dos meus momentos sendo
professor de música.
Eu, como já tinha dito, comecei crescendo em uma banda da
cidade e lá tive a oportunidade de meus professores me considerarem
um monitor.
Então, para chegar a essa patente de monitor, eu tive um
processo em que fui observado, analisadas minhas atitudes e condutas.
Comecei a ensinar com 13 anos depois de ter dominado um dos meus
instrumentos de sopro, que se chamava Cornetão em Fá, e ensinei o
que eu sabia para os meninos da minha categoria.
Isso tudo foi um processo pelo que passei para chegar até onde
estou atualmente. Nos momentos em que a banda teve recaídas, no
final de ano, eu permaneci frequentando mesmo não indo quase
ninguém, porque eu queria que os meus professores vissem meu
desempenho e aproveitei essa recaída da banda para adquirir mais
conhecimentos, e sim, aprendi muita coisa, e também tive algumas
dificuldades.
Chegaram instrumentos novos na banda e, a partir desse
momento, tive mais experiência com o dobro de alunos. Comecei a
ensinar alunos de outro município, próximo a minha cidade e percebi
que a força de vontade deles eram maior que a dos alunos desistentes.
Com o decorrer do tempo, muitos se desenvolveram e ficaram apenas
temporariamente na banda. Isso porque muitos foram embora para
outra cidade com os pais, por motivos pessoais.
Então começamos tudo do início, na formação de novos alunos.
Viemos desenvolvendo novamente alunos e os capacitando para serem
músicos e, infelizmente, ainda tivemos mais uma crise, mais uma
dificuldade por falta de apoio e recurso da cidade. Então ainda estamos
batalhando para poder fazer mais alunos e usarmos esse método de
ensino como uma maneira de afastar jovens, adultos e crianças das
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drogas e transformar essas pessoas em cidadãos de bem e,
futuramente, poderem seguir até mesmo uma carreira de sargento
músico ou só músico de palco também, cada um seguindo um sonho
diferente. Ao longo desse tempo, transformei os meus alunos em
amigos e são tantos que, para ser muito sincero, não consigo me
lembrar de todos.
O resumo desse depoimento é que a persistência vale muito e,
assim, podemos conquistar novas amizades, e, por mais que as lutas
sejam grandes, precisamos lutar e batalhar para vencê-las, porque, em
algum dia, uma hora, poderemos, sim, chegar ao momento tão
esperado.

***
A narrativa que segue será contada pela voz de uma garota que
teve uma fase da vida cheia de obstáculos, e eu resolvi pô-la neste
livro para ser compartilhada mais uma experiência de vida, pois nada
nessa vida é fácil como nós, às vezes, achamos. Então temos que
continuar lutando por mais que seja difícil, mas tendo fé na certeza de
que vamos vencer.
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LARISSA DE JESUS SANTOS

Meu nome é Larissa de Jesus Santos. Tenho 20 anos e nasci na
cidade de Itaboraí, estado do RJ. Hoje moro na cidade de Ubaitaba- Ba.
Minha história de vida é muito longa e complicada por isso me
considero uma guerreira. Tenho um problema de visão, já tive
meningite e hoje estou aqui vivendo a vida e superando pouco a pouco
todas as críticas sobre mim.
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As vitórias de Larissa

Caro leitor, nesse poema,

Logo, logo se acabava,

Agora, quero falar

Pois hoje ela está aqui.

De uma menina frágil.

Pra envergonhar quem falava.

Em meus versos vou contar

Com três anos de idade

Um pouco da sua história,

Ela não teve hepatite,

Em rimas quero narrar.

Nem raiva, nem psicose,
Nem coceira e nem bronquite,

Em 1999,

Mas foi persistente e forte

Nascia com belo rosto

superando a meningite.

Filha de Antônio e Irene,
Em 16 de agosto,

Já nos anos sucedentes,

Larissa de Jesus Santos.

Larissa com muito jeito

Quando o sol não estava posto.

Veio quebrando barreiras
Inclusive o preconceito

Era uma bela menina

Mostrando pra todo mundo

Com seus olhos bem pretinhos.

Que gosta de um bom respeito.

Frágil e tão pequenina
Parecia um bonequinho

Por falar em preconceito,

Que nasceu de 7 meses

A sua baixa visão

e ganhou muito carinho.

Não serviu de obstáculos.
Na alfabetização, ela

Teve gente até que disse

Sempre dava um jeito

Que sua vida não durava

De aprender a lição.

Por ser frágil e tão pequena
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Passou por várias escolas

Sua vida reconstruir.

