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aos alunos da Escola Estadual  Professor José Fernandes 
Machado, os quais  adentraram no mundo mágico das palavras 
e produziram os gêneros discursivos publicados nesta coletânea. 
Cada texto produzido revela o poder transformador da leitura;

aos professores colaboradores que abraçaram este projeto 
e não mediram esforços para a sua realização, em especial, à 
professora Keilha Jales;

aos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID) – Letras/Língua Portuguesa, por 
nos auxiliarem na elaboração e execução dos projetos desen-
volvidos com o objetivo de despertar em nossos educandos o 
prazer pela leitura e escrita, como por exemplo, o Concurso 
de Gêneros Discursivos.  Essa homenagem se estende à atual 
supervisora do subprojeto: Letras/Língua Portuguesa, Profa. Dra. 
Érica Revíglio Iliovitz e à supervisora com quem trabalhamos no 
início do programa, Profa. Dra. Maria da Penha Casado Alves;

à direção e à coordenação da escola Machadão, por acre-
ditarem em nosso sonho e transformá-lo em realidade por meio 
do Programa Ensino Médio Inovador;

a Deus, por nos proporcionar este momento inesquecível, 
que será guardado para sempre em nossas recordações.

Obrigado de coração!



 É bem provável que um dia leiamos este livro e 
recordemos os textos nele escritos como lembranças de um 
passado glorioso dos alunos da Escola Machadão. Talvez sin-
tamos saudades desses momentos de produção que ora ficam 
registrados nesta coletânea composta por textos dos mais 
diversos gêneros: poemas, memórias, crônicas, cartas, contos, 
lendas, raps e charges.

Foram muitos momentos de caminhada por entre leitu-
ras, escritas e reescritas. Milhares de textos produzidos pelos 
jovens que fizeram/fazem parte dessa escola tão grandiosa no 
epíteto. Caminhos trilhados juntos por professores e alunos, 
especialmente por nós, professores Ladmires e Leidivânia. Tudo 
feito com muita dedicação e amor, pois se não fosse assim, como 
enfatiza Paulo Freire em sua Pedagogia da Autonomia, não seria 
obra de um bom professor.

Machadão: no caminho das palavras registra os textos dos 
alunos que participaram de muitos momentos em que, a partir 
de atividades de leitura e escrita, foi sugerida a produção de 
um texto, escrito sob a estrutura de um gênero discursivo. Ora, 
então, não é isso o que preconizam os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, que preveem a ascensão dos alunos no meio social 
mediante a sua interatividade com a língua materna? Como a 
resposta é positiva, só podemos crer que estamos no caminho 
certo. E, como diriam tantos estudiosos sobre os gêneros do 
discurso, é preciso que os gêneros estejam a serviço do homem 



como Mikhail Bakhtin, que vê a relação do indivíduo com o seu 
próprio discurso como interacionista, em que há uma ressig-
nificação da linguagem por meio da autoexpressão daqueles 
envolvidos no discurso. 

Além dos vários projetos desenvolvidos durante o ano 
letivo na escola, duas ações merecem destaque na produção 
dos textos que vão por esses caminhos traçados: a Olimpíada 
de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro e o Concurso de 
Gêneros Discursivos que deram o tom para a maioria dos textos 
escritos pelos alunos e foram escolhidos para compor as páginas 
deste livro. 

Assim o momento é de saborear cada palavra escrita 
aqui e descobrir, nos quase cem textos editados, as marcas de 
autoria forjadas no chão de uma escola que sonha em ver os 
seus alunos se ressignificando no lugar onde vivem, por meio de 
uma linguagem que privilegia todas as suas variantes. Portanto 
deixemos que as nossas impressões sensoriais sejam ativadas ao 
folhearmos este livro que nos convida a caminhar pelas sombras 
de ipês amarelos, de coqueirais das praias locais, das belezas 
do lugar em que vivemos; são textos relatados em crônicas 
primorosas, em poemas singelos, em cartas poéticas, em raps 
críticos, em lendas assombrosas, em memórias saudosas, em 
charges analíticas, em contos fantásticos... Experimentemos 
esse movimento das palavras produzidas por alunos que des-
cobriram a força da escrita e deixemos que nossas emoções e 
sentimentos aflorem em cada passagem de página.

E viva a leitura e a escrita!
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 É evidente o motivo pelo qual a cidade do Natal é 
conhecida como Noiva do Sol. Tudo se deve às belas praias aqui 
existentes, ao céu quase sempre ensolarado, ao clima quente e 
convidativo. O inimaginável, no entanto, é o que se esconde à 
noite nessas mesmas praias: o turismo sexual, que dá a cidade 
a alcunha de Amante da Prostituição.

Nas praias, às sombras dos coqueiros, há mulheres 
e até garotas – pasmem – à espera de que os turistas, 
principalmente os estrangeiros, venham procurá-las. Uma 
realidade vergonhosa não somente para os habitantes 
daqui, como eu, mas para todos os brasileiros. Sendo assim, 
é coerente questionar: por que a indústria do turismo 
sexual tem um crescimento exponencial que desafia toda 
sorte de organizações, bem como o poder público?

O prostiturismo é, muitas vezes, estimulado pela 
nata natalense: donos de hotéis, de agências de turismo, 
de empresas de táxi; todos lucram com a prática, chegando 
até a anunciá-la mundo afora. Por mais inacreditável que 
pareça, os cartões-postais da cidade, agora, vão além do 
Morro do Careca e, à proporção que a publicidade aumenta, 
crescem também as sórdidas estatísticas, segundo uma 
pesquisa da UNICEF: a exploração sexual está presente em 
930 centros urbanos brasileiros dos quais 436 são cidades 
nordestinas, sendo Natal a líder, paraíso do sexo fácil.
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É muito comum ouvirmos comentários de que a culpa 
da prostituição é das próprias mulheres submetidas a 
essa vida. No entanto, dificilmente é citada a maior causa, 
provavelmente, de muitas se iniciarem nessa profissão: 
a sobrevivência. Uma pesquisa realizada pelo setor de 
Ciências Humanas da UFRN constatou que as mais movi-
mentadas zonas de prazer, dentre as 29 já conhecidas 
pela polícia civil no município, são a Rua do Salsa e a Av. 
Roberto Freire, ambas situadas em um dos bairros mais 
nobres da cidade, onde boa parte dos turistas se hospeda.

André Petry, renomado jornalista, em artigo para a 
revista Veja, defende a regulamentação da prestação de 
serviços sexuais como profissão efetiva, dizendo ser essa 
a única maneira de retirar as prostitutas da míngua. Em 
minha opinião, essa não é a solução mais viável, pois não 
basta dar condições de trabalho a quem usa a prostituição 
como meio de sobrevivência. O que deveria ser defendido 
era a abolição desse tipo de serviço, posto que é visto pela 
maioria como algo degradante e que fere a dignidade de 
quem o pratica.

Vale ressaltar, também, que tal prática se asso-
cia concomitantemente à violência, ao uso de drogas, o 
que é confirmado pelos dados da pesquisa da ASPRORN 
(Associação dos e das Profissionais do Sexo e Congêneres 
do Rio Grande do Norte). Segundo a pesquisa, mais da 
metade das prostitutas utilizam algum tipo de psicoativo, 
entre os quais estão o álcool, o crack e a cocaína. Além 
disso, essa mesma parcela já sofreu ou infligiu algum tipo 
de violência, que é um dado arbitrário à ética.

Infelizmente, frente a essas circunstâncias, está o 
descaso de parte da sociedade natalense e do poder público 
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para com a problemática. Penso que esse desinteresse se 
dá devido à relação direta que a cidade do Natal tem com 
a indústria do turismo sexual. E, em razão do turismo ser 
a principal atividade econômica da capital, o raciocínio é 
simples: garotas de programa atraem visitantes que, por 
sua vez, injetam dinheiro na economia.

A prostituição é um problema de ordem social e 
coletiva e, nesse contexto, é preciso a formação de uma 
aliança entre os cidadãos potiguares e as instituições 
públicas responsáveis no intuito de que sejam elaboradas 
medidas que evitem a entrada de novas mulheres e jovens 
nesse mercado ilícito, tais como a fundação de mais escolas 
técnicas, no ímpeto de profissionalizá-las.

Outra medida a ser tomada seria a fiscalização do 
prostiturismo pela polícia, além da intensificação do cum-
primento das leis que combatem a questão. Sendo assim, 
unidos – Estado e sociedade – possivelmente, poderemos 
evitar a consolidação do título de “Amante da Prostituição” 
e invalidar o dito do grande mestre Câmara Cascudo de 
que o potiguar só está de acordo quando ouve ou narra 
anedotas”.

 



 Desde a antiguidade, a mulher sempre esteve situada 
num degrau abaixo do homem na hierarquia social. O nosso 
país, por exemplo, avançado em muitos aspectos, ainda é atra-
sado no que diz respeito aos direitos da mulher. Um dos mais 
extraordinários avanços do Brasil nos últimos tempos foi a 
Lei 11.340 que recebeu o nome de uma mulher que sofreu por 
anos sendo violentada pelo marido: Maria da Penha. Ela sofreu, 
nesse período, além de muitas agressões, duas tentativas de 
homicídios até tomar coragem e denunciar tamanha violência, 
iniciando assim uma jornada em busca de justiça e segurança 
que se estende até hoje a todas as mulheres brasileiras. Sendo 
assim, já é possível vislumbrar grandes avanços em relação a 
essa problemática. Cada vez mais, as mulheres têm encontrado 
forças para lutar por seus direitos.

Mesmo taxadas como sendo um sexo frágil, a mulher tem 
se mostrado forte diante da opressão que enfrenta. A palavra 
fragilidade, nesse sentido, deve ser substituída por sensibili-
dade ou até mesmo força, por conseguir esconder o sofrimento 
atrás de sorrisos que carregam almas marcadas pelo medo e 
dor. Muitas mulheres que sofrem com as agressões físicas já 
as consideram um ato rotineiro e não fazem mais questão de 
contar quantas vezes foram agredidas. Em muitos casos, a 
dependência econômica é o motivo principal de apanharem 
em silêncio, não questionando o agressor.

Mundo afora, as mulheres são discriminadas continu-
amente. Assim também acontece em Natal, que está longe 
de conseguir eliminar as taxas de feminicídios. Segundo o 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a cada 100 
mil mulheres, mais de seis morrem de causas violentas no RN, 

Autores: Fabrício Fernandes Medeiros e Vitoria de Oliveira Rocha
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taxa que supera a média nacional. Os noticiários locais também 
dão conta, todos os dias, do número assustador de mulheres 
que são vitimadas por seus algozes. Em Ponta Negra, bairro 
nobre da cidade que vivo, não são raros os casos que integram 
as estatísticas. E quando se pensa que não pode ser pior, no 
Oriente Médio as mulheres sofrem mutilação dos órgãos genitais, 
são atacadas com ácido, desfiguradas, torturadas... Tudo isso 
tratado como crimes de honra, dos quais o agressor sai impune. 
Elas sofrem maus tratos como milhares de mulheres em nosso 
país. A diferença é que no Brasil as mulheres podem denunciar, 
tendo a chance de mudar essa realidade.

Levando-se em consideração esses aspectos, é preciso que 
sejam adotadas políticas públicas que envolvam a sociedade e 
o governo como um todo. Ações ligadas à educação em direitos 
humanos e respeito à mulher são muito bem-vindas nesse sen-
tido. A mulher precisa ser e estar: ser respeitada e reconhecida 
pelo seu papel no meio em que vive e estar presente nas mais 
diversas esferas, exercendo a sua cidadania e lutando pela 
dignidade tão merecida. Não se pode mais conceber a sociedade 
como algo patriarcal, feudal e machista com tanta violência 
e descriminação, onde homens mandam em mulheres que, 
muitas vezes, não querem obedecer – e, a meu ver, não devem 
se submeter a esse ato inumano.
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 O senado surgiu há quase três séculos na Roma Antiga, 
originalmente nos conselhos de ansiosos. Com o tempo evoluiu 
e, desde o início, foi sinônimo de grande poder. A princípio, teve 
três responsabilidades essenciais: funcionava como repositório 
definitivo para o poder executivo, atuava como conselheiro do 
rei, e era incumbido como corpo legislativo, sincronizado com 
o povo. Foi modificado, porém, nunca enfraquecido.  

Hoje em dia, tem soberania para estabelecer normas, 
supervisioná-las e julgar a forma de execução das mesmas de 
acordo com as necessidades da nação. Às vezes, a hipocrisia e 
corrupção conjugam e constituem a personalidade de boa parte 
dos senadores e ludibriam um povo alienado e abandonado, 
entretanto, “gigante pela própria natureza”, o povo brasileiro. 
Contudo, muitos se esquecem de cobrar dos senadores que 
elegeram uma postura austera, deixando no esquecimento 
também a ideia de que o Estado é legitimamente governado e 
composto pelo povo. 

Portanto, o senado representa o parlamento e o Estado 
e, por consequente, o povo, e como tal, possui extremo poder 
concentrado, representando ricos e pobres sem importar com 
classe social. Desse modo, é preciso que um bom senador faça 
valer as quantidades de votos recebidos, aprovando leis que 
beneficiem a coletividade, assim como acompanhe as leis que 
transmitem no Senado Federal para que a democracia continue 
a prevalecer na vida brasileira. 
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 Representar bem o seu Estado é tarefa primordial de um 
senador, muito embora ele represente o Brasil como um todo. 
No entanto, o que se observa, hoje, é que os senadores buscam 
criar novas leis que demoram a sair do papel e fazer efeitos, 
principalmente aqui, onde temos um poder legislativo que vota 
contra o povo muitas vezes. Nesse sentido, é importante que o 
senador reflita sobre a importância que tem perante o povo. 

Atualmente, observa-se que há a necessidade de se 
criar novas leis no Brasil. Porém, no Brasil, a demora para que 
elas sejam aprovadas é grande. Não importa por quem seja a 
proposta, um projeto lei percorre um longo caminho até ser 
sancionado. Sua aprovação não depende só do senado, também 
depende da mobilização da sociedade, do interesse dos parla-
mentares, dos partidos e do governo. No caso do projeto ficha 
limpa, por exemplo, a pressão popular foi essencial para a sua 
aprovação. Em consequência disso, nota-se como é difícil para 
uma nova lei ser aprovada. 

Ainda convém lembrar que o senador tem que observar 
os anseios da população do Estado que ele está representando, 
criando projetos e metas a serem atingidas. Além disso, visitar 
cada região do estado com certa frequência, valorizando as 
proposta das comunidades, exercendo com a maior dignidade 
possível o cargo do senado. 

