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Prefácio 

 

Criado em 2004, o Programa Jovens Urbanos é uma iniciativa da 

Fundação Itaú Social, realizada com a coordenação técnica do CENPEC, 

cujo objetivo principal é disseminar propostas de formação para juventude 

que ampliem o repertório sociocultural dos jovens que vivem em territórios 

urbanos vulneráveis.  

As propostas de formação para juventude desenvolvidas pelo Jovens 

Urbanos visam qualificar e potencializar a participação dos jovens na vida 

pública e no mundo do trabalho, assim como contribuir com as discussões 

de Educação Integral para Juventude, garantindo condições para a 

permanência, retorno e conclusão da educação básica. A metodologia tem 

como base a exploração, experimentação, produção e expressão a partir da 

circulação na cidade e da apropriação de diferentes tecnologias. Compõe 

também a metodologia, a intervenção na comunidade desenvolvida por meio 

de Projetos Jovens.  

No ano de 2014, uma das estratégias desenvolvidas durante os encontros 

de formação com os educadores foi o círculo de histórias. Essa metodologia, 

construída pelo Instituto Museu da Pessoa, possibilita identificar traços 

comuns, bem como as diferenças e os contrastes nas histórias pessoais do 

grupo, é um meio de criar vínculos e ainda permitir uma reflexão sobre de que 

maneira as memórias de cada um são individuais e coletivas. Após o 

compartilhamento das memórias individuais, o grupo caminha para a 

construção da sua história coletiva.  

Destaca-se, como parte das estratégias da cartografia, o trabalho com 

as histórias de vida que vem se tornando cada vez mais central no Programa. 

Ao mesmo tempo em que promove identificação entre os jovens – 

constituindo-se a principal estratégia de formação das turmas—, o 

levantamento das histórias de vida possibilita que os educadores possam 

construir uma leitura mais profunda dos potenciais e desafios dos jovens 

aprimorando o planejamento das atividades educativas. 

Mas, sobretudo, a construção dessas narrativas pessoais permite 

desnaturalizar as categorias com as quais, ordinariamente, compreendemos 

e vivemos o cotidiano e, assim, focalizá-las de uma perspectiva subjetiva. 

Além disso, quando compartilhamos nossas narrativas, estabelecemos novos 

significados sociais. Assim, a perspectiva multicultural contida no trabalho 

com história de vida evoca também discussões sobre a diversidade étnico-

cultural e de gênero, caras aos objetivos do Programa. 

 

 



                                                                   

 

Nesse círculo, foi pedido que os participantes contassem uma narrativa 

relacionada a sua juventude. A seguir, as histórias foram registradas pelos 

educadores.  

As histórias que se seguem contam de um tempo e de um espaço que 

foram vivenciados por jovens de São Paulo, de Fortaleza, da Bahia, de todos 

os cantos. Memórias que compõem a diversidades dessas juventudes.  

 

 Desejamos a você uma boa leitura! 

Equipe Jovens Urbanos  



                                                                   

 

 

2000 “O Apocalipse” 

Alan Cunha 

 

As Profecias davam conta de que o ano 2000 seria o último, e que o 

mudo iria acabar. Bom, ao menos para mim, a profecia quase se cumpriu 

mesmo. 

Por volta de março ou abril, não me lembro ao certo, meu pai saiu de 

casa, oficializando o fim de um casamento (e nossa liberdade). O problema 

foi o que aconteceu depois disso, pois minha mãe e minha irmã decidiram 

que deveríamos sair do bairro, e aquilo para mim foi desastroso, afinal todos 

os meus amigos estavam lá.  

 Lá fomos nós então morar em um bairro próximo, com o qual eu não 

consegui me adaptar facilmente, sofrendo bastante por sentir saudades dos 

meus amigos. E para completar a “tragédia”, minha mãe recém separada 

resolveu viver uma vida de adolescente, o que me revoltou ainda mais, pois 

enquanto eu sofria, ela vivia em baladas. Optei pelo isolamento total. Vivia os 

dias trancado na sala (que eu fiz de quarto) ouvindo música e jogando games 

dias e noites durante meses. 

 Após um tempo, decidimos (ou decidiram) que eu deveria trabalhar 

para ajudar a pagar as contas, e virei tipo um “faz tudo” em uma cafeteria. 

Não durou muito, pedi demissão. Certo tempo depois, já ligeiramente 

adaptado, veio a grande noticia: Voltaríamos pro nosso bairro de origem, o 

que para mim foi motivo de grande festa.  

 E assim como o mundo não acabou, meu inferno astral teve fim 

semanas após o fatídico 11 de setembro de 2001.  

 
 



                                                                   

 

Tudo aconteceu em 1995 

Alânia Cerqueira 

 

Sou filha de nordestinos e conto isso para dar o cenário cheio de brios 

dos acontecimentos.  Acho que ninguém sai ileso da adolescência e comigo 

não seria diferente. Em casa, a relação com meus pais sempre foi 

conflituosa, principalmente com minha mãe, e o pau sempre cantava. Eu 

apanhava com ou sem motivo e por conta disso, decidi que assim que 

terminasse o colegial eu iria sair de casa. 

Isso era final de 1993. Eu tinha 19 anos, arranjei um acordo com uma 

prima que também queria e combinamos de morar juntas. Tudo decidido e 

combinado, arrumamos uma casa e lá fui eu separar os panos.  Tive como 

ajudantes na mudança uma amiga irmã e um namoradinho que naquele 

momento me achava insana.  Mudança feita, só faltava minha prima que não 

deu as caras até hoje. Isso causava mudanças nos planos, pois a ideia era 

dividir as despesas e sozinha isso ia ser complicado, mas por ser filha de 

quem eu era e herdeira do maior brio do mundo, não podia desistir; podia me 

lascar, mas nunca voltar atrás.  Eu tinha passado no vestibular, ia fazer 

arquitetura, isso ficou guardado no querer. 

Em fevereiro de 1995, com a vida mais ajeitada, fui passar o carnaval 

na Bahia. Foram 20 dias de diversão, mas recebi uma proposta de trabalho e 

casa para morar. Liguei para meus pais para contar a novidade: me 

chamaram de irresponsável, sem juízo e meu pai mandou