Sem perder os seus valores.
Conheceu muitos colegas

E já em 2012,

Teve vários professores,

Quero falar pra você

Mas, apesar dos espinhos,

Que através de um dos tios

Ela também teve flores.

Conheceu o karatê.
E hoje ela é imbatível.

Nasceu no RJ,

Em katá e kumite.

E se criou na BA,

Para não me alongar

Ama artes marciais,

Pouco mais nessa memória.

Musical e poesia.

Quero agradecer a Deus

Carioca de coração

Por ter lhe dado vitória

Baiana por simpatia.

E por contar pra você
Um pouco dessa história.

No ano 2008,
Saiu de Itaboraí

Escrito por Larissa de Jesus
Santos

Com toda a sua família.
E veio morar aqui
Na cidade das canoas
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ABDIAS SANTOS
FATOR 7

Natural de Ubaitaba, cantor, compositor e produtor de eventos.
Gosto de tecnologia e afins. Atualmente estou cursando o Curso
Técnico em Informática no IFBA – Campus Ubaitaba.

76

A rotina da minha rua

Infelizmente a minha rua não é mais como era antes.
Perdeu o seu marasmo, parece rua principal.
O movimento aqui é constante, carros, motos e ambulantes
Transitam pra lá e pra cá.
Aqui na minha rua já começa bem cedo,
Primeiro o homem do leite e sua buzina marcante.
E o vendedor de hortaliças fazendo seu marketing,
Dizendo ser tudo real, que a terra da horta
Vem de Marte, regada com água mineral.
Seguindo o fluxo do dia, vem o carro do ovo
Lavado com leite de cabra. Esse é esperto, verdade ou não,
Esse é o seu bordão.
Tem o mascate que passa batendo de porta em porta,
Vendendo cadeiras, baldes,espelhos e panos de prato.
Na minha rua é assim, não sei na dos outros,
Mas sempre tem o vizinho espião, um falastrão e
Um que gosta de compartilhar o seu gosto musical com os ouvidos
alheios.
Se pensa que já acabou ainda falta passar
O carrinho do picolé, o vendedor de beiju,
O vendedor de pamonha e o de abará
É! Minha rua evoluiu não se vê mais bodega,
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Só mercadinho e bazar. Nem precisa ir ao centro
Por aqui mesmo tudo dá pra comprar.
O dia se vai e a noite chegando
E eu vou caminhando de volta pra escola
Pessoas passando, movimento normal, na volta mais tarde a passos
ligeiros
O silêncio se faz, tudo isso é rotina da rua que moro,
Por hoje já deu, mas amanhã tem mais...
Para encerrar a semana, o grito acentuado de
“Olha o pão! Olha o pão! E no embalo sempre passa
A família do “gelo gelinho”. Pequeno ou grande
O anúncio se expande chamando atenção!
Mais afinal, onde fica minha rua?
Fica no bairro da Santa, por nome de Conceição!
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Romântico demais

Sou amante à moda antiga
Deixo flores no portão
Da sua casa, pra você lembrar de mim.
Mas o perfume que mais gosto,
Traz o cheiro da sua pele nua
Eu não consigo resistir
Quero tudo ao seu lado, seja do jeito que for
Romântico demais,
Serei o homem que você sonhou
Vou mandar flores pra você
Flores pra você
Flores pra você lembrar de mim.
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No primeiro olhar

O amor foi como um visgo, no primeiro olhar
Bateu, grudou
Não pude mais ficar
Longe de você
Você confessa que também por mim ficou
e apaixonadamente se entregou
Tão forte a esse amor.
Não dá pra reparar tudo que perdemos
O que passou, passou, ficou pra trás.
Vamos aproveitar de nós cada instante
Que o importante é a gente ser feliz
E agora tudo que faço penso em nos dois
Depois de tanto tempo já não suporto
Se um dia é tão difícil sem você
Sabe por quê?
Eu a amo e a cada dia o amor aumenta mais
Presente estamos em tudo que a gente faz
Esse é nosso amor
Eu a amo, fico contado as horas pra a ver
E, se um dia é tão difícil sem você
Não dá pra esquecer nunca mais o nosso amor!
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Gratidão e fé!

O amor... O que é o amor?
O amor não pode ser algo banal
O amor tem que estar dentro de mim e você
Fazer o bem sem olhar a quem.

Vamos nos permitir ser um ser mais feliz
Aja o que houver vale a fé
E tentar seguir.

É tão fácil dizer sim
Mas, também, poder dizer não
Valorizar cada segundo é saber
Que estar vivo é o melhor, tente entender.
Todo dia e dia de agradecer.