Em virtude do que foi mencionado, o Senador tem de fazer 
valer as leis já existentes, ter compromisso com a população e 
propor um governo rígido como no livro “O Príncipe”, escrito 
por Nicolau Maquiavel, que diz que um governo para se ter 
melhorias tem que ter pulso firme. 
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 Quando se fala em política, o povo brasileiro já não sabe 
o significado de confiança e se embriaga em críticas. Desse 
modo, os senadores são parte importante do nosso país, são 
representantes dos Estados-membros da federação, e é de sua 
inteira responsabilidade zelar pelos direitos constitucionais 
do povo de forma autêntica e democrática. O grande problema 
está na eleição dos governantes, pois muitas pessoas não sabem 
mais em que promessas acreditar e se os políticos realmente 
vão lutar pelo bem-estar da coletividade em primeiro lugar.  

Nessa perspectiva, é importante que os senadores lutem 
com todas as armas (debates, votos, argumentos, ações e leis) 
por um país solidário que combata a desigualdade social e 
atenda os anseios da população que clama por oportunidade 
para todos e que possamos caminhar na construção de um país 
mais participativo e democrático.

Desse modo, podemos concluir que ser senador é uma 
responsabilidade sem tamanho, pois devemos pensar no futuro 
e bem-estar de um Estado, do nosso povo. Nesse sentido, é 
importante que a população escolha os governantes por fé e 
confiança em seu trabalho. Necessitamos de uma Democracia 
Participativa, necessitamos de Ordem e Progresso.
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Questão polêmica: Os pais podem dar 
conselhos e castigos diferentes para 
filhos que fizeram a mesma coisa?

 É bem verdade que desde os tempos antigos já havia 
diferença de tratamento entre os filhos homens e as filhas 
mulheres nas famílias. Mas essa era uma sociedade patriarcal, 
arcaica. Hoje, em pleno século XXI, o motor que move os diver-
sos aspectos sociais é a igualdade. Sendo assim, é coerente 
questionar: os pais podem dar conselhos e castigos diferentes 
para filhos que fizeram a mesma coisa?

Evidentemente, essa atitude é errônea, visto que trata-
mentos diferentes para crianças de sexo diferentes consistem 
num agravamento das desigualdades entre homens e mulheres 
em diversos aspectos, tais como os referentes às questões tra-
balhistas e até mesmo às sexuais. E ainda: no caso de castigos 
diferentes para uma mesma falta – como, por exemplo, irmão e 
irmã que em uma mesma festa ficam com mais de uma pessoa 
– podem reforçar o machismo, pois infelizmente, na sociedade 
atual a mulher ainda é mais severamente punida no que diz 
respeito a relacionamentos que visem prazer e não formação 
da família.

Sendo assim, conclui-se que, para avançar e se tornar um 
país mais justo, o Brasil precisa passar por uma séria mudança. 
E essa mudança começa na família. Portanto, desde cedo o 
comportamento igualitário deve ser exercido com os filhos, a 
fim de que eles mesmos, no futuro, possam passar essa atitude 
para o resto da população.
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Natal, 27/10/2011

Minha amada Raquel,

Me pego mais uma vez te escrevendo aqui sobre o meu 
sentimento mais puro, forte e verdadeiro por você.

Você entrou em minha vida de maneira rápida e marcante, 
pois quando menos espero me pego pensando nesses olhinhos 
castanhos, nessa pele bronzeada, nesses lábios carnudos, nesse 
corpo escultural e atraente.

Essa é uma coisa nova que está acontecendo comigo, 
pois nunca alguém conseguiu arrancar tamanha inspiração 
em pequenos pensamentos. Você é doce como o mel que as 
abelhas colhem das flores; é frágil como um pequeno ramo de 
rosas vermelhas; é linda como o nascer do amanhã; é carinhosa 
como nunca alguém foi comigo.

Quero que este sentimento que aqui exponho seja eterno!

Mesmo que nossos corpos se separem, nossas almas per-
manecerão juntas como uma só, para todo o sempre.

Eu te amo como nunca amei ninguém, te quero como 
nunca quis um dia alguém.

Fica registrado aqui, nesta romântica carta de amor, 
a grandeza do meu amor por ti, minha querida morena 
apaixonante.

Com enorme amor, da sua querida paixão!

Valéria Cristina
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Natal, 27/10/2011

Amor meu,

Oh! Sentimento latejante que me afeta, que me tira o 
sono, que não me deixa em paz um só instante. Sentir isso por 
ti é mais que fascinante, é querer estar em seus braços, sentir 
seu cheiro e ficar a cada minuto que passa inebriadamente 
mais apaixonada.

Ficar um só momento sem pensar em você é tortura que 
aflige o mais profundo de minh’alma.

Amar-te é saber que mesmo estando longe, tu estarás 
sempre comigo. Amar é ter consciência de que não precisas estar 
junto a mim para poder sentir tal sentimento que se torna tão 
grandioso quando teu coração encontra-se com o meu.

Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais 
do que a soma das estrelas do céu e tampouco as gotas do mar. E 
como poderia eu escrever numa simples folha de papel o que não 
cabe no céu? Pois não dá para explicar tamanha força de amar.

Com todo amor, de sua eterna Paixão.
Lidiane Cavalcante 
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Natal, 27/10/2011

Desde os tempos das estrelas

Amado Júnior,

Ao te ver naquele céu azul brilhante entre as luzes, tive 
a esperança de que poderíamos nos conhecer, então passei a 
planejar aquele nosso encontro.

Meu querido das estrelas passou a ser jardim, pois dali 
eu te observava carinhosamente como uma rosa sem espinhos. 
Quando ansiosamente te esperava, tu me aparecestes, fiquei sem 
reação! Tudo mudou! As estrelas brilharam! A luz do dia meus 
olhos apreciava, como se fosses único. É isso! Você é único e por 
isso encantastes meu coração e passou a ter inesperado “Amor”.

Que venham as estrelas e rosas! Terrores e desencantos! 
Nada nos separará. O jardim floresceu, todas as rosas desabro-
charam em sua presença, tornando tudo mais maravilhoso do 
que era.

Abreviada então abertamente “Amor” prevalece em nós 
como um mundo sem maldade, a mistura de sensações e de 
sentidos diferentes nos diversos universos, expressões e com-
parações no mundo do qual vivenciamos.

Te falei! Não importa se eles se batem e as portas e janelas 
se abrem – no nosso caso as rosas floresceram todo o jardim – as 
estrelas apareceram a luz do dia, as mais leves brisas suavizaram 
o nosso então chamado “Amor”.
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Enfim, no olhar das estrelas ao abrirem as rosas, sur-
giram em nossas vidas FANTASIAS e ENCONTROS no mundo 
ESPERANÇA no cheiro do ar e encanto a inspirar.

Com carinho e paixão,

Ana Carla Oliveira
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Natal, 27/10/2011

Amabilíssima Raquel,

Escrevo-lhe para falar dos meus sinceros e doces senti-
mentos que formam o rio do nosso amor, cuja nascente é no 
vale dos nossos corações e que banha as cidades da ALEGRIA, 
PAIXÃO e da ESPERANÇA.

O nosso amor é como o mar português de Fernando Pessoa, 
que não há comparação. Banhando-se nele renovamos a nossa 
aliança, diariamente nos enchendo da “água viva” que desliza 
pelos nossos seres – corre maldita do pecado que tenta comer 
tal pensamento – formando as simples e profundas palavras:  
“AMOR ETERNO”.

Tal escrita, ainda é pouco para descrever esse grandioso 
vulcão que explode em nossos corações e a lava que ferve o meu 
sangue e derrete as veias do caminho pedregoso que forma a 
razão do nosso viver.

Foi caminhando pelo vale que vivenciamos toda essa 
poesia que constitui os nossos gêmeos, acorrentados pelos 
desafios da vida e pela união entre nós, porque quem sou eu 
para recitar versos de pureza e beleza do nosso amor.

E aqui me despeço com todo o carinho e felicidade de 
saber a firmeza do nosso amor que é sustentado pelo rochedo 
da verdade.

Atenciosamente,

Robson da Silva Teixeira 
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Natal, 30 de agosto de 2012

Ilustríssimo Senhor Yuri Tasso
Diretor-Presidente de CAERN

Água sem cheiro, sem cor e sem sabor, simplesmente água. 
Devido à ação humana, os mananciais e lagoas de captação estão 
sendo poluídos chegando às torneiras do cidadão natalense 
com pouca intensidade e má qualidade, o que faz com que 
necessitemos comprar água “mineral” – Pasme!

Em pleno século XXI, nossas atitudes, em relação a esse 
bem natural, são extremamente absurdas. Preocupamo-nos 
com os problemas do dia a dia, e quase sempre nos esquecemos 
de valorizar aquilo que realmente é importante, nesse caso, a 
nossa água potável, – “o petróleo do século XXI”. Nesse caso, 
Senhor Yuri Tasso, questiono-me frequentemente se todas as 
mazelas humanas são importantes, ou na verdade, priorizamos 
o que é fútil. Todos nós temos direitos, responsabilidades e 
deveres. Logo, dever e responsabilidade são necessários para 
fazer desse planeta um lugar onde todos sejam conscientes do 
que realmente é importante para o “Planeta Água”.

Esse elemento tão precioso que corre, dança e serpenteia 
pelos córregos e leitos de rios do nosso estado, tão brutalmente 
castigado pela seca deste ano que assola a maioria das cidades 
sertanejas, cujos moradores são submetidos, muitas vezes, ao 
dinheiro apenas de uma lata d’água que lhes chega através dos 
carros-pipas pertencentes à companhia da qual o senhor está 
à frente precisa de nós.

Atenciosamente,

Netuno Poti
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Natal, 14 de agosto de 2012

Ilustríssimo senhor Yuri Tasso
Diretor-Presidente de CAERN

Tenho lido recentemente vários artigos relativos à questão 
da água, cuja importância é fundamental para nossas vidas.  
Sendo um jovem consciente de minhas responsabilidades para 
com as gerações futuras, frente a essa problemática, escrevo-lhe 
com o propósito de manifestar minha preocupação, além de 
sugerir soluções sobre o problema.

Evidentemente, a falta de água é um problema de ordem 
mundial, discutido por vários países ao longo dos anos. Lembro-
lhe que neste ano, na Rio +20, a água foi uma das questões 
mais abordadas em razão de ser um recurso natural de valor 
inestimável e, mesmo assim, mais de 1 bilhão de pessoas não 
tem acesso a água limpa para suprir suas necessidades básicas 
ao redor do mundo. E mais, a água também é um recurso estra-
tégico, como por exemplo, na irrigação de lavouras.

No Brasil, o principal fator que motiva preocupação é a 
estiagem na região Nordeste. Nosso estado, o Rio Grande do 
Norte, infelizmente é um dos mais afetados com a seca. Sendo 
Vossa Senhoria um profissional, constantemente envolvido 
com isso, sabe dos trágicos números: 71 cidades convivem com 
a falta d’água e uma delas, Jucurutu, chegou a decretar situação 
de emergência, segundo Diário Oficial de Natal.

E o problema da escassez de água pode ficar ainda mais 
sério. Já há teorias sobre a causa da Terceira Guerra Mundial: 
a luta pela água.  E o pior, senhor, é que o nosso país seria o 
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primeiro atingido, em razão de possuirmos a maior reserva de 
água doce do planeta – 12% do total global – mesmo que má 
distribuída.

É preciso, portanto, que nós – os cidadãos, como eu e as 
autoridades, tais como o senhor – nos empenhemos na luta 
a favor da preservação da água, evitando o desperdício e a 
poluição através de campanhas de conscientização, além de 
promover a construção de açudes e reservatórios para garantir 
o abastecimento de água não só nas regiões mais secas do 
Brasil, bem como no sertão potiguar. Se tudo isso for realizado, 
possivelmente poderemos garantir para as gerações futuras o 
bem mais valioso do século XXI: a água.

Atenciosamente,

Netuno Poti
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 Um dia bem ensolarado. Oito amigos estudavam em 
uma escola. Tudo parecia ser normal. Todos nós estávamos 
brincando, aí a gente viu uma coisa estranha: uma luz muito 
forte vindo de uma sala. Todos resolvemos ver o que era. Quando 
entramos nessa sala, fomos parar em um mundo estranho. 

Vitória falou: 

– Onde a gente tá?

Eu falei: 

– Eu não sei. 

Sarah falou:

– Meu Deus! onde é que nós estamos? 

Eu e meus amigos começamos a andar e vimos um dinos-
sauro enorme.

Sandy falou:   

– Eu pensei que os dinossauros estavam extintos.

– É, será que nós viemos parar no passado – falou Murilo. 

Eu falei: 

– É melhor nos escondermos.

– É mesmo! – Bianca falou – Gabriela, ei, cadê o Vinícius?

– É mesmo, eu falei.

– Ah!! Socooooooorro!.

– Que droga, Vinícius! Você sempre se mete em confusão – 
falou Murilo.
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– Ei, pare de conversar e venha me ajudar, Murilo.

Quando Vinícius correu, ele caiu em um buraco e 
desapareceu.

– Cadê ele?

– É, o Vinícius sumiu. 

– Temos que encontrá-lo para podermos sair daqui – falou 
Sarah.

De repente apareceu um esquilo.

– Ai que fofinho! – eu falei. 

– Deve ser fêmea – falou Ângelo.

– Ei, eu não sou fêmea, seu cabeçudo.

– Nossa! Você fala!

– É claro que sim, se vocês quiserem sair daqui têm que 
resgatar o seu amigo e destruir a bruxa malvada.

– Mas que bruxa – falou Vitória.

– Uma bruxa que está no castelo. Vocês têm que passar pelos 
obstáculos: pela Floresta da Coragem, pelo Deserto da 
Amizade e entrar no Castelo da Esperança para recuperar 
o seu amigo.

– Eu serei o seu guia, Ok? – Falou Sarah.

– Vão agora. 

A gente começou a andar e entramos na floresta.

– Deve ser a Floresta da Coragem.

Aí, apareceu um gigante e me pegou.

– Socorro!!! Me ajudem...

– Espera!!! 

– Estamos indo te salvar – falou Vitória.
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– Solta ela, seu gigante – falou Gabriela.

– Vamos furar o pé dele.

– Aaaiii!!! Uuui!!! – Gritou o gigante e me soltou. 

Corremos e entramos no deserto e só tínhamos um pouco 
de água. 

– Vamos dividir. Cada um bebe um gole – falou Ângelo.

Quando dividimos, aparecemos diante do castelo da 
bruxa.

– Eu sabia que vocês iam chegar.

– Cadê o meu irmão? – falou Murilo.

– Ele está ali preso. Para poderem salvá-lo, têm que passar 
por mim. 

Ela nos prendeu.

– Nunca vão sair daí.

– Não desistam!  Chutem essa caixa – eu falei.

– Não! Esperança, nãããããoo – gritou a bruxa. 

Sem esperarmos, o esquilo apareceu:

– Parabéns! Vocês conseguiram. 

De repente, aparecemos na escola e tudo estava normal.

Trimmmmmm... Tocou o sinal. 

 
 
 



 Era dezembro na Escola Estadual Professor José Fernandes 
Machado. Grande parte dos alunos já estava se sentindo de 
férias pelo fato de estarem com notas boas, matematicamente 
aprovados. Porém, existia um aluno que não estava se sentindo 
assim, pois brincara o ano todo e a reprovação estava próxima. 
Seu nome era Axêmio, mais conhecido por Axe – do inglês 
mesmo. 

Com um profundo sentimento de revolta, Axe decidiu se 
vingar de todos aqueles que o reprovaram, pensava que sem 
professores ele não seria reprovado.

Seu avô possuía uma loja de antiguidades, desde pequenos 
fósseis a velharias da Segunda Guerra Mundial e, de todos, 
o objeto que mais chamava a atenção de Axe era um grande 
machado com cerca de dois metros e meio de comprimento que, 
segundo seu avô, pertencera a Alexandre, O Grande.

Era sexta-feira, por acaso ou não, 13 de dezembro, Axe se 
prepara para ir à escola. No caminho desvia e passa pela loja de 
seu avô e rouba o tão admirado machado. Ao chegar à escola, já 
atrasado, por volta das 13:50h, ele se encaminha para a diretoria 
onde faz sua primeira vítima, decapitando-a sem muito esforço. 
E assim, seguiu sala por sala, professor por professor, deixando, 
apenas, sua professora de Artes que o julgara criativo e que era 
a única matéria em que tinha boa nota. 

Desde então, a escola ficou conhecida como O Machadão. 
E o Axe? Nunca mais se ouviu falar nele. 
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 Na escola, aconteceu algo estranho para alguns alunos...

Como todo dia, estava eu e meus colegas de classe cami-
nhando para a sala 10, quando uma colega chamada de Nati-chan 
viu umas coisas de que ela não tinha certeza, mas todos ficaram 
impressionados com o que estava voando em cima da escola.

Era um “disco voador”. Na hora, pensamos em correr, 
gritar e etc., mas ficamos parados sem ação.

– Caramba!!!  – gritou Tiago.

– Eu não consigo me mexer, estou paralisado, e agora??? – 
falou Francivaldo.

– Eles estão vindo em nossa direção. Socorro!!! – falou Ojon.

Eles chegaram bem perto de todos que estavam total-
mente paralisados sem mover um dedo, e começaram levar de 
dois em dois para a nave espacial, vagarosamente.

– Está abafada para todos. Vamos morrer!!! – lamentou Otávio.

Depois de trinta segundos... Tiago acordou meio assustado 
falando:

– Estou deitado em uma coisa que eu não sei dizer se é uma 
maca, uma cama, uma mesa ou uma cadeira horizontal. 
Mas estamos todos aqui, uns do lado do outro. Sim, só para 
lembrar, estamos todos presos em algo ou alguma coisa.

Ficamos mais ansiosos ainda, quando duas cabeças vie-
ram em nossa direção e, a cada um de nós, fizeram mil e uma 
perguntas sobre as pessoas, a humanidade, quantos somos, 
quanto tempo vivíamos no planeta Terra... Queriam saber por 
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que tínhamos pernas, braços e também vestíamos roupas de 
pano para cobrir o corpo. 

Finalmente, deixaram todos de volta na escola e desa-
pareceram no ar. Ficamos assustados, mas prometemos não 
falar a ninguém isso que aconteceu para não deixar todos em 
pânico na escola. 
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Tempo de escola

Tudo na vida passa. Um dia eu hei de passar.

Realidade dos jovens

Pedra, papel, tesoura?

Desabafo

Mato aula para não matar o professor.

No geral

Vamos beber porque estudar não está dando.

Machadinho

Se a caixa d’água não virar olê, olê, olá... eu vou passar.
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Na escola!

Na escola ensina-se a pensar o quê?

Surpresa I

Quando ela foi à escola não esperava ser surpreendida...

Surpresa II

Os alunos fizeram uma grande surpresa aos professores. Eles 
não esperavam tanto.

Tentativas

Olha, professor, eu tentei, mas não consegui.

Lembranças

Quando eu era criança foi ali que estudei.

– Onde?
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Água

Se caísse, quebraria muita coisa.

Escola

As salas estão vazias.

Sala de aula

Confusão entre eles.

Vagas de emprego

São poucas para muitos.

Programa Institucional

Eles ensinaram muito.

 
 



 
 

 
 

 
 



 

 O sol já se punha no horizonte, chegava o crepúsculo 
do dia. Sentada em um dos bancos da praça, eu olhava o que 
restou da velha árvore – o Ipê Amarelo – sem acreditar que ela 
fora desmembrada da minha vida e da vida de outras tantas 
pessoas com tamanha violência. E, enquanto tentava aliviar a 
dor em minha alma flagelada e aprisionar o choro que ameaçava 
a escapar, perdi-me em pensamentos... Analisava o lugar onde 
eu vivo.

De maneira especial, o bairro fica mais bonito com o cair 
da noite. Ele se metamorfoseia, dando à cidade de Natal o ar de 
cidade grande que nunca teve. As luzes dos faróis dos carros 
refletem a agitação do cotidiano nas pessoas que por ali circu-
lam, transformando-o num coração pulsante, derramando-se 
em brilho e beleza. Fervilhando de vida.

Para mim, entretanto, toda essa beleza morrera naquele 
dia. Meu lugar preferido fora mutilado. A pequena praça da Rua 
Ismael perdera seu tesouro: e ali à minha frente, a praça gemia, 
chorava, sangrava, pedia socorro. Há algumas horas, perdera o 
seu coração. O assassino, munido de uma serra elétrica, cortara 
o ipê centenário e o levara dali. Não houve avisos. Ninguém 
estava preparado.

Ao meu lado, em um dos bancos órfãos, um casal de namo-
rados fazia as pazes. Tive a impressão de que já os conhecia. 
Decerto já os vira antes.

De repente, lembrei-me deles: meses atrás, vira-os nessa 
mesma praça. Lembrei-me da garota sob a sombra da frondosa 
árvore lendo A Moreninha, enquanto o garoto a observava 
de perto. Parecia haver encantamento naquele olhar que o 



73

 

 O sol já se punha no horizonte, chegava o crepúsculo 
do dia. Sentada em um dos bancos da praça, eu olhava o que 
restou da velha árvore – o Ipê Amarelo – sem acreditar que ela 
fora desmembrada da minha vida e da vida de outras tantas 
pessoas com tamanha violência. E, enquanto tentava aliviar a 
dor em minha alma flagelada e aprisionar o choro que ameaçava 
a escapar, perdi-me em pensamentos... Analisava o lugar onde 
eu vivo.

De maneira especial, o bairro fica mais bonito com o cair 
da noite. Ele se metamorfoseia, dando à cidade de Natal o ar de 
cidade grande que nunca teve. As luzes dos faróis dos carros 
refletem a agitação do cotidiano nas pessoas que por ali circu-
lam, transformando-o num coração pulsante, derramando-se 
em brilho e beleza. Fervilhando de vida.

Para mim, entretanto, toda essa beleza morrera naquele 
dia. Meu lugar preferido fora mutilado. A pequena praça da Rua 
Ismael perdera seu tesouro: e ali à minha frente, a praça gemia, 
chorava, sangrava, pedia socorro. Há algumas horas, perdera o 
seu coração. O assassino, munido de uma serra elétrica, cortara 
o ipê centenário e o levara dali. Não houve avisos. Ninguém 
estava preparado.

Ao meu lado, em um dos bancos órfãos, um casal de namo-
rados fazia as pazes. Tive a impressão de que já os conhecia. 
Decerto já os vira antes.

De repente, lembrei-me deles: meses atrás, vira-os nessa 
mesma praça. Lembrei-me da garota sob a sombra da frondosa 
árvore lendo A Moreninha, enquanto o garoto a observava 
de perto. Parecia haver encantamento naquele olhar que o 



74

impulsionou a criar coragem, suspirar e falar à garota. Depois, 
delicadamente, colocara uma flor de ipê no cabelo dela, logo 
atrás da orelha. E, assim como Augusto olhara D. Carolina pela 
primeira vez.

Aquele olhar fora tão terno, tão mágico. Encantador. Muito 
mais encantador que o romance de Joaquim Manuel de Macedo 
que ela lia. A serenidade que se emanava deles envolvera-me 
como uma aura angelical.

Voltei dos pensamentos e reencontrei os dois, agora, à 
sombra daquela tragédia. A menina tinha nas mãos um galho 
da árvore que fora brutalmente arrancada, do qual pendia 
uma única flor.

– Vou plantá-la novamente – escutei-a falando – como um 
tributo ao começo, e agora ao recomeço também, do 
nosso amor.

Os dois sorriam um para o outro.

Nesse momento, foi como se os mais belos sonhos tivessem 
tomado forma. A forma mais pura que pode haver. Tomou a 
forma do Ipê Amarelo. 
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 Era uma ensolarada tarde de quarta-feira, a Escola 
Estadual Prof. José Fernandes Machado estava no seu normal. 
Alunos iam e vinham de partes diferentes da escola, em direção 
às suas salas de aulas. Outros, sentados, conversavam e riam. 
Um típico, normal e calmo dia de aula.

Calmo, até o sinal tocar para o terceiro horário, quando a 
turma do terceiro ano “A” se dirigia à aula de Inglês da querida 
professora Jana. Jana era conhecida por ser muito paciente e 
saber lidar com a euforia hormonal, típica nos adolescentes. 
Mas, aquela quarta-feira reservava a ela um teste de paciência...

Como de costume, os alunos entraram num alvoroço só. 
Barulho estridente daqueles de cortar o ouvido. Jana aguardava 
sorridente até que eles sentassem e o silêncio imperasse. Foi o 
que ocorreu. Então, percebendo que sua aula poderia iniciar-se, 
a professora começa a escrever o assunto no quadro branco. 
Eram questões referentes à revisão do conteúdo trabalhado 
no bimestre. 

A professora, então, escuta buchichos e barulho de papel 
sendo amassado. Não liga. Está acostumada a isso. O problema 
é que o papel em questão começou a passar de carteira em 
carteira. Risos e cochichos rondavam a sala. Jana já não estava 
tão tranquila. Sua mão começou a falhar no quadro, mas ela 
queria relevar e mostrar profissionalismo para com a situação. 
Não conseguiu. Começou a suar frio, imaginando que os alunos 
estavam difamando-a (pesadelo de todo professor). 

Queria, porém não conseguiu virar-se e impor que a turma 
parasse com aquele tormento. Os risos e cochichos aumentavam. 
Jana soltou o piloto e parou de escrever (não necessariamente 
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nessa ordem). A turma nem percebeu e continuou com a fuzarca. 
Jana, enfurecida, vira-se com um tom assustador, tomando 
o papel de um dos alunos questiona – O que é isso? A turma 
permanece em silêncio com o questionamento. Jana, então, 
aumenta a voz e novamente pergunta:

– O que é isso?!

– É só um papel, tia... – retruca um dos alunos.

– Só um papel? Só um papel? Isto é uma conspiração! Vocês 
querem que eu enlouqueça? Mas não vão conseguir, não, 
não, não... 

Jana saiu correndo da sala. Volta e pega sua bolsa. Aí, 
então, vai em direção ao seu carro. Entra e quase derruba o 
portão. Os alunos ficam atônitos. Até que um deles, aos berros, 
afirma:

– Eu falei que preparar a festa da tia Jana por bilhete ia dar 
em problema!
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 Eu estava na porta da escola. Esperava que o sinal 
tocasse, confirmando o início das aulas. Do outro lado da rua, 
um outro estudante esperava sua vez de entrar no ônibus. 
Carregava uma mochila verde e vários livros na mão. Quando a 
fila, enfim, diminuiu, subiu no veículo com um suspiro pesado. 

Por que estava chateado? Ser estudante é a melhor coisa 
do mundo. Não temos obrigações nenhuma, senão ir para a 
escola. E isso não pode nem ser chamado de obrigação! Pense 
bem, é lá que você encontra seus amigos, aprende um monte 
de coisas novas todo dia...

A educação é uma dádiva.

Além disso, é na escola que se recebe acesso ilimitado ao 
paraíso. De lá, pode-se viajar para qualquer lugar do mundo 
sem ter de se preocupar com passaportes, passagens, malas, 
com nada. 

É na escola que se recebe acesso ilimitado à biblioteca. E 
a todos os livros que ela guarda em seu seio.

É uma experiência extasiante e indescritível deixar-se 
envolver pela magia que o livro carrega consigo. Em que outro 
universo paralelo você poderia viver um romance em Veneza 
e outrora ser pivô de uma perseguição policial em Miami? 

Em nenhum outro. Essa proeza só é possível com a leitura.

Por isso – independentemente do que tenha acontecido 
– acho que o garoto da mochila verde não soube aproveitar 
os recursos que tem. Se soubesse, ao entrar no ônibus, teria 
procurado um assento vazio, bem ventilado, e liberado toda 
sua raiva, fazendo uso do melhor remédio do mundo.

Teria lido um bom livro. 
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 Vivo em Ponta Negra, onde a riqueza e a pobreza moram 
lado a lado; vivo onde a beleza e o lixo disputam territórios; 
onde o céu dificilmente é visto, pois os prédios, de enormes 
que são, tapam a visão; vivo onde a paisagem vira rotina para 
muitos; vivo onde milhares de brasileiros gostariam de morar, 
mas se contentam em somente passar as férias, porque não há 
mais espaço para nenhuma construção.

Vivo onde a educação é luxo para uma família de muitos 
filhos. Para muitos, o estudo acontece na praia mesmo: o sol é 
seu professor desde sempre. Aprendem a somar vendendo ginga 
com tapioca e tornam-se poliglotas monossilábicos porque se 
acostumam ao ‘‘Hello’’, ‘‘Hola’’, ‘‘Va bene’’ dos turistas. Mas não 
sabem quase nada de sua história – para que, se o que importa 
é o sustento da família.

Vivo onde o gasto com comidas e bebidas em uma só noite 
por uns, seria necessário para suprir as necessidades de outros 
por meses; vivo onde o sol nasce diferente para as pessoas: para 
milhares, significa apenas o motivo para mais um belo dia de 
praia, para outros tantos, a dura rotina que não pode deixar 
de ser cumprida diariamente, afinal, é necessário ganhar o 
pão de cada dia ali.

Ali, todos os sonhos juntos: os dos pescadores e os dos 
ricos turistas. Ali, toda a beleza da loira bronzeada e o cansaço 
do vendedor ambulante, suando em busca de sua sobrevivência. 
Ali, todos os amores furtivos, carregados de olhares apaixonados 
pelo claro da lua e de todas as luzes das brasas dos cachimbos 
que fumam a pedra maléfica que provoca o êxtase. Ali, todos os 
surfistas com suas pranchas parafinadas, com peles douradas 
nas cristas das ondas majestosas. Ali, todas as ligações do esgoto 
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urbano que jorra incessante e clandestinamente tudo de ruim 
que o homem produz e não quer mais.