Agradecer,
Sempre agradecer
A meta é:
Gratidão e fé
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THAIS SANTOS E SANTOS

Eu sou Thais Santos e Santos, nascida em Itabuna – Ba, em 04
de fevereiro de 1999 e, no momento, residente em Ubaitaba.
Simplesmente apaixonada pelo Clube de Regatas do Flamengo
desde sempre. Tive uma infância considerada normal por mim. Muitos
amigos, brincadeiras nas ruas, coleção de latas de leite Ninho e
Mucilon.
Ainda mantenho contato com os amigos da infância, alguns
casados e já com filhos, já outros, juntamente comigo, continuamos
curtindo a vida de solteiros.
Criada por minha mãe depois da separação dos meus pais. Tenho
um único irmão que já é pai de uma linda menina muito esperta. A
minha pré-adolescência e adolescência foi muito parada. Não gostava
de sair, sempre acompanhada da minha mãe, sem a presença de
muitas pessoas.
Minha primeira viagem só aconteceu em 2017 para a casa do meu
pai em Salvador. De lá pra cá, tenho saído bastante, conhecido gente
nova, fazendo novos amigos e aproveitando a vida que Deus me deu.
Concluí o Ensino Médio em 2016, fiz alguns cursos, passei em
vestibulares, mas acabei escolhendo por ficar perto da minha família.
Hoje trabalho em uma loja de roupas na cidade onde eu moro e faço
Curso Técnico em Informática no IFBA – Campus Ubaitaba.
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Permita - te

Que saibas viver intensamente
Mesmo perante os temores
Mesmo perante as dores que finjas não ter...
Que saibas viver e apenas viver
Porque a vida é breve, e os amores fugazes
Os amigos são muitos, mas se precisares, não mais...
Que saibas viver, viver por inteiro
Aproveita o breve momento
Pois tudo é passageiro
Que saibas viver, viver cada momento
Lembra-te das mãos, dos cheiros
Dos bons e ruins sentimentos
Que saibas viver, viver como és
Que saibas ser rosa e espinho
Menina e mulher...
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Talvez

Porque, talvez, um dia, vamos sorrir
Porque, talvez, um dia, vamos chorar
Porque, talvez, um dia, vamos sofrer
Porque, talvez, um dia, vamos gritar
Porque, talvez, um dia, vamos sentir
Porque, talvez, um dia, vamos amar
Porque, talvez, um dia, vamos viver
Porque, talvez, um dia, vamos morrer
Porque, talvez, um dia, vamos sonhar
Porém, nem sempre, realizar.
O importante, no entanto, é viver, nunca parar.
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Será?

Não lembro quando começou
Mas já gostava de você

Será se valeu a pena?

Foi uma ligação rápida

Será?

Em dois dias só existia nós

Hoje eu começo a duvidar

Mas isso acabou.

Mas paro e penso: foi bom?

Hoje não temos tempo

Então lembro dos momentos
bons

Hoje não sobra tempo pra gente
Você ocupado, eu também.

De alegria, nervosismo, amor,
amizade

Hoje penso se valeu a pena

Então vejo que tudo acabou

Viver tanta felicidade no passado

Mas será se não tem como
voltar?

Mas tanta distância no presente

Agora sinto que não.

Sem um futuro existente
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Hoje

Hoje eu acordei triste
Aparentemente sem motivo
Mas eu sei que tenho motivo
Mas não admito nem para mim nem para você
Hoje eu queria voltar ao passado
Mas não para mudar alguma coisa
Mas só para viver tudo de novo
Mas não admito nem para mim muito menos para você
Hoje me sinto chorar
Mas só por dentro
Nenhuma lagrima cai, porque talvez eu não mereça
Mas não admito nem para mim nem para você
Hoje eu sinto falta do que tínhamos
Das nossas coisas, que só eram nossas
Da nossa conexão
Mas não admito nem para mim muito menos para você.
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Decisões

Tomei decisões
Talvez erradas naquela hora
Mas tomei decisões
Tomei decisões
Que fizeram você sorrir e depois chorar
Mas tomei decisões
Tomei decisões
Que dizem que eu me arrependo
Mas tomei decisões
Tomei decisões
De amá-lo independente de tudo
Mas tomei decisões
Tomei decisões
Que paro e penso: por quê?
Mas tomei decisões
Tomei a decisão
Que a vida é curta com ou sem você
Mas tomei essa decisão.
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Quando

Sorria quando quiser
Sorria quando não puder
Sorria quando for demais
Sorria quando for capaz
Sorria quando estiver em paz
Sorria quando a guerra for
demais
Sorria quando mandarem
Sorria quando não o respeitarem