Vivo onde há pouco o que fazer, pelo menos se não tiver 
a moeda de troca conhecida como dinheiro; vivo onde o vento 
parece soprar diferentemente para as pessoas, depois da curva 
que faz no morro. É ele que faz os cabelos esvoaçarem, causando 
a alegria da morena faceira que gastou o ‘‘que tinha e o que 
não tinha’’ no cabeleireiro. Mas esse mesmo vento, torna-se um 
estorvo, dificultando a visão daqueles que carregam o peso da 
vida nas mãos.

Vivo nesse lugar onde há tristezas e alegrias além do 
Morro.
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 Já é de praxe, toda segunda e quinta, lá estou eu no 
ônibus, em pleno horário de pique. É por volta do meio-dia, o 
sol está a pino, estou observando o movimento: os pedestres 
na faixa, esperando sua vez de atravessar a rua; os carros com 
suas buzinas irritados impacientes; os que entram no ônibus; 
os que descem, os que vagam, os que ficam de pé.

Entre esses já conheço alguns rostos: o funcionário da 
imobiliária da Avenida Salgado Filho, o estudante do Bereiano 
e o garoto do engarrafamento das 12h00. Sim, engarrafamento 
das 12h00. Ele sempre entra na lotação, esse horário, durante 
o engarrafamento rotineiro da Hermes da Fonseca.

Nunca dei muita atenção a ele, até perceber, numa 
segunda-feira dessas aí, que a estudante é que prestava aten-
ção nele. Muita atenção. Passei a observar melhor e era certo 
que ela já esperava a subida dele. As portas se abriram com 
aquele guincho característico e quem estava lá? O garoto do 
engarrafamento. A garota o olhou. E o que era aquele brilho 
súbito, aquelas bochechas rosadas, se não era amor? O rapaz 
também parecia saber que ela estaria lá.

Quinze minutos de espera e o ônibus arrancou nova-
mente. Durante todo esse tempo, os dois ficaram conversando. 
Trocando olhares de chocolate, olhares de mel. Exalando amor 
em meio ao caos que estava o “buzão”. Era gente tentando passar 
para trás, enquanto outros tentavam ir mais para frente. Era 
um vuco-vuco sem fim. Celulares tocando, um cara gritando, 
um bebê chorando. Entretanto, nada parecia alcançá-los. Eles 
estavam imersos em seu próprio mundo. Um mundo vermelho. 
Um mundo apaixonado.
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um bebê chorando. Entretanto, nada parecia alcançá-los. Eles 
estavam imersos em seu próprio mundo. Um mundo vermelho. 
Um mundo apaixonado.

Meu relógio marcava 12h30. A porta guinchou mais uma 
vez e o ônibus deu uma esvaziada. O rapaz e a moça continuaram 
conversando. De repente, o ônibus parou subitamente. Ele olhou 
meio assustado e viu que era a parada em que tinha de descer. O 
garoto levantou apressado, pegou na mão dela, sorriu e desceu. 
Ela acenou para ele, sorridente, da janela.

12h37, o ônibus arrancou, mas desta vez não deixou em 
seu encalço apenas fumaça. O que ele deixou foi faíscas. Faíscas 
só produzidas por um verdadeiro amor. 
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 Uma imaginação cria artes, traçados, brincadeiras, 
profissões, indumentárias, enfim, tudo que possamos ver e tocar. 
Grande é a proeza de tamanha monta. Grande é a profundidade 
do pensar e ver se realizar.

O homem cria, transforma, molda, inventa, satisfaz seus 
desejos e suas necessidades.

Aprendemos muito, evoluímos de maneira excepcional, 
pois nossa rotina de vida é cercada de conceitos técnicos e 
tecnológicos que a cada dia tornam-se supérfluos, pois novos 
são inventados e colocados em circulação. Estamos à mercê da 
evolução, evolução individual, grupal e global. Estamos diante 
de um progresso sem limites. O homem em busca da plenitude 
temporal.

Evolui-se tanto, mas ainda não somos capazes de preen-
cher o vazio de tamanha grandeza que, por vezes, em algumas 
pessoas torna-se um buraco negro que consome todo o seu ser. 
O vácuo que suga tudo ao redor, o devorador das almas que 
se perderam em busca do concreto e não conseguiram sentir 
o abstrato. Vazio profundo, vazio extenso, vazio, vazio. Esse 
vazio contempla a falta do amor que outrora lá existia e que 
não foi dada verdadeira atenção a ele, não foi regado com doces 
palavras, boas ações, grandes carinhos, ousadas sugestões, 
maravilhosas saídas, profundas carícias.

A falta de diálogo, da cumplicidade, da troca, do entu-
siasmo deixou o buraco negro descer e ousar e, nessa ousadia, 
tudo consumir e destruir.
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Quando grandes homens vão conseguir deixar a química 
do amor crescer, evoluir, implodir, se aperfeiçoar e se manifestar 
sem nunca diminuir ou acabar? Quando o homem vai evoluir 
sem destruir as pessoas que o cercam? Taí tamanha ousadia 
e coragem que pouquíssimas pessoas têm, que não sufocam 
o abstrato com o concreto. Faça a diferença, viva a diferença, 
não sufoque o amor.

 
 
 



88

  

 Amor, uma palavra cheia de significado que está sempre 
a sair da boca dos apaixonados. É, amor é uma bela forma de 
se mostrar o sentimento e etc. Mas afinal, ele está sempre 
presente? Não, caro leitor, ele não é assim tão simples como 
todos julgamos. E, neste dia dos namorados novamente temos 
que nos alertar, não só para a sua ilustre presença, mas também 
para sua falta.

Até porque esse inexplicável sentimento não rende só 
alegrias. Fato por mim constatado há algum tempo, em uma 
tradicional ida a um supermercado. E, lá podemos encontrar 
tudo o que queremos desde que estejamos dispostos a enfrentar 
uma longa fila. E estando em uma dessas tradicionais filas de 
supermercado, me distraí com uma ocorrência triste. Um casal 
com idade de 25 a 30 anos com seu filho, de uns 4 anos, estavam 
a minha frente (na fila) e mostravam total falta de afeto, tanto 
entre eles quanto com a criança. O primeiro indício disso era a 
conversa interminável ao celular que o homem mantinha, sua 
aparência demonstrava ser um empresário ou algo do tipo, mas 
que ainda não estava firmado na carreira. Sua mulher, de acordo 
com anéis que ambos tinham, também estava bem-vestida e 
cuidava de seu pequenino e arteiro filho, demonstrando um 
semblante triste. Os três continuaram seus “papéis” até serem 
chamados e irem ao caixa, e depois o casal saiu discutindo, 
enquanto a mãe puxava o garoto fortemente pelo braço. 

E o mais interessante de tudo é como a cena se tornava 
banal para todos que lá estavam, que mal perceberam o que 
ocorria. E então, qual é a moral? Você pode estar me pergun-
tando, o que mostra como também estás conformado com isso. 
Bom, a “moral” é: como gestos de carinho estão em falta, como 
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um “eu te amo” deveria ser dito com mais frequência, e como 
ocorridos no dia a dia nos fazem esquecer disso e que as pessoas 
que estão ao nosso lado às vezes precisam de menos cobrança 
e mais afeto para se sentirem bem. Então hoje (e sempre) não 
se importe muito com presentes, mas sim com pequenas ações 
e palavras. 
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 Tudo começou estranho, sem querer... Foi quando uma 
das minhas amigas pediu meu e-mail pra passar pra um garoto. 
Esse garoto mora em uma cidadezinha chamada, Sertânia. 
Rayane fala: – Pâmela, tem um amigo de Matheus que quer teu 
MSN.

Esse Matheus é de outro Estado, Pernambuco. E eu não 
gosto de conversar com pessoas que moram longe, pois tenho 
medo de me apaixonar.

– Não, Rayane, o Matheus é de Pernambuco e esse amigo dele 
é de lá, né? – sim, sim o nome dele é Diomedes. – Olha eu 
vou te passar meu e-mail, mas esse menino tem nome 
estranho. Ei, amiga, vou sair, “xauu”. No outro dia eu 
falei com ele... 

– Oi... (Eu falei meio sem jeito)

– Oi, Pâmela! Como você tá??

– Tô mais ou menos.

– Por quê?  Que houve?

– Coisas minhas...

– Tá certo, se não quer falar não vou insistir.

– Você tem Web Cam?

– Tenho, sim.

– Liga aí...

– Tá! (liguei)

– Nossa, você é diferente...
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– Como assim?

– Você é diferente...

– Eu? (Fiquei confusa)

Passamos a noite todinha conversando. Aí eu já estava 
com sono. – Ei vô dormir tá.

– Tá. Xaau, até amanhã...

– Tá xau... No outro dia logo que acordei já acessei a internet 
pra falar com ele.

E assim passamos umas 3 semanas falando... Quando fui 
ver já tava apaixonada. Pois com ele eu nem via o tempo passar... 
Ele me fazia um bem tão grande. Ele era diferente de todos os 
outros garotos que eu já conheci. Quando eu ficava triste, ele 
me fazia rir, ele falava coisas tão lindas, tão fofas... Mas não foi 
fácil namorar virtualmente, pois havia muitas críticas, falavam: 
Como é que uma pessoa pode gostar de outra sem tocar, sem 
beijar, sem nem ter visto? Quando falavam, eu chorava... Mas 
não tava nem aí, pois o que importava mesmo era eu e ele...

E até hoje estamos juntos.

 
 



93

 Este terreno, perto da casa onde moro, sem aquele 
campinho de areia ficou estranho. Todos os dias, a garotada 
jogava uma bolinha lá, e tinham o mesmo sonho: ser um jogador 
de futebol.

Um dizia: “Eu quero ser como o Ronaldinho”; outro tei-
mava: “Quero ser é como o Robinho”. Lembro-me da vizinha 
que reclamava quando a bola caía e quebrava as telhas da sua 
casa. Ela ficava furiosa, querendo pegar a bola para furar.

– Eu ainda furo essa bola, seus pestes!

– Pega a bola! Pega a bola! 

E saíamos correndo eufóricos de volta ao campinho e à 
nossa diversão. Ele lá, torcendo para que voltássemos a correr 
em sua areia de tantas cores. Sempre os mais velhos tiravam a 
linha. Eram três jogando e um no gol. Alguns não queriam ser 
goleiro, mas sempre dávamos um jeito: quando se sofria um 
gol, um dos jogadores substituía o goleiro, e assim ficávamos 
revezando.

Na maioria das vezes, havia briga, mas um pedia desculpas 
ao outro e tudo ficava em paz. “Deixa pra namorar depois”. 
Sempre tinha um engraçadinho para fazer piada. Contudo, 
naquele campinho, tudo era alegria, não importava se a bola 
era velha ou nova. Alguns diziam: “Jogador que é jogador, joga 
com qualquer bola”. Ali, nossos sonhos se misturavam às pedras 
que machucavam os nossos pés descalços. Feridas que nunca 
sentíamos, tamanha a nossa felicidade.

Eu fiz muitos gols naquele campinho e lembro-me muito 
bem da primeira vez que vi aquele espaço quadrado cercado de 
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mato. Todos os moleques da rua tiveram a mesma ideia: “Vamos 
fazer um campinho para jogar pelada!”. O trabalho foi feito em 
conjunto e logo o campinho era nosso. Ali, as nossas maiores 
jogadas; o ar entrando pelos nossos pulmões e a certeza de que 
éramos invencíveis.

Hoje em dia, o lugar virou um estacionamento de um 
mercadinho de bairro. Não existe mais areia, nem traves, nem 
bola. Os donos, ali, agora, são os carros que estacionam a todo 
momento. A garotada que jogava comigo deve ter se esquecido do 
campinho, mas eu não. Ainda carrego comigo muitas lembranças 
daquelas areias coloridas e o sabor das vitórias e de tantos gols 
marcados. Ainda carrego comigo muitos daqueles sonhos que 
não ficaram enterrados no campinho de areia.
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 Quando olhei para minha escola pela primeira vez, 
nunca pensei que no meu interior surgiriam sentimentos tão 
profundos por ela. Afinal, sempre seriam as mesmas paredes.  O 
único que mudaria seria o método de ensino? Não!  As pessoas? 
Mudaram muito!

Rápido, como um abrir e fechar de olhos, os anos pas-
saram. Minha turma sempre foi a mesma, só algumas pessoas 
mudaram. No entanto, a base sempre foi mantida com o passar 
dos anos.  

Começo a pensar... o que farei sem ela? Quando tudo termi-
nar, a saudade deixará um vazio impreenchível em mim. Tarde 
ou cedo só me restarão muitas lembranças. Boas ou más? Não 
importa! E todas sobre um mesmo local. Afinal, como esquecer 
coisas tão importantes? Quantas lembranças ficariam naquele 
pátio: tristezas só por causa de uma nota baixa, euforia causada 
por uma nota alta, amigos que vão e vem. Inimigos? Também! 
Todavia, o mais importante eram as incontáveis conversas 
sobre tantos assuntos, os quais no final do dia eram impossíveis 
lembrar. Era normal uma simples conversa se transformar em 
um debate de políticos, e tudo só por uma pequena frase: – Led 
Zeppelin é melhor que Pink Floyd – Cada um já tinha argumentos 
para defender suas bandas, por isso era melhor não falar delas.

O mais estranho é que na escola as leis universais do 
tempo parecem não funcionar. O tempo parece ser controlado 
pelo deus Cronos, às vezes, é tão lento, enquanto em outros 
momentos, parece uma corrida de fórmula 1. 

A escola sempre é a mesma, esteja ela fincada aqui em 
Ponta Negra, Natal/RN, ou em uma metrópole como Buenos 



96

Aires, ou enraizada na Zona Rural da Amazônia, vizinha de 
algum igarapé. Mas, com os anos, percebemos pequenos detalhes 
nela.  Assim, aprendemos a gostar da nossa escola, com suas 
virtudes e defeitos. 

Provavelmente, se alguém que nunca estudou nela a 
olhar, só verá uma simples construção de concreto. Porém, se 
um aluno a olhar, experimentará uma mistura de emoções e 
lembranças indescritíveis. Como não ficar triste? Com o passar 
dos anos, já não pisarei na Escola do mesmo jeito. Logo, sentirei 
uma enorme tristeza por não poder voltar no tempo e ser 
estudante outra vez.
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 Em um fim de tarde, sentada sobre a grama da praça, 
respirando o ar quase puro de onde vivo, enquanto lia O guardião 
de memórias, de Kim Edwards, tentava imaginar a história em 
minha mente aberta. Observei a moça de pele morena que ali 
passava, percebi que ela olhava os pássaros intensamente, eles 
que sobrevoavam o céu cobrindo as nuvens e fazendo o desenho 
de um avião e roubando o sorriso de seus observadores secretos.

Suspirei profundamente e virei o rosto para o outro 
lado para sentir o vento, levantei-me e fui passear pela praça 
e comecei a observar tudo ao meu redor, era como se todo 
mundo girasse e eu ficasse ali parado, gelado, perdido em meus 
pensamentos. Eu avistei uma situação lamentável. Meus olhos 
se cobriram de lágrimas, pois eu avistei uma montanha de lixo 
que alimentava um terreno. Via pessoas despejando a cada 
minuto mais lixo.

Claramente, percebi que o terreno teria vizinhos, de um 
lado havia uma igreja evangélica e do outro uma senhora de 
boa aparência, sentada em uma cadeira de balanço com seus 
cabelos branquinhos flutuando ao vento. A igreja estava fechada 
há muito tempo e a vítima era a senhora que me apresentou ter 
seus 70 anos. Eu vi que ela tinha um certo respeito por flores, 
ervas e árvores, pois seu jardim era repleto delas, deva para 
espiar vagamente.

Então ela me olhou e indagou:

– Você pode vir aqui, por favor?

– Posso sim, senhora! — respondi educadamente.
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O problema foi resolvido e ela, enfim, ficou feliz de novo. 
Nunca a esquecerei. Porém, no fim das contas, não consegui 
me alegrar tanto. Naquele momento pensei em mil teorias, 
a que mais me preocupa é a do que o lixo causará (o mundo 
inteiro respirando um ar poluído, pessoas morrerão, tudo em 
fim, o mundo enfim será um lixo), não só a questão do lixo que 
preocupa, há outras como: a violência, o preconceito, a miséria, 
a saúde e a pedofilia. Muitas preocupações. Mas que coisa louca! 
O mundo precisa respirar como todos nós.
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Meu bairro Ponta Negra é rodeado de beleza que nunca imaginei 
existir. O mar tem um verde que nunca encontrei nas caixas 
de lápis de cor e uma extensão que nem todas as réguas do 
mundo conseguiriam medir, e a culinária tem sabor que todos 
deveriam provar.

Natal, a noiva do sol, enche os olhos dos turistas e o cora-
ção dos potiguares simplesmente por existir, mas o Morro 
do Careca, o mar verde-água legítimo e as areias brancas da 
praia não escondem a violência e a prostituição que estão tão 
presentes.

Os antigos nos contam que dormir com as janelas abertas 
e portas destrancadas eram hábitos comuns que não puderam 
ser cultivados devido ao alto índice de criminalidade da cidade.

Na capital espacial do Brasil, encontram-se visitantes 
desde o Litoral Sul ao Litoral Norte, em cada trecho uma beleza 
diferente que nos faz esquecer, por um momento, a criminali-
dade que insiste em se camuflar.

 
 
 



Ele ia a vários lugares, conhecia tudo e todos, só que se “perdia” 
com tudo. Um bom moleque em má companhia, “amigos” que 
o faziam errar e se perder.

No bairro de Ponta Negra, onde ele vivia com a família, na 
Rua Alto da Boa Vista, naquela tarde aconteceu o que temiam: 
um erro. Todos presenciaram o menino com a faca na mão e 
o coração na garganta, prestes a errar, a vizinha tenta ajudar. 
Aquela correria, aquele medo.

Eu vi teu corpo tremendo com o teu coração parado, eu 
vi uma lágrima escorrendo com o teus olhos fechados, eu vi 
meia dúzia de anjos te buscando.

A morte chega como um ladrão, sem avisar. Naquela rua, 
naquele lugar, lembro-me e sinto a dor dele, o choro da mãe, o 
sofrimento dos leais, o sentimento de vingança.

Na ausência de um adeus, ele se vai, e termina o seu fim.  
E lá se vai com o corpo, sangrando, maltratado e sem vida.

O seu sangue ficou marcado no asfalto e hoje só nos resta 
a lembrança do que ele fora: apenas um moleque.
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 Tudo aconteceu depois de uma noite maldormida, por 
estar bastante ansiosa com o início das aulas no Machadão. 
Ela acordou antes das cinco da manhã, arrumou-se cheia de 
expectativas e foi caminhando para escola, que se localizava a 
quatro quarteirões de sua casa.

Chegou muito cedo. Como foi a primeira pessoa a chegar, 
o vigia a deixou entrar. A moça, muito cansada e com sono, 
deitou-se na lateral da caixa-d’água e acabou dormindo. Ela 
dormiu tanto que não ouviu quando a diretora informou que 
as aulas seriam suspensas, devido ao risco da caixa-d’água cair 
a qualquer momento.

A diretora pediu que todos fossem embora. Os alunos, 
ao sair, ouviram um estrondo assustador e gritos de socorro 
vindo dos fundos da escola. Quando olharam, a caixa estava 
desmoronando e a linda menina cheia de sonhos havia morrido, 
sem chances de ter as tão sonhadas experiências na nova escola. 
Muitos dizem que a alma da moça vive rodeando e assustando 
aos arredores da caixa-d’água, por ter sofrido uma morte pre-
matura e trágica.
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 O colégio José Fernandes Machado encontrava-se em 
reformas e, apesar de várias salas terem sido interditadas, as 
aulas continuaram normalmente, sem mudanças na rotina. 
Antes mesmo da reforma, existia uma sala que não estava sendo 
usada naquele ano, pois vivia sempre fechada com correntes e 
dois cadeados.

Muitos alunos estranhavam a sala permanecer sempre 
fechada, mas a direção informava  aos alunos  que mantivessem 
distância daquela sala. No entanto, um grupo de jovens curiosos 
decidiu ignorar os avisos e iniciar uma investigação. Saíram 
perguntando a todos por que a sala estava sempre fechada, mas 
ninguém comentava sobre o assunto, com exceção de um zelador 
que sempre vigiava os jovens, que acabava desconversando.

Certa feita, um dos meninos resolveu perguntar ao zelador 
sobre a sala, que resolveu abrir jogo: “Diz a história que um 
grupo de alunos, como vocês, foram bagunçar naquela sala, 
já que ela era a última e ninguém passava por ali. Então, eles 
bagunçariam o quanto quisessem. Os meninos colocaram uma 
caixa de som, começaram a dançar, beber e a fumar”. 

“Tudo ia bem, até que um deles derramou vodka no car-
pete e outro garoto jogou um cigarro aceso bem em cima. Com 
isso, iniciou-se um incêndio. Todos correram para a porta. No 
entanto, ela estava emperrada. Os garotos gritaram deses-
peradamente, mas ninguém conseguiu escutar por causa do 
barulho da música. Todos os jovens morreram. Dizem que ainda 
se escutam a música e os gritos dos alunos. Por isso, aconselho 
a vocês não irem lá”.  
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Os jovens ficaram abismados com a história do zela-
dor, aumentando ainda mais a curiosidade. Quando termina-
ram as aulas, eles resolveram ir até a sala. Ao chegar lá, não 
viram nada. Então, nem se preocuparam. Dois dos oito alunos 
saíram. Assim que eles travessaram a porta, ela fechou-se e 
uma música começou a tocar, os jovens que estavam na sala 
ficaram desesperados.

De repente, surgiu uma imensa labareda de fogo e ini-
ciou-se um incêndio matando a todos que haviam ficado. Os 
outros dois que haviam saído não conseguiram fazer nada, pois 
ficaram paralisados com a cena. Depois do ocorrido, a sala foi 
demolida e o colégio fechado por um tempo. Ninguém comentava 
sobre o assunto, mas os dois jovens que sobreviveram ficaram 
atormentados com os gritos dos companheiros que morreram 
naquela última sala.

 
 





110

 Era uma tarde como outra qualquer, quando três amigos 
resolveram investigar uma sala de aula que há anos estava 
trancada. Todos diziam que ela era assombrada e que naquela 
sala tinha sido enterrado o corpo de José Fernandes Machado, 
o homem que dava nome à escola. A sala era mais conhecida 
pelos alunos como a sala 14.

Esses três alunos não acreditavam nessa história. Então, 
um dia, um dos meninos esperou todos os funcionários da escola 
irem embora. Quando escureceu, ele foi até a sala tentar quebrar 
o cadeado, mas não conseguiu. O menino continuou tentando 
por algumas horas, até que finalmente a porta abriu. Ao entrar 
na sala, assustou-se com alguma criatura medonha. Quando 
tentou sair da sala não conseguiu. Do lado de fora, ouviam-se 
apenas os gritos do menino.

Por incrível que pareça, no dia seguinte, aconteceu a 
mesma coisa com o outro menino. E uma semana depois do 
sumiço dos dois meninos, os alunos da escola ainda estavam 
comentando. Por causa desses comentários, foi que o último 
dos três amigos resolveu investigar o que havia acontecido 
com eles. Na mesma noite, o garoto foi até a escola investigar 
a sala 14. Logo na primeira tentativa, ele conseguiu quebrar o 
cadeado. Então, viu os amigos acorrentados com pregos enfiados 
em todo o corpo.

O menino imediatamente ligou para a ambulância, depois 
correu para tentar ajudar aos amigos. Quando o garoto se deu 
conta e olhou em sua volta, havia ossos por todo o chão e san-
gue nas paredes; parecia, com certeza, um inferno. Quando a 
ambulância chegou, todos ficaram bem, mas os meninos ficaram 
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com sequelas. Por isso, não lembravam como era a pessoa que 
tinha feito aquilo com eles. Ela continuava solta por ali.
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 Tudo aconteceu numa noite bastante chuvosa, Beatriz 
tinha 13 anos e morava sozinha com a mãe. Naquela noite, sua 
mãe recebeu um telefonema. Era do hospital onde trabalhava 
e foi chamada de última hora, pois havia acontecido alguns 
imprevistos e ela teve de voltar para cobrir uma companheira 
de trabalho. 

Beatriz ficou sozinha em casa.

Já passava das dez horas, ela sem sono resolveu ficar um 
pouco na internet para passar o tempo. Misteriosamente o seu 
computador desliga sozinho e ela, sem saber o que houve, tentou 
religar a máquina que não dava nenhum sinal. 

Cansada de tentar, ela percebe que há algo de estra-
nho no computador. Ele liga sozinho e alguém parece digitar 
algo, quando de repente, a tela escurece e aparece a seguinte 
mensagem: “Muitos tentaram fugir, mas ninguém até agora 
conseguiu escapar!”. 

A menina fica um pouco apavorada, mas depois o medo 
passa, já que ela achava que podia ser alguma brincadeira de 
mau gosto. Alguns minutos depois, algo pavoroso começou a 
sair da tela de seu computador. Ela nunca tinha visto nada igual.

Dentro de alguns segundos, ela entra em pânico e começa 
a gritar pedindo ajuda. Alguns segundos depois, o silêncio 
predomina no local. Os vizinhos batem na porta e chamam 
por Beatriz, mas ninguém responde. Algumas horas depois, 
a mãe da garota chega. Ao abrir a porta e acender a luz, vê o 
corpo da garota estendido no chão todo ensanguentado, e na 
parede a mensagem: “Ninguém nunca conseguirá escapar de 
mim! Você pode ser a próxima vítima!”. 
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Alguns vizinhos teimam em dizer que em certas noi-
tes escutam a garota gritar desesperada por ajuda. A mãe da 
garota, alguns dias depois, se muda para outro lugar. A casa 
foi vendida, mas quem a comprou. Dizem que durante o dia ela 
é calma e silenciosa, só que à noite ouvem-se gritos de medo 
pedindo socorro.
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 Era uma sexta-feira 13, quando um garoto voltava tarde 
da noite da casa de sua namorada. Ele avistou um gato preto 
deixando cair da sua boca um pen drive. O menino, então, curioso, 
apanhou o objeto deixado pelo animal e continuou a seguir 
para sua casa. Chegando lá, ansioso para saber o que tinha no 
tal pen drive, o conectou em seu computador sem hesitar. Então 
apareceu a seguinte mensagem na tela: “– Cuidado, é perigoso 
demais esse conteúdo, por favor, destrua-o”. O rapaz com tom 
de ironia, sorriu e disse: “– É mais uma daquelas pegadinhas 
da rede”. Então se levantou da frente de seu computador e foi 
dormir.

Durante a madrugada, ele levantou para ir ao banheiro, 
olhou em seu rádio relógio, marcava exatamente 03h00 da 
manhã. O garoto foi ao banheiro e quando retornou, viu que seu 
computador ainda estava ligado. Decidiu então, tentar desligá-lo 
novamente. De repente apareceu outra nova mensagem, dessa 
vez de socorro, alguém do outro lado pedia ajuda. O menino se 
assustou e puxou o plug da tomada, foi então que voltou a dormir.

Na noite seguinte, levou o mesmo pen drive à casa de sua 
namorada, tentou conectar ao computador dela, mas em nada 
adiantou. Não aparecia absolutamente nada. Ele disse para 
sua amada que tinha visto uma garota lhe pedindo ajuda. Sua 
namorada então sorriu e falou que ele estava vendo coisas. O 
jovem voltou para sua casa, conectou mais uma vez o pen drive 
em seu computador e então a menina apareceu novamente 
pedindo ajuda de maneira desesperada. O rapaz saiu correndo 
pedindo ajuda pelas ruas, gritando, mas ninguém parecia dar 
ouvidos à sua história. Foi então que ele viu o mesmo gato que 
deixou o objeto cair e foi atrás dele. O gato entrou em uma 
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mata, escura e assustadora. Ele correu até que tombou em um 
toco de árvore e saiu rolando penhasco abaixo.

Na manhã seguinte, encontraram o corpo do garoto na 
mata. Ele havia morrido por uma forte batida em uma pedra 
ao fim do penhasco. Muitos dizem ver esse garoto durante as 
madrugadas pedindo ajuda para salvar a garota do pen drive, 
assustando assim, todos da redondeza onde foi achado morto.

Pessoas que ali moram dizem que quem tenta salvar a 
garota do pen drive acaba tendo uma morte trágica e misteriosa. 
Então, cuidado na hora em que achar um pen drive deixado por 
um gato preto.
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 Tudo começou quando, certo dia, minha melhor amiga, 
ao chegar da escola cansada, resolveu deitar-se. Ao pegar seu 
notebook, percebeu que algo estava errado. Na tela, imagens 
estranhas apareciam. Nelas, mensagens assustadoras estavam 
a lhe assombrar. O fato passou a ser constante. O que aconteceu 
com o seu computador? A garota não sabia. Então resolveu 
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chamar o seu irmão e perguntar o que ele havia feito. O menino 
de apenas 7 anos ficou surpreso ao ver as mensagens e entrou 
em desespero. Dias se passaram e as mensagens continuavam 
a surgir.