Sorria quando tudo terminar
Sorria quando nada mais restar
Sorria quando a dor for
atormentar
Sorria quando a saudade voltar
Sorria quando o medo o
encontrar
Sorria se o amor o salvar.
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TALITA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

Talita Oliveira é baiana. Mora, atualmente, em Ubaitaba onde
nasceu. Filha de Daniel Oliveira e Edna Oliveira, caçula entre 3 irmãos.
Seu nome, Talita, se originou a partir do aramaico e tornou-se
popular em decorrência do significado: "menina, levanta-te". Por esse
motivo, o nome é categorizado como um nome bíblico e carrega um
bonito significado, uma vez que reflete sentimentos de alegria, de alívio
e de satisfação.
Talita, seguindo a sugestão do significado de seu nome, é cheia
de sonhos e alguns deles são fazer medicina veterinária, engenharia e
publicidade. Gosta de tirar fotos, de ler e ama a natureza.
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Lembranças da infância

Ser criança é a melhor coisa da vida,
Deveríamos não ter pressa de crescer
Criança é um ser de alma tão colorida!
Quando crianças, desejamos crescer
Quando adultos, queremos voltar atrás,
Criança deveria entender
Quando se cresce, ser criança falta faz.
Infância lembra casa da avó, do perfume, do abraço
E até do beliscão. Das comidas gostosinhas, das travessuras
Que toda crianças faz, chorar por qualquer coisa,
São tantas coisas boas a lembrança da infância nos traz.
Infância a melhor fase da vida,
Tempo bom que não volta nunca mais.
Deve ser aproveitado, apreciado com calma
Sem apressar o que natureza um dia nos traz.
Vemos tantas mudanças escabrosas,
Criança fora da escola, trabalhando, pedindo esmola;
Criança dizendo que namora,
Criança vestindo de gente grande
Criança se casando, pode?
Sim! Nas culturas da África, Oriente Médio...onde?
Em lugares como Niger, Chade, Mali, Bangladesh, Guiné
Líbano, Síria e muito mais. É uma história que precisa mudar.
Dá até arrepio na alma, pois criança deve brincar, estudar e sorrir.
O futuro há de chegar com os desafios necessários,
Porém precisamos construir pra guardar no coração
Dos pequeninos vivências boas da família, dos amigos valorosos
Das brincadeiras gostosas do recreio, das festinhas, da correria na rua,
Para, ao crescer, olharem para trás
E, felizes, saudosos, lembrarem das alegrias que o mundo nos traz.
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A beleza do céu

És infinito como o mar
De dia azulado, à noite, estrelado
Tanta beleza que não se pode explicar
Reluz a Terra, inexplicável és.
És belo com suavidade
Tens o poder de encantar
Fizeste-me sair da realidade,
Mas com verdade me fizeste sonhar.
Me perco com tanta plenitude
Me surpreendes com tanta virtude
És uma das minhas motivações
Me trazes liberdade, força de vontade,
Traz me inspirações.
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A cor da pele

O que diz a cor da pele?
Bem, para muitos diz "diferença",
Mas não há não. Se somos todos humanos,
Todos nascemos, morremos, amamos, choramos.
Somos irmãos.
Sociedade preconceituosa cujo vício
Determina a cor da pele como preço, valor,
Desvalia nas opiniões. Negro, mulato, pardo, branco, vermelho,
amarelo...
Tudo é gente, HUMANIDADE.
Diferenças explicadas pela natureza, norma, diversidade dela também.
Toda etnia seu valor tem, como a cultura no mundo presente, diferente,
importante.
O que diz a cor da pele?
Que um tem ou não mais melanina!
Por dentro, no coração, na alma,
Tem sonhos, direito de viver, conquistar
O que quiser, ser, desejar. Igual a todos
Sem a ninguém prejudicar.
Pele e caráter não se influenciam
Não se batem, não se bicam
Cultivado é o caráter pelo exemplo, pela educação.
Já que não se nasce preconceituoso,
Todo humano pode ser moldado pelo amor,
Respeito e compreensão.
Combatendo o preconceito
E cultuando para o bem nossa evolução.
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ALESSANDRA DE JESUS

Sou Alessandra de Jesus, de passagem pela vida desde 2001 até
um dia ainda indeterminado.
Sempre residi na região do Baixo Sul da Bahia, especificamente
na zona rural de Ibirapitanga, até que questões pessoais fizeram com
que nos mudássemos pra Itamarati, distrito da cidade.
Sempre olhei a vida de um jeito singular e complexo ao mesmo
tempo, diferindo a existência desde questões que nunca iremos
responder. Há dias comuns e estresse que sempre alivio com café,
livros e música.
Se a coisa aperta, eu pego o violão e acabou. Vou tomando o café
até que a garrafa seque.
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Só mais um exílio
O barulho da catraca
O suor que a roupa encharca
O "quieta, fecha a matraca!"
De quem outrora foi sinhá

Minha terra teve Palmares
Mas nem Marielle¹ aqui está
Nossos becos tiram vidas
E o que fica são as dores
Daqueles cuja revolta
É a segregação por cores

O desespero que a mata
Ao ouvir o som que retrata
O barulho da chibata
Numa arma a disparar

Nisso...