Tempos depois, o pai dela, ao entrar em seu quarto, perce-
beu que a tela de seu computador estava ligada. Caminhou até lá 
para desligá-lo. Ao apertar o botão, uma nova mensagem surgiu, 
segundo ele dizia: “Sua filha não vai mais voltar, ela abriu mão 
da sua vida, seus amigos, para se dedicar e viver somente para 
mim”. Aquilo lhe pareceu tão real que imediatamente ele pegou 
o telefone e, ao ligar para ela, o telefone só dava caixa postal, 
quando uma voz disse: “Esse caminho é sem volta, é o fim”. 

Dias se passaram e sua filha nunca mais voltou. Semanas 
depois surge no jornal a notícia de que havia sido encontrada 
morta uma menina de 15 anos, com suspeita de tortura e assom-
bração, e que o crime havia sido cometido por uma suposta 
bruxa, que já vinha assombrando a garota há algum tempo. A 
bruxa havia tomado posse de todos os seus eletrônicos, celu-
lares, computador, mp4, tudo. Após esse acontecido, a bruxa 
ficou conhecida como MORTE VIRTUAL e passou a ser temida 
por todos os jovens do bairro, que ficaram com medo de ter o 
mesmo fim.
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 Certo dia, uma menina chamada Paty estava em sua 
casa no Facebook conversando com seus amigos, quando surgiu 
uma solicitação de amizade. Rapidamente, ela foi ver quem 
havia enviado, quando ela viu ficou encantada, era um rapaz 
chamado Wil, de cor clara, alto e olhos verdes. Rapidamente 
aceitou o convite. 

Foi quando o rapaz falou com ela. Wil diz: olá, como vai? 
Paty responde: oi, tudo bem e você? Wil diz: melhor agora! E a 
conversa se prolongou por horas, Wil tentou convencer Paty a 
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se encontrar com ele. Mas ela falou que iria pensar, pois fazia 
pouco tempo que eles haviam se conhecido.

No dia seguinte, Paty foi para escola e contou para as 
amigas o que tinha acontecido, mostrou a foto do rapaz e as 
meninas deram maior apoio a ela. Quando ela chegou em casa, 
foi ver se Will estava “online” no “facebook”, e realmente ele 
estava.

Wil pediu para que eles se encontrassem à noite, pois não 
podia sair à luz do dia; e Paty, como estava encantada com o 
rapaz, aceitou. Eles foram se encontrar às onze horas, numa 
praça escura e sombria. Ela ficou um pouco assustada, mas 
mesmo assim, continuou a andar em direção a praça. Quando 
eles se encontraram, ficaram conversando.

Quando deu meia-noite, de repente, o rapaz se transfor-
mou em lobisomem, Paty ficou muito assustada e saiu correndo, 
mas o lobisomem conseguiu alcançá-la e a mordeu, foi aí que 
ela se transformou. Reza a lenda que o casal de jovens aparece 
nas noites de quinta para sexta-feira, meia noite em ponto.
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 Algumas décadas atrás, em um bairro nobre de uma 
pequena cidade, havia um garoto de má índole que por não 
ter recebido uma boa educação, não tinha respeito por nin-
guém. Pichava os muros com palavrões, estragava gramados, 
maltratava animais. Mas sua especialidade era desperdiçar 
água potável. Todos os dias, ele saía abrindo as torneiras de 
sua grande casa; depois abria as torneiras do jardim de seus 
vizinhos, ao fim da manhã ele já havia gasto tanta água que a 
rua inteira ficava inundada e essa água era escoada para uma 
grande piscina de uma casa abandonada no fim da rua.
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A vizinhança inteira odiava o garoto. Seus pais viviam 
viajando e suas babás não davam conta de segurá-lo em casa. 
Certo dia, após ter feito suas travessuras diárias, as pessoas 
do bairro se reuniram e resolveram dar uma lição no menino. 
Correram atrás dele pela rua toda e, ao chegar no final, sem 
querer, ele escorregou na água e caiu dentro da piscina da casa 
abandonada.

A piscina cheia de água e sujeira prendeu o garoto que, 
no desespero de se afogar, se debatia e se prendia cada vez 
mais. Quando os bombeiros retiraram o corpo da criança lá de 
dentro, ele já estava frio e sem pulso. No bolso do garoto tinha 
um papel encharcado que dizia: “me arrependi por tudo que 
fiz, não farei mais!”. Sua letra infantil e suas palavras chocaram 
a todos, mas era tarde demais. 

De tanto remorso, alguns vizinhos se mudaram e o lugar 
virou um bairro fantasma. Dizem que logo pela manhã podem-se 
ver as torneiras se abrindo e derramando água. Poucas pessoas 
permaneceram no lugar, mas todas relatam haver uma “presença 
infantil” no local!
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 Na sua casa falta água? Você sabe o motivo? Não! Então 
vou te contar. Em um hotel morava um homem muito mal-hu-
morado.  Se exibia com o seu carro sempre que podia, e lavava-o 
todo dia como se fosse o único a usar a água no hotel. Todos 
no hotel reclamavam por tanta água desperdiçada, e ele nem 



123

ligava, pelo contrário, desperdiçava mais água e ria dos outros 
inquilinos.

Ele sabia que quanto mais água ele usava menos iria ficar 
para os outros. Minutos antes de tomar banho no chuveiro, 
deixava ligado. Um dia, resolveu ligar todas as torneiras do seu 
quarto, já que naquele dia não ia mais precisar de água e para 
que acabasse a água no hotel e ficar rindo dos seus vizinhos. 

Na noite desse dia, ele fechou as torneiras que não saiam 
nem uma gota d’água, esquecendo somente de uma do banheiro 
que ficava em frente a sua cama e, em seguida, foi dormir. 
Quando deu 2h40 da madrugada, a água já estava na altura de 
sua cama. Às 3h00 ele morreu afogado. 

As histórias que me contam é que quando alguém des-
perdiça água, ele fecha as válvulas d’água e fica rindo de você 
e tenta levá-lo ao inferno junto com ele.

E você, ainda vai desperdiçar água?
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 Era uma tarde de janeiro, típica de verão, muito calor. 
Janice costumava tomar banhos demorados e ainda como estava 
com muito calor nesse dia, ela demorou mais do que os outros 
dias. Sua mãe sempre chamava sua atenção por ficar muito 
tempo no chuveiro, deixando a água cair por muito tempo, 
desperdiçando-a e sabendo que a falta d’água nesses dias é 
comum. 
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Durante o banho ela adormeceu no box fazendo com que 
enchesse d’água até cobrir seu rosto fazendo com que se afogasse. 
Como a demora era grande, sua mãe bateu na porta e ela não 
respondia. Gritando, muito nervosa conseguiu abrir a porta 
do banheiro e percebeu que a menina havia se afogado no box.

Tentando ajudar, percebeu que a filha já não tinha mais 
vida e gritando muito, a mãe não tinha mais o que fazer. Então 
o óbito estava confirmado. Ela se afogou no banho. Durante o 
velório, todos estavam muito tristes sem saber o porquê daquela 
trágica e misteriosa morte.

Depois do funeral, seus familiares, chegando em casa, per-
ceberam que o chuveiro estava aberto como se alguém estivesse 
tomando banho. E todas as tardes naquele horário que Janice 
costumava tomar banho, parecia que alguém tomava banho 
deixando a água cair por muito tempo e ouvia-se a voz de uma 
menina gritando por socorro como se estivesse afogando-se.

Então, todos amedrontados falavam que era a alma da 
menina tentando levar alguém com ela para a morte. 
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 Sentada na varanda da minha casa, comecei a relembrar 
o meu passado – como era feliz naquela época! Claro que houve 
momentos tristes como o falecimento dos meus pais quando 
eu ainda era muito pequena, por isso precisei ser criada por 
minha querida avó, e após o seu falecimento, morei na casa dos 
conhecidos de minha família. Foi devido a esse triste episódio 
que comecei a trabalhar muito cedo.  

Uma prima ensinou-me a arte de rendar, porque eu neces-
sitava aprender a fazer algo para sobreviver. Achava aquele um 
trabalho maravilhoso e encantador.  Passava horas a fazer aquele 
processo: desenhar o modelo da renda, pregar na almofada com 
alfinetes, passar os bilros com as linhas um por cima do outro 
até formar um desenho maravilhoso e encantador. Mal sabia 
que aquele era o desenho de minha vida.

Mas, não dava só para viver da renda. Por isso, além de 
tecer os fios da minha renda, comecei a realizar outros serviços.  
Um deles – lembro-me bem da cena – era quando eu ia a uma 
espécie de poço, que se chamava cacimbão. Ele era bastante 
fundo! Colocava-se uma lata e puxava-se a água que era enco-
mendada pelos moradores da Vila. Dava muito trabalho! Mas, 
foi daí que tirei meu sustento. No entanto, não se trabalhava só 
com isso, também com a venda de mangaba. Ah! Recordo-me 
bem da aventura que era colher aquela frutinha no meio do 
mato. Iam as mangabeiras à procura do sustento da família em 
plena madrugada. Uma aventura inesquecível! A cada frutinha 
colocada dentro do cesto, parecia que estávamos tecendo um 
episódio de nossas vidas.

Naquela época tudo isso ainda era possível. Hoje, não se 
pode quase nada, pois o concreto tomou o lugar da natureza. 
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A Vila de Ponta Negra, que era um lugar calmo e tranquilo, 
transformou-se em um lugar agitado.

Sinto muita saudade daquele tempo em que tudo se podia 
fazer. Se pudesse voltar ao passado, gostaria de viver tudo outra 
vez. Ouviam-se os cantos dos pássaros e o barulho do mar a 
bater nas pedras. Atualmente, só se ouve barulho de sirenes 
de ambulância ou de viatura. Toda aquela tranquilidade foi 
substituída pela violência.  

Assim, aquela Ponta Negra, que escutava as cantorias 
dos pescadores em busca da grande pescaria, agora ouve os 
gritos de crianças, mulheres e homens tentando sobreviver. 
Cada sobrevivente tecendo sua própria renda, ou seja, passando 
os bilros um por cima do outro e procurando desenhar uma 
história com um final feliz. Enquanto isso, sentada em minha 
cadeira, observo as imagens desenhadas por cada morador. 
Certamente, não há lugar para água de ganho, pescaria, renda... 
Os bilros aos poucos estão descansando em suas almofadas e as 
rendeiras cedendo seu espaço para o mundo moderno.  

Baseada na história da bisavó.
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 Quando criança, tudo era muito maravilhoso, a vila de 
Ponta Negra era um ótimo lugar de se viver: uma tranquilidade 
imensa, podia dormir de porta aberta, sem medo. Hoje, Ponta 
Negra continua sendo um ótimo lugar de se viver, mas não tem 
mais a mesma tranquilidade. E, se dormir de porta aberta, corre 
o risco de acordar sem seus pertences.

Também não havia luz elétrica. Tínhamos que sair no 
meio do mato com uma vela dentro de uma lata para iluminar 
o nosso caminho. Hoje tem um poste em cada esquina para 
iluminar as ruas e as pessoas ainda não enxergam nada.

Aos meus sete anos, interessei-me pela renda que minha 
mãe fazia e ela ficou muito contente com isso, pois eu a ajudaria 
tanto no trabalho quanto na renda mensal de minha casa. Mas 
é claro que não deixei de brincar com meus amigos. Eu gostava 
muito de brincar de roda, de passa-anel, brincadeira de saco, 
entre outras brincadeiras muito divertidas. Eu gostava de ver 
o meu pai pescar com outros pescadores; e bem perto dos 
pescadores estavam as lavadeiras.

Mas com um tempo, meu pai teve uma doença na vista 
e precisou parar de pescar, logo éramos somente eu e minha 
mãe trabalhando em minha casa. Infelizmente, a doença de 
meu pai foi piorando cada vez mais até que chegou o triste dia 
em que ele faleceu. Com certeza, este foi o dia que mais marcou 
a minha vida.

Hoje, quando vou à praia e sinto a brisa no rosto é como 
se meu pai o tocasse, talvez seja esse o porquê de eu continuar 
fazendo renda com amor, carinho e bastante dedicação. A renda 
é a minha herança e espero que ela nunca seja esquecida.
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Baseado na história de Josefa (Moradora da Vila de Ponta 
Negra).
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 Buscar, colocar e carregar água de banho. Para algumas 
pessoas é pesado, cansativo. É como um fardo! Mas para mim, 
era prazeroso buscar água de banho. Hoje ninguém bota, pois 
todo mundo tem água encanada. Para mim, também era pra-
zeroso lavar roupa na mão no rio e no tanque. Mas atualmente 
ninguém acha prazeroso. A vida é muito corrida! As pessoas em 
vez de lavar, contratam empregadas para lavar suas roupas.

Uma das lembranças que eu mais sinto falta é de fazer 
minha almofada artesanal. Eu amava! Comecei a fazê-la quando 
menina. Aprendi essa arte com minha prima. Hoje a renda de 
bico está guardada na minha memória, pois a idade já avançada 
não me permite fazer.
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As lembranças mais marcantes da minha vida é que eu fui 
criada sem mãe e sem pai, fui criada por minha avó. Porém, ela 
morreu quando eu tinha onze anos de idade. Então fui morar 
na casa do povo, algumas pessoas conhecidas da família.

Já adulta, casei-me e tive meus filhos. Porém, infelizmente 
meu esposo faleceu, logo precisei sustentar meus filhos sozinha. 
Mas o fato mais trágico que ocorreu em minha vida foi quando 
o meu filho reclamava com uma forte dor no estômago. Ele foi 
ao médico e descobriram um câncer. Após alguns meses de 
tratamento, ele não resistiu e faleceu.

O meu passado me ajudou a crescer em sabedoria, expe-
riência e em espírito. Quando eu caminhava sobre a areia da 
praia de Ponta Negra e pisava naquelas conchinhas do mar eu 
não dava importância, mas para ela estar ali teve que perder 
seu bem mais precioso, sua pérola! Foi como eu me senti com 
a perda do meu filho.

Baseado na História de Arlinda Heloísa Alves (95 anos).
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 Olhando para o vasto céu azul, enquanto pessoas em 
seus automóveis passam em pontes sobre o meu semblante, 
lembro-me de uma época em que as coisas eram mais simples 
e mais calmas.

Os pescadores navegavam com suas humildes jangadas 
em minhas águas espelhadas, para tirar seu sustento, também 
observei que haviam pessoas caçando caranguejos nos mangues. 
Ah! Minha amada vizinha, que compreende grande parte de 
minha extensão. O Atlântico e eu somos quase um só, peixes 
vindos de lá, vem a visitar minhas águas doces. Porém, isso não 
acontece mais, pelo menos não como antes.

Hoje, pontes foram construídas em cima de mim para 
facilitar a vida do homem, tudo sem o meu consentimento, não 
pensaram no impacto que isso poderia me causar. Onde antes 
eu via crianças a banhar-se em minhas águas, não vejo sequer 
um peixe a nadar, pois, o que o homem fez com minhas águas 
não mais oferece boas condições de vida aos seres vivos.

Agora eu fico aqui, apenas observando o grande azul 
acima de mim, esperando o tempo passar, ficando cada vez 
mais sujo, esquecido e maltratado.

 
 



Me lembro daquele tempo, um tempo que não volta mais, antes 
eu era lindo, bem preservado, mas hoje para as pessoas tanto 
faz, não ligam mais para o meio ambiente, as pessoas usavam da 
minha água para diversas coisas, uma delas era tomar banho, 
mas agora vivem jogando lixo em mim, me usam como um 
lixão. Para elas não presto mais, sou apenas uma das muitas 
águas poluídas.

As pessoas não têm nem o bom senso, elas que precisam 
da natureza, pois dão frutos, sombra, remédios e principalmente 
purificam o ar. Mas o maior problema é que quando elas poluem 
a natureza, estão prejudicando também os animais que nela 
vivem, e eles com a casa destruída vão procurar um canto para 
viver e acabam invadindo a cidade. Por isso que eu, Rio Potengi, 
quero passar essa mensagem para vocês humanos, crianças, 
adultos, etc. Deem importância para o meio ambiente, digam 
NÃO à POLUIÇÃO, se conscientizem, precisamos da natureza 
para viver!

OBSERVAÇÃO: “A sociedade poluída não compensa, para e pensa!”
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Eu me recordo de como era antes, eu, o Rio Potengi, já fui símbolo 
de uma beleza natural brasileira, lembro que todos não tinham 
sequer um medo, nadavam em mim, falavam muito bem, tiravam 
fotos das minhas águas limpas e transparentes, lindas de se ver.

Era tão bonito que todos queriam me visitar frequente-
mente, dias e mais dias de pura beleza.

Mas hoje em dia me esqueceram, poucas pessoas vêm me 
visitar e ainda mais saem falando mal de mim, dizendo que eu 
sou sujo, não sou mais o que eu era antes.

Mas, isso já repercutiu o Brasil inteiro e olhe lá, aí eu me 
pergunto: – Por que deixaram isso acontecer comigo? Por quê? 
Se eu era tão bonito e um símbolo de beleza natural brasileira? 
Por que ainda jogavam lixo em mim e outras coisas? 

Além do mais, eu não posso me limpar sozinho, pois sou 
apenas um rio. As pessoas estão começando a se conscientizar 
por mim, estão começando a me tratar melhor. Se Deus quiser, 
vou ficar limpo e todos vão me valorizar e eu vou me tornar 
uma das sete maravilhas do mundo.
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Sentada na cadeira da escola, comecei a lembrar das comemo-
rações que minha família fazia para festejar o Dia da Páscoa. 
Era muito bom ter que dividir a alegria com meus primos de 
ganhar chocolates dos nossos pais, mas quando ganhávamos 
o chocolate do tio Jorge, todos dividiam a tristeza de sentir o 
gosto ruim do chocolate.

O nosso tio possuía uma fábrica de chocolate caseiro e, 
na época da Páscoa ele presenteava toda a família com lindas 
caixinhas cheia de ovos de Páscoa. Mas infelizmente o gosto do 
chocolate era muito ruim. Toda Páscoa era assim: meus pais, 
meus primos e os meus tios, tinham vergonha de falar que o 
chocolate tinha gosto de sabão com medo de magoá-lo.

Para não termos que saborear o chocolate, assim que 
ganhamos bolamos o seguinte: eu e os meus primos fingíamos 
estar com dor na barriga e nosso pais falaram que no outro 
dia é que poderíamos comer. Sendo assim, ninguém tinha que 
comer aqueles chocolates que só tinham gosto de sabão e o tio 
Jorge não ficaria chateado. 
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Recordo-me como se fosse hoje, casei-me quando tinha apenas 
16 anos. Eu era muito novo, não tinha muita experiência de 
vida.  Se pudesse voltar ao passado, não casaria tão cedo, não 
que me arrependera, mas poderia ter aproveitado mais minha 
juventude.  Hoje, tenho dois filhos e me orgulho deles.  Não 
tenho do que reclamar! Sempre digo aos meus filhos para não 
cometer o mesmo erro que cometi no passado, pois constituir 
uma família é muita responsabilidade.

Sou um carioca verdadeiramente potiguar, um comedor 
de camarão.  Estudei na escola Maristela, em minha juventude 
sempre tirei excelentes notas.  Meu primeiro torneio foi con-
tra o Salesiano, ganhamos! Fiquei bastante feliz, pois gosto 
muito de esporte, e isso foi mais uma conquista das muitas que 
viriam.   Sempre tive paixão pelo esporte, e, principalmente, 
pelo Handebol e pelo futebol e é tão grande essa paixão que 
me tornei professor de Educação Física.
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Machadão
Átrio de ideias pressupostas
E ideologias
Mentes relapsas
Massas a moldar

Mentes a projetar
Mas também de minorias de chave  
Entusiastas do saber
Que sabem muito sem querer
Mas que se esforçam por prazer
A viver e aprender

Cada um com sua particularidade
Que é se expressar de uma forma única
Que chega até mesmo a ser lúdica 
Berço nobre do saber

Em meio a tantos descasos
Na vida com casos e acasos
Uma minoria calça os descalços 
No fascínio do aprender

Lugar onde há delírios fortuitos 
Passageiros
Fractais de erros 
Mas no âmago do aprender
Está a tentativa e o erro
Para depois se reerguer
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Mostram-se ideologias
Enraízam-se filosofias
Naqueles que sonham com a utopia
Do olhar por todo o saber

O sonho de alcançar o topo
Mesmo você tendo pouco
É capaz de observar o panorama
Videar aquilo que te chama

Alcançar o deserto que inflama
Através do conhecer 
E da audácia de correr
Atrás do futuro que promete

Que através do ensino remete
Aos frutos da liberdade
Que o conhecimento pode trazer

Machadão 
Tradição do erro e acerto 
Do resgatar e do conserto
Daquilo que somos, estamos e sonhamos...
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Escola José Fernandes Machado
Mais um lugar a ser considerado
Uma casa, uma amiga quem sabe?
Vista como um bem da sociedade.

Por alguns, muito querida
Para outros, odiada e até ridicularizada
Mas isso é tão normal
Alguns alunos não dão valor a uma escola tão especial
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Meu, seu, nosso “Machadão”
Apelido que ganhou pela população
Lugar de aprender o bem
Lugar de aprender a ser alguém

Não é apenas uma escola, é uma amiga
Que nos ensina as matérias
Mas também nos ensina a viver a vida

Uma grande geradora de oportunidades
Algo que só estimula nossa sociedade
Agora só sei de uma coisa
Quando eu sair daqui sentirei saudades
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No muro, no portão;
Ao entrar com emoção
Pensamos com atenção 
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No futuro em construção

Na sala discussão 
Debates em ação 
Perguntas a fazer
Respostas a compreender

Chegando ao pátio
Já nos esperam
Velhos e novos colegas
Prontos para a festa

E com grande gratidão
Professores recebem-nos
Com o intuito de novas educações

E no mundo de prazeres
Lemos livros com proveitos
Viajando pela Terra
Na cadeira da biblioteca
Oh, que aventura!
Inexplicável, absoluta
Vivemos e aprendemos
Somente em um momento...
No fim de tudo 
Ainda sonhando
Despedidas acontecem
Para dias que se repetem

Que dádiva
Que honra
Pertencer a esta 
Sublime escola
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Na qual certamente
Vivemos orgulhosamente
Contemplando em nossas mentes
Projetos seguramente

E assim é tão belo
Viver a arte de crescer
De infante amadurecer
E um livro escrever

Pois aqui cada um plantou
A abrangente árvore do saber
Que com amor e prazer
Irá a todos surpreender
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Ponta Negra é uma terra

Cheia de paz e amor
Aqui foi onde eu nasci
Junto com o meu irmão
Meu pai e meu avô

Temos uma praia bela
Com muita riqueza
E cultura
Belas moças cheias
De beleza e formosura.

O Morro do Careca
Com todo seu valor
Faz da cidade um lugar
Muito atrativo
Com muita paz e amor
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Também não podemos
Esquecer dos pescadores
E das renderas que
Enriquecem nossa cultura
E deixa qualquer
Turista de bobeira

Assim sempre vivemos
E assim vamos continuar
Fazendo nossa parte
Para o nosso bairro melhorar

Cultura, riqueza, beleza
E solidariedade essa é
A nossa meta essa é a
Nossa vila de verdade...
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Na juventude, pode-se mudar várias coisas
Na juventude, pode-se encontrar namorado
Na juventude, pode-se encontrar conhecimento

Na juventude é sempre assim:
Catuca de cá, catuca de lá, mas sempre
Com dignidade

Juventude hoje em dia gosta muito de folia
Mas na vida real não tem sabedoria
A geração hoje em dia só gosta de regalia

Então, bora nação conectada
“Tamo” aqui na sua frente
Para mostrar a esse mundo que nós somos gente

Minha avó sempre fala: Toma cuidado
Pois hoje em dia só tem caminho errado

Sem palhaçada, sem confusão
Todos os jovens têm noção
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Ô Ponta Negra
Tão linda que tu és 
Tua beleza me encanta
E me faz querer viver.

Que escrevo com amor
E que me faz estremecer
Viajando em um mundo
Quanto orgulho posso ter.

Ô praia linda
Que brilha como estrela
Sua beleza é tão pura
Alegria posso ter.

Cada dia, cada hora
Alegra meu coração 
Envolvendo num amor
Olhos que brilham pra valer.

A quanta beleza
Beleza que inspira
Beleza que contagia 
Alegrando o meu dia.

 
 



158

Ponta Negra, minha mãe de coração
Meu amor e minha paixão
Entrego-te a minha vida
Como fez meu irmão
Meu irmão o Morro do Careca
Mas não o do postal
Mas sim o sentimental.
Quando acordo
Ouço o canto do Rouxinol
E agora apresento meu paizinho
Que se chama Sol.
Quando não está de serviço
É doce como mel
Mas quando chega ao trabalho
Vira mal e cruel
Bota fogo em plantações
Esquenta a cabeça dos agricultores
E quando vão ver os coitados
Já é tarde morreram queimados
A maré que puxa e solta
É perversa e mal educada
Cuidem de seus filhos
Para não caírem em fachada
Meu conselho é simples
Não roube
Trabalhe
Conquiste
E agora com
Orgulho e alegria
Termino assim
Minha poesia.
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A água é muito importante
Sem ela não vou sobreviver
Mas muitos fazem essa pergunta
Economizar pra quê?
Essa pergunta
Você mesmo pode responder

As respostas vão vir no dia a dia
Que você vive pra valer
A água é uma essência para viver
Ela mata a minha sede
E me dá as chances
Do meu corpo se desenvolver

Vamos abrir os olhos
Chegou a hora de economizar
Agora eu faço uma pergunta
Para você mesmo se perguntar
E se a água desse mundo um dia acabar?
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Água que precisamos
Água que desperdiçamos
Água que está pra se acabar
É muito preocupante
Precisamos mudar

Ou mudamos os nossos atos
Ou a história da humanidade é que vai mudar
Vamos pensar duas vezes
Antes de desperdiçar

Pense no seu futuro
Sem água você morrerá
E depois o que restará?

Por isso lhe suplico
A me ajudar
Juntos podemos esse dia adiar
Pense, mude, ajude...
Juntos podemos isso mudar.

 
 



162

Ponta Negra além do Morro
Tem belezas naturais
Onde nascem muitas vidas
E um futuro ali se faz

Ponta Negra além do Morro
E onde vivem pescadores
Que carregam uma cultura
Da maioria dos moradores

Sei que muitos não concordam
Com o que agora vou falar
Mais além daquele Morro
É um ótimo lugar

Por aqui eu vou ficando
E mais uma vez vou te lembrar
Ponta Negra além do Morro
Você tem que visitar
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No tempo dos avós, não sabiam o que
Era essa magia de se conectar
Por que será? Nesse tempo não existia
Esse mundo capaz de fazer o tempo voar.

Mas, como é essa magia? É cheia de alegria?
Não, está mais para feitiço
Que me enfeitiçou
Como um bicho indefeso.

Nesse novo mundo, às vezes não
Sabemos o que é certo e errado, não
Conseguimos mais parar de ficar conectados,
A esse novo mundo que está no pedaço.

Antes era muito difícil, se comunicar,
Olha agora como é que estar,
Nesse mundo que só faz melhorar e piorar.

Como é que pode isso?

Para algumas pessoas
A tecnologia é muito boa
Para melhorar a vida e os estudos
Mas tem pessoas aí fora
Só querendo assustar.

Não devemos nos mostrar muito,
Pois, como existem pessoas boas,
Existem pessoas más no mundo.
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A água está acabando
Porque tem muita gente usando
E muita gente desperdiçando

Mas a vida é assim
Essa nova geração
Que só pensa em computação
Só pensam nisso
E tem pouca água para o serviço

E é desse jeito que a água vai acabar
Use-a com cuidado para não desperdiçar
No Brasil não é diferente
Pouca água para muita gente.
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Minha alma está perdida
Não sei mas o que fazer
Sem meu facebook não posso viver

Facebook não tem dor
Facebook não tem tristeza
Facebook não tem ódio e agonia

Alguns momentos na minha vida penso
Em excluir minha conta
Não escolhi esse caminho
Nem ele me escolheu
Mas não posso fazer nada sem meu
Facebook, não consigo viver sem você!

Nesse momento só quero ligar meu
Facebook, ligar não para deixar ligado
Mas para atualizar meus status
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Os jovens de hoje em dia
Pensam só em internet
Jovens no seu ambiente
Está sempre muito contente

Moças e rapazes estão em redes sociais sempre
Gordo ou magro, alto ou baixo
Branco ou negro e até mulato
Redes sociais é muito “irado”

Estamos todos conectados
Hoje, amanhã, depois e depois do amanhã
Todos ligados numa rede

Como jovens são tão divertidos
Sempre querendo atenção
Mas, somos todos assim, jovens até o fim.
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O que é o que é?
Clara e sem gosto
E o modo como a usam às vezes dá desgosto
Solvente universal
Refresca até a alma
Mas um dia ela acaba,
Então vamos usar com calma!

Pensa no dia seguinte, cara, então
Pois sobra pra você, mas falta muito no sertão!
Então, pense muito antes 
De usar a mangueira
Pense e use a vassoura, pois não é brincadeira!
Se ainda não percebeu
Eu tô falando da água
E o seu desperdício 
Me causa muita mágoa
Vejo vários comemorando
A chegada do caminhão-pipa
Vejo vários colocando
Os baldes embaixo das bicas
Mas em compensação
Eu vejo, irmão,
Muitos litros desperdiçados
Só para lavar o chão!