Entre calos e cálices
O próprio "cale-se" dói
Mas é com a cabeça erguida
Que se busca uma nova vida
Que a própria se constrói

Em cismar sozinha à noite
Acho motivos pra chorar
Se 80 tiros é engano
Quem minha vida vai poupar?
Não permita, Deus, que eu morra
Sem os meus filhos criar
Sem ensiná-los que a luta
É nossa chance de mudar
E que se a terra não tem
palmeiras,
A gente sua pra plantar.

Chegando em casa cansada
Depois da labuta cruel
Maria encontra o consolo
Ao desabar no papel:
Minha terra não tem palmeiras
Muito menos sabiá

Marielle Francisco da Silva, conhecida como Marielle
Franco (Rio de Janeiro, 27 de julho de 1979 – Rio de Janeiro, 14 de
março de 2018),
foi
uma socióloga e política brasileira. Filiada
ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), elegeu-se vereadora do Rio
de Janeiro para a Legislatura 2017-2020, durante a eleição municipal
de 2016, com a quinta maior votação. Marielle defendia o feminismo,
os direitos humanos, e criticava a intervenção federal no Rio de
Janeiro e a Polícia Militar, tendo denunciado vários casos de abuso de
autoridade por parte de policiais contra moradores de comunidades
carentes. Em 14 de março de 2018, foi assassinada a tiros junto de seu
motorista, Anderson Pedro Mathias Gomes, no Estácio, Região Central
do Rio de Janeiro.
Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marielle_Franco
94

Reflexão I

Partindo do ponto de se ser amado por uns e odiado por muitos
Meu devaneio sobre a vida a vê como um café.
Partindo do pressuposto de que ninguém é obrigado a bebê-lo,
Com exceção de um ou outro, todos bebem.
É natural que, apesar de seu natural amargo,
A gente se vira para melhorar o gosto:
Açúcar, leite, receitas que variam de improviso com manteiga, creme
Há até lojas de capuccino.
A gente se vira, porque ele tem que descer,
Por outro lado, não é por estar momentaneamente doce e
aparentemente Melhor que ele deixou de ser o que é: amargo.
Continua sendo um café qualquer que, pronto, terá de ser adoçado.
Fácil, não? A diferença é que na vida
As receitas prontas costumam não dar certo
Aí entra a tarefa de descobrir qual o açúcar da tua vida,
A dificuldade de encontrá-lo e o medo de que esfriasse
Me fizeram tomá-lo amargo.
Admito não gostei, mas a natureza me fez adaptável.
Não quero mais adoçante nenhum.
Assim, tomá-lo-ei até que acabe.
Alguns chamam isso de comodismo,
Mas é minha maneira de evitar diabetes.

95

Reflexão II

A vida não é pesada de viver.
As pessoas, sim, estão se envenenando entre si.
Num mundo cada vez mais infestado de pessoas tóxicas
É realmente um desafio não se intoxicar
E assumir a responsabilidade de pilotar a nave da sua própria vida.
A Terra é apenas um planeta, mas pessoas são universos
E é nesses que navegamos.
E esse é o meu propósito: conhecer seus perigos
E os lugares seguros, se houver,
Suas barreiras, limites, o bem, o mal,
Tudo ou quase tudo que pode haver ali.
Não se trata de um jogo ou brincadeira não.
Trata-se de conhecimentos, descobertas e o quão grande me tornei
após tê-los explorado.
Nem todos os universos têm uma boa recepção
E, por hora, estes são os melhores.
Se, mesmo com dificuldade no ambiente, consegui sobreviver, Significa
que me tornei mais forte.
Se me tornei mais forte, significa que vale a pena.
E assim sigo existindo. Tentado todos os dias conhecer
O quão profundos ou rasos são os universos internos
Aqueles de que me aproximo,
Trazendo sempre desses ferramentas,
Pedaços que ainda faltam para construir o meu.
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Reflexão III

Desde que o silêncio virou uma arma
Acabou por tornar-se um prazer.
Abracei com música favorita e dancei .
Esquecendo-me que era uma arma, viciei
E acabei tornando em dádiva o que também era veneno,
Mas reconhecendo minha própria voz ou só o pensamento
Que vem suavemente me lembrar
Que todo excesso é tóxico.
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Reflexão IV