Abre o olho e enxerga
Temos que economizar
Sobra hoje, mas um dia
Ela também pode acabar
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E esse dia está mais próximo
Do que você pensa
E a dor da seca, pode crer
Vai ser imensa!

Então, o dia é hoje
E a hora é agora
Começa em casa,
Depois revoluciona lá fora
Porque antes de fazer o mundo aprender
Tem que mudar primeiramente 
Dentro de você
E depois, geral segue o swing de economizar
Tipo num ringue pela água 
Todos vão lutar.

E se um dia te perguntar
Economizar pra quê?
Pensa que um dia a água acaba
Para mim e pra você!
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A água não é brincadeira
Deixa de besteira
Se ligue e pense 
No futuro da gente
Cuidar não é fácil
Eu sei, tô ligada!
Mas fazer um esforcinho
Não é tão complicado!

A água é para salvar
Mas também se não cuidar
Ela pode te matar
Não tô de zoeira
Pode apostar.

Tá ligado, em São Paulo?
Lá está muito precário
Mas mesmo com a falta d’água
Ninguém toma muito cuidado.

No século XXI, quando era pra 
estar melhor
Está tudo se acabando e a água 
virando pó.
O planeta é enorme e tem água 
pra caramba.

Mas se parar pra pensar
Não dá para compensar
Pois metade dessa água está 
congelada
E a outra metade é toda 
salgada.

Não temos consciência 
Do quanto esse líquido é 
precioso
Mas quando ela faz falta
Podes crer, ficamos loucos!

Água pra comer
Água pra beber
Água pra lavar
Água pra salvar...
Água pra salvar...
Água pra salvar...

Cuida, senão você pode 
precisar
Se não gosta da seca, fica 
antenado!
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Um bem indispensável
Se não cuidar pode acabar
A água é uma vida
Que se deve cuidar
Lembre-se das gerações
Que no futuro virão
Para que lá na frente
Não chorem por isso, não.

Use sua consciência
E tenha no coração
Se um dia ela acabar
Não haverá outra, não!
Pense nas crianças 
E no que elas beberão!

Se em muitos lugares
As crianças choram
É porque a água acabou!
E cadê os governantes
Que não mostram 
Sua verdade e amor?

É preciso, então, cuidar
E a água preservar
Porque se vacilar
Muitas pessoas vão chorar.
Pense mais um pouco
Não tenha medo, não!
Ajude hoje que as bênçãos
Um dia, assim, virão!

Faça diferente
Use a sua mente
Ei, Vacilão, pense um pouco, 
meu irmão!
Qual é o exemplo que tu quer 
deixar
Para a próxima geração?

Esse é o meu rap
Talvez a minha arte
Use a sua consciência
Poupe a água de verdade!
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Acordo de manhã
Com a visão meio embaçada
Vou logo no banheiro
Jogo água na minha cara

Mas tudo o que acontece
Vou logo te explicar
Eu ligo a torneira
E deixo a água rolar!

Depois escovo os dentes
Nem me ligo em desligar
Tu sabe o que acontece
A fatura vai aumentar!

Tá ligado, aí, parceiro!
Isso aí já tá na moda
Tudo o que acontece 
É que essa água vai embora!

Então, deixa de brincar
Vamos logo despertar
Enquanto escova os dentes
A torneira é pra fechar!

Economize essa água
Todo dia, meu parceiro
Depois você vai ver
Que na tua conta tem dinheiro!

Quem é economista
Tá ligado como é
A água é importante
Pra lavar o nosso pé
Para não pegar chulé...
Assim é que é!
Eu sigo assim em frente
Ensinando como é!

E muitos lá na África
Perecem por falta d’água
Mas muitos no Brasil 
Desperdiçam essa água

Eu sei que água faz falta
Mas quem sou eu pra isso 
mudar?
Só sei que a minha conduta
É a de economizar!
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Não tape os ouvidos
E leia com atenção
Porque eu vou falar
Da água no mundão!

O mundo é gigantesco
Temos que reconhecer
Gastar água potável
Para com isso aê!

Hoje em dia é tudo um absurdo
As pessoas gastam água
Sem saber como fazer um bom 
uso
A minha mãe sempre falava 
Para economizar
Porque no futuro
As consequências vão chegar!

Quando escovar os dentes
Feche bem a torneira
Porque gastar água 
Não é brincadeira
Quando for tomar banho
Desligue o chuveiro
A água é coisa séria
E não um brinquedo

Que você se diverte
E depois joga fora.
Não jogue água no lixo!

Hoje, eu aprendi a dar mais 
valor
Afinal, água é um bem
É uma mina de ouro.
Às vezes, eu imagino
As pessoas lá na África
Num calor infernal
Sem ter água potável.

A água é fonte eterna
Será que é mesmo?
Tô com dúvidas e só de pensar
Me bate um desespero.

Pense, reflita, mude...
Seja determinado, lute!
Seja você um novo exemplo
Para a civilização atual
A água não é fonte eterna
E pode um dia acabar
Por isso, pense e economize
Então, não desperdice!!!
Eu já fiz a minha parte e você?
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Aí, meu irmão, vamos falar de 
água
Que é melhor do que tá em 
“salão”

Vamos parar pra pensar 
Senão mais tarde
Não tem nem água pra tomar!

Vamos economizar
Pra quando chegar mais tarde
Termos água pra tomar

Mano, o que você está fazendo?
Desperdiçando água assim
Eu não te entendo!

A água é muito importante
Se você desperdiçar
Não vai encher mais seu 
tanque!

Agora é inovar para pensar
Senão você não vai ter 
Nenhuma lágrima pra chorar
Pois não é legal
Gastar água 
Pra lavar o seu quintal

E pra terminar
Vou dizer uma frase pra te 
alegrar:
A água tá acabando
Mas você economizando
Não vai ver água faltando!
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Vou te falar a verdade
Se liga na parada
Eu quero uma juventude 
Geração conectada
Que estude
Que aprenda
E que seja vencedor
Conheço vários amigos
Que na vida vacilou

Aí eu te pergunto mano
Cadê o futuro?
Tem um debaixo da terra
E mais três detrás do muro

Não quero ser mais um deles
Sem essa de preconceito
Eu também sou da favela
Sou preto e vim do Gueto

Vamos sair dessa vida 
Vamos parar pra pensar
A juventude é o futuro
Que chegou pra mudar

Se a gente é o futuro
Então vamos melhorar
Só precisa da juventude
Para o Brasil mudar

Vamos protestar
Nunca tente desistir
Pois um dia é pra chorar
E o outro é pra sorrir

Na terra eu tou de passagem
Mais deixei minha mensagem
Eu sou o Mc Mackson
Falando a realidade
Eu sou verdadeiro
Vou continuar fiel
Talvez eu seja um escolhido
Para ir mora no céu

Sai dessa vida irmão
Não se surpreenda
Vai se converter
O crime não compensa
Vamos seguir em frente
E deixa de ser vacilão
Porque amanhã
Você pode tá no caixão
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Meninos e meninas só vivem
Conectados ao “FACE”, vamos 
parar 
Um pouquinho para beber um 
“LEITINHO”.

Eles só querem curtir e 
compartilhar;
Mas, quero ver pegar um;
Livro pra estudar.

Mal chegam em casa
E no “FACE” quer entrar;
Quero só ver, como é viver sem 
“FACE”.

Vamos trabalhar, vamos 
estudar; 
Va mos est uda r,  va mos 
trabalhar. 

“FACEBOOK” é assim;
 Manipula nosso pensamento;
 Vamos ter um pouquinho de 
bom senso.

Menino e meninas só vivem 
conectado ao “FACE”;
Vamos parar um pouquinho;
Para beber um “LEITINHO”.
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Temos  u m a juvent ude 
atualizada
Cada dia mais e mais 
conectada.
Vemos nas Redes Sociais, 
Jornais, Revistas
Crimes que tiram nossa paz.

Enquanto o governo rouba o 
dinheiro
Que ao menos poderia investir 
em
Escolas, hospitais e crianças 
carentes
Não temos, mas deveríamos 
ter os direitos iguais.

No hospital é assim
O rico tem plano de saúde é 
atendido primeiro

O pobre na fila espera ser 
atendido.

Na Escola é assim:
O rico tem educação
O pobre só tem ilusão
Enquanto isso espera do 
governo uma melhor solução.



 
 

Os jovens de hoje em dia
Não querem saber de estudar.
Vai pra escola e f ica a 
conversar.
Quando tem prova, nota boa 
só quer tirar.
Mas, como assim, oh molecote?
Você vai é reprovar.

Agora vou te contar
A história de um garoto
Que acabou de reprovar.

Ele ia à escola
E não queria estudar
Quando chega em casa
O PC já vai ligar.
E fica até altas horas
No face a conversar.

A sua mãe lhe disse:
Meu filho vai estudar
Se não você vai ver
A internet vou tirar.

O jovem nem quis saber
E ficou a murmurar.
A sua mãe tinha avisado
Era melhor ele escutar.

E no final do ano
Ele ficou a reclamar
Dizendo: Isso é injusto
Eu não posso reprovar.

A diretora disse assim:
Ano que vem vá estudar
Para alcançar uma boa nota
Para você poder passar.

Não faça como esse jovem
Que não quis estudar.
Não fique conectado à internet
Pare, vá estudar.
Estude enquanto há tempo,
Pois amanhã vai precisar.  
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Não fique conectado à internet
Pare, vá estudar.
Estude enquanto há tempo,
Pois amanhã vai precisar.  



Mundo moderno!
As pessoas mal se falam 
pessoalmente
Várias aí “tão” presas nessa 
corrente
Não escrevem no caderno
As “pessoa” só digitam
Que complicada essa era 
digital!

Sai da frente do “PC”
Que geração é essa,
Que tem preguiça de ler?
Tudo bem
Que o acesso à “Net” hoje é 
necessário
Mas não abrem mais presentes
Só leem mensagem de 
aniversário

Vê se sai dessa “Net” e para 
de bobeira
Fecha o Face e vem ler um 
Pedro Bandeira!
“Pântano de Sangue” ou “A 
droga do Amor”
Sai dessa onda de que ler
É coisa de vovô

Se for pra ler, me chama que 
eu vou!
Quem foi que disse que não 
pode usar a Internet
Claro que pode, mas larga um 
pouco desse Ipad!

Se liga que existem amigos
Além dos virtuais
Se liga que eles podem te tocar, 
sem mais.
Hoje em dia “pra tá” no Face
Qualquer coisa se inventa
Curte, cutuca, compartilha
E ainda comenta
“Manera” na “Net”, depois 
não, agora!

Parece que “cê” esqueceu
Que tem uma vida aqui fora?

Lê um poema, um cordel...
Isso já passou da hora
Vem ver as “beleza” que tem
Na fauna e na flora.
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Vejo mano reclamarem
Dessa situação
Não tá muito boa não
Lá tá “mó” destruição
No famoso calçadão
Tava de fazer dó
E agora tá pior
Mas a culpa é de quem?
Dos mano de palitó
Que dos pobre não tem dó
Que desvia o dinheiro
Que tem que ir pro Brasil inteiro
Inclusive pro calçadão
Mas eles não liga não
A prefeita de Natal tem que aprender
Que para se eleger 
Tem que lutar pela cidade
Com toda sinceridade
Tem que ajeitar o que tá feio
Porque ninguém quer nada feio
Muito menos o calçadão
Que recebe os turistas
Tá ligado? Os surfistas
E também os motoristas
Os radialistas
Os eletricistas
E também os motoboy
Tá ligado? Aí é nóis
Enfim...
Só quis lembrar 

 
 

Eu sei que nossa juventude 
Tem certas atitudes,
Mas ela não é conectada
Só virtualmente
Os jovens “tão ligado” que na 
vida
O ego, o medo, na ferida o 
dedo,
A ignorância e a arrogância
Estão mais que presentes
“Tão ligado” no que é bom e 
no que é ruim

Vê se sai dessa “Net” e para 
de bobeira
Fecha o Face e vem ler um 
Pedro Bandeira!

A juventude tem poder
Digo isso pra vocês
Mas do que vale tanto poder 
Se não souber usar?
Até sabem, mas “na moral”,
“vamu” moderar.

Enquanto as pessoas acham
Que os amigos virtuais
Só esses bastam.
Dos amigos “carne e osso”
Se autoafastam.

Eu digo que seus amigos 
virtuais
Não vão estar contigo
Se por acaso você estiver em 
perigo
Não podem te oferecer um 
ombro amigo
M a no,  p ro c u r a  a  lu z 
verdadeira,
Não o glitter!
Segue a educação, o respeito, 
Deus
Não somente as pessoas no 
twitter
Meu mano, esse é o truque
Vem cá me dar um abraço
E larga esse Facebook
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Que o calçadão é importante
Tem tudo de elegante
E que não pode ficar assim
O poder tá muito ruim
A prefeita tá de graça
Tem que lutar pelo povo
Pra ser prefeita de novo
E não pode vacilar
Com o povo não pode brincar
Porque o bagulho é sério
O calçadão tá se acabando
E ninguém tá se importando.
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Nova era se aproxima
A nova era tá chegando
Em frente ao computador
Pessoas vão se desgastando

Mano olha bem,
Observa ao seu redor
Fila na atenção
O mundo hoje
Entra em conspiração

Lá se foi mais um guerreiro
Já era tarde pra Chorão
Championg. Já é tarde pra chorar
Entramos em depressão

Perdemos um poeta
Perdemos um irmão
Por causa das drogas 
Que vem arrebatando
Todos nossos irmãos

É incrível como tudo acontece
Um tempo atrás com
Os manos lá da leste
Fique sabendo que mataram o Mc Daleste

Tudo por causa da violência
Que as autoridades
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Não tomam providências
Enquanto isso
Sofremos as consequências

Criminalidade em evidência
Jovens sofrem a discriminação
O “ciberbullyng” não é vista
Com um pingo de atenção
Tiram sarro de sua nação
E o pior, pela sua afeição

Mundo louco que leva meus manos
Vão sumindo pouco a pouco
Ao longo dos anos

Ó mundo quem verá...
Te ver, sorrir outra vez
Voltando a brincar
E mais uma vez
Aprendendo a andar e a amar
Você que passa todo o dia
Em frente de uma tela
Pra mim é “mó” sequela

Vinha eu e mais uns “parça”
Pra jogar o tal basquete 
Chamamos o Oscar
Pra com a gente vir jogar
Isso é a emoção,
A verdadeira diversão
Corre pelas veias 
A libertação

Mano, sai do teu quarto
Larga o seu “PC”
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E larga o seu tablet
Vem sentir na pele
A sensação da liberdade
Vem, sente essa “vibe”
Não fica na saudade.

Vou deixando o meu alô
Pra vocês que ouve meus
Rap falô.
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