Nada somos senão meros viventes em busca de realizações.
Metas criadas são maneiras de nos dar sentido...
Uma tentativa de construir uma história bonita pra ser lembrada,
Tendo em meio a isso tudo
Uma falsa sensação de imortalidade...
Mesmo sabendo que cinquenta, cem, mil anos após nosso fim,
O mais provável é que não restará ninguém pra falar de nós.
Ninguém pra contar nossa história.
Por mais bela que esta tenha sido.
A vida é uma passagem. Uma oportunidade única.
Talvez um teste, um treinamento ou até uma ilusão, sonho...
E a morte é a realidade que vem nos acordar
Em alto e claro som:
"Quem viveu, viveu."
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JONATHAS DA CONCEIÇÃO SANTOS

Nascido em Ilhéus, filho do casal Afael Pereira dos Santos e
Anália Maria da Conceição Santos. Aos 4 anos, estudei na escolinha
sossego da mamãe, fui alfabetizado aos 6 anos de idade. No ano 2000,
concluí o ensino fundamental no Colégio Otacílio Manuel Gomes, e
atualmente estou estudando curso técnico em informática subsequente
no Instituto Federal da Bahia - Campus avançado Ubaitaba.
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Um simples gesto muda a sua historia
Lá estava eu, mais uma vez voltando para casa depois de mais
um dia de trabalho, quando me deparei com aquela cena triste.
De longe avistei uma criança à beira do lixo procurando algo para
se alimentar.
Quando vi aquela cena, o meu coração se encheu de tamanha
compaixão e meus olhos de lágrimas.
Aos poucos, fui me aproximando daquela criança, e, ao chegar
bem pertinho, notei que estava com os pés no chão, roupas
maltrapilhas e com um olhar muito triste.
Convidei-o para um lanche. Antes que eu terminasse de falar, ele
me respondeu que aceitava, pois já havia três dias que não se
alimentava. Na hora fiquei sem palavras. Como poderia uma criança
ficar três dias sem se alimentar? E minha mente agoniada, refletia.
Como um pai deixa uma criança tão indefesa naquela situação?
Conforme ele ia comendo vorazmente o sanduíche, saboreando
cada pedacinho como se nunca tivesse provado um lanche daqueles, e
penso que nunca fizera isso mesmo, um sentimento de compaixão
tomava conta de mim.
Começamos a conversar e em um determinado momento o
questionei sobre os seus pais. E ele com a voz embargada me
respondeu:
–
–
–
–

Senhor Carlos, eu não tenho pais...
Como assim, você não tem pais? Todos nós temos.
Eu sei que todos têm, mas eu não. E continuou:
A minha mãe ficou doente. Um tempo depois, morreu e meu pai
não cheguei a conhecer, porque ele não queria que minha mãe
me tivesse.

Conforme aquela criança me contava a sua história, um filme
passava na minha mente. Como aquela história se parecia com a
minha.
E quanto mais ele me contava, mais me surpreendia, pois me fez
lembrar de um antigo amor meu que, por causa do meu orgulho, perdi.
Então entendi que não poderia deixá-lo a Deus dará.
Essa criancinha poderia ser meu filho. O filho que eu rejeitei e que
agora encontrei.
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CONVIDADOS ESPECIAIS:
Professor Flávio Pereira

Nasci aos 25 dias do mês de julho de 1977. Sou Flávio Pereira da
Silva, pernambucano, natural da cidade de Recife. Fui um menino que,
desde pequeno, era apaixonado por videogames, por animais e música.
Passei a maior parte da vida impressionado pelas belezas naturais
que Deus nos deixou como, por exemplo, os animais e plantas. Fazia
do quintal de casa uma verdadeira fazenda, criando animais domésticos
de vários tipos. Ah! Ainda me lembro do meu primeiro galo Sassá e da
galinha Clotilde que juntos, naquele momento, foram de extrema
importância para a valorização dos animais que Deus nos presenteou.
Acreditando ser pouco, desenvolvi o hábito de plantar. Lembro da
senhora Anália que falava “o menino tinha mãos boas”, significava que
tudo o que eu plantava dava fruto.
Na adolescência, comecei a descobrir meus dons para a música e
sempre era convidado para cantar nas festas do conjunto onde morava.
Lembro-me de muitas canções que cantei como a música “Pai” de
Fábio Júnior e observar meu pai com os olhos cheios de lágrimas.
Aquilo para mim era um orgulho, pois meu pai, por ter criação militar,
não era de chorar. Quando nós cantamos e observamos que as
pessoas se emocionam, cantam conosco o refrão de uma música é por
que há sintonia e, consequentemente, as tocamos no coração.
No final da minha adolescência, como de costume, na época, tive
que escolher o que queria para a minha vida. A princípio, não esperava
ser um professor que agora escreve essa autobiografia.
101

A escolha pelo curso de computação, se fez pelo interesse que eu
tinha em jogos digitais e computadores. Naquele momento precisava
esquecer a música, afinal sabe-se que músicos no país precisam ralar
bastante. E ao optar pela computação queria conhecer como uma
máquina podia ser tão poderosa, inclusive, até mais que o cérebro
humano. Era o que eu pensava naquela época.
No primeiro vestibular, perdi a seleção. No segundo, perdi a
seleção para Computação, mas fui convocado para o curso de
Engenharia química. Ali fiquei por três anos entre devaneios com o
curso que jamais imaginara estudar e pela Computação minha
verdadeira paixão. Após o terceiro ano, voltei para a Computação e ali
me senti “em casa”, os algoritmos, a lógica, a teoria da computação, a
inteligência artificial, entre outras, proporcionaram-me a felicidade.
Todo o encanto estudado na Computação fora perdido no
momento pós formatura. Fiquei quase um ano sem fazer nada, inclusive
sem emprego. Sentia-me preocupado, pois todo o esforço que meu pai
proporcionou para que pudesse estudar, estava indo pelo ralo.
Num dia como outro qualquer, um amigo que era muito ligado em
concursos me convidou a participar do concurso para professor
substituto na esfera federal. Não acreditando na aprovação, falei para
ele que “não queria ser professor”, pois era uma profissão que precisara
ter muita paciência e ser muito enérgico, além de inteligente para lidar
com pessoas. E que esta característica, não fazia parte dos planos do
Flávio, muito menos era minha qualidade de comunicação. Ao final de
tudo participei do processo seletivo, fui o único inscrito e tive a
oportunidade de entrar em sala de aula.
No primeiro dia de sala como “professor Flávio”, apaixonei-me
pela interação com as pessoas, bem como com a aprendizagem dos
estudantes. No primeiro momento fiquei muito nervoso, pois o
rapazinho da computação, apaixonado por videogames, tinha seu
primeiro momento como cidadão. Foi orgulho para meus pais, meus
amigos entre outros. Naquele momento tudo fluiu e me levava para as
nuances docente. Passei numa seleção para pós-graduação, depois
mestrado e mais a frente busquei voar mais alto e consegui uma
aprovação para o Instituto Federal de Santa Catarina, lembro-me de
que quando estava no processo seletivo, ouvi vários amigos me dizer
que nordestino era menos despreparado que os sulistas, mas com
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garra e persistência e acreditando fui morar em Santa Catarina de onde
guardo muitas lembranças boas dos amigos que lá se encontram.
Atualmente, encontro-me no Instituto Federal da Bahia também
com o mesmo objetivo de incluir na sociedade pessoas que acreditam
no seu potencial. Pois, refletindo, o rapazinho do videogame que amava
animais e ama música conseguiu, por que meus alunos também não
conseguem? Deixo-me como próprio exemplo de conquistas, pois
enfrentei uma concorrência altíssima para realizar o meu maior sonho
de ser professor.
Quanto à música, foi difícil deixá-la para trás, mas vejo que agora,
com mais estabilidade, posso investir em outros dons. Inclusive, em
alguns momentos, me deparo pessoas que nunca me conheceram na
vida, mas que, quando me ouvem cantar, questionam o porquê de eu
não correr atrás desse sonho.
Assim, quero terminar esse texto deixando a mensagem de que na
vida precisamos sempre focar naquilo que amamos. Mesmo que você
ame e se você, por falta de opção, não puder realizar o que gosta,
respire fundo e trace outros caminhos, porque, mais à frente, se
realmente for amor, você encontrará as suas verdadeiras nuances. Por
que o que Deus nos dá, ninguém pode retirar.
Flávio Pereira da Silva
Professor EBTT – Instituto Federal da Bahia.
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Sem você

Eram tempos em que eu sentia ódio de você
E isso era tão normal!
Existiam tempos em que eu mal sabia de você
E isso era tão normal!
E a nossa relação se perdeu
Entre falta de respeito, desespero e desapego
Tornamo-nos monstros de nossos próprios pensamentos
E assim aprendemos a nos fazer mal
Hoje, depois de tanto tempo
Nem sei mais o que dizer
Nem sei o que manter
Nem sei o fazer...
Talvez o melhor seja não responder
E deixar para trás para não sofrer.
A vida é dura
Mas nunca deverá ser encarada como prematura
O que aprendi com você
Me fez perceber
Que, com certeza, aprendi que sou mais feliz sem você.
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Everlan Santos

Um romântico pela arte da escrita poética, minha vida se resume
em partilhar meus pensamentos em forma de poesia da vida. Mas como
assim poesia da vida? Situações, momentos, praticas, temperamento
emocionais e entres outra parte da vida, que podemos extrair
espirações para criação de algo. Uns a música, outro tecnologia, dança,
pintura e eu um simples e bom poema. Criado de uma inspiração que
nem sempre sabemos de onde sai, simplesmente escrevemos. Nascido
em 1997, levo minha vida pacata e simples nesse vasto mundo, em
busca de uma direção ou destino, onde poderei descansar em paz.
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A lágrima
A lágrima cai de uma ilusão criada pela falta de um
relacionamento entre duas pessoa, ilusão que afeta drasticamente um
sentimento lindo que é o amor. Essa mudança acontece quando a
verdade vem à tona, trazendo a realidade que não queremos ver
porque estamos cegos, isso causa dor e sofrimento em ambas as
partes, cada gota de sentimento cai de um olhar triste, iludido mas não
pela pessoa amada, e sim de uma trama de seus pensamentos que o
levou a criação de uma paixão, hoje só existe lembrança de cada
momento mágico que passamos juntos, cada gota que cai, um
momento, cada momento que passa, um coração ferido, cada ferida,
um aprendizado, uma certeza que faz levantar e seguir, a vida lhe
prega peças que nem o universo consegue explicar. Então nunca
desista de viver, pois o seu futuro está escrito, você só não consegue
ler.
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Professora Daniella Oliva

Possui graduação e mestrado em Letras e Linguística pela
Universidade Federal da Bahia (2008). Leciona Língua Inglesa e é
coordenadora de ensino no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da
Bahia. IFBA - Campus Avançado Ubaitaba. Possui experiência na área
de Letras, com ênfase em Língua estrangeira: ensino, aprendizagem e
Tradução. Atua na área de ESP (English for Specific Purpose), EFL
(English as a Foreign Language) e ESL (English as a Second
Language).
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Lohanan

Ah, João, João
Meu primeiro rei sol
Ainda que não te chamastes assim
Serias sempre agraciado por Deus
Mas teu nome é João Filipe
E amas a liberdade
Assim como amas o cavalgar dos cavalos
Você é aquele que habita o centro
De um coração que já foi meu
E que pulsa por nós dois.
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PALAVRAS FINAIS

Certa vez, Sócrates foi ao templo de Delfos saber da sacerdotisa
quem era o homem mais sábio de toda a Grécia. Com surpresa,
recebeu a revelação de que ele mesmo possuía essa reputação.
Realizou, intrigado, uma longa reflexão e então se deu conta que,
diferente de todos os outros gregos, ele realmente sabia o tamanho de
sua ignorância. Assim, cunhou a famosa frase: “Só sei que nada sei”.
Bem como o famoso filósofo, devemos compreender que o nosso
desconhecimento sobre as pessoas e sobre o mundo é muito maior do
que presumimos, essa compreensão nos traz a humildade suficiente
para entendermos a verdadeira posição que ocupamos em relação ao
inexplorado.
Um pouco mais além, Einstein disse que a imaginação é mais
importante que o conhecimento. De certa forma, esta afirmação nos
traz a lembrança de que não temos o controle de todas as coisas que
acontecem nas nossas vidas, visto os infortúnios que acontecem, quase
que silenciosamente, por um conjunto imensurável de variáveis que
muitas vezes nos são desconhecidas. Neste ponto, a imaginação faz o
papel de um motor, que nos impulsiona rumo ao desconhecido. Com a
nossa imaginação, podemos formular hipóteses, especular e
conjecturar, com a devida responsabilidade de separar as elucubrações
dos fatos. À vista disso, cada passo dado em direção ao desconhecido
pode ser celebrado como uma conquista, pois a medida que
avançamos podemos vislumbrar a nossa evolução em relação ao
conhecimento de nossos antepassados, mesmo conscientes de que
quanto mais para longe olhamos, somos ainda confrontados com a
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vastidão do inexplorado. Colocadas estas palavras, desejo a todos os
alunos e alunas a dedicação necessária para a aquisição de novos
aprendizados e à exploração do desconhecido, pois esta é a única
maneira que conheço de atingirmos a iluminação. Espero, ainda, que
todos alcancem um estado de felicidade plena, e consigam a
hegemonia em suas vidas.
Allan Sérgio Gonçalves Alves
Professor - IFBA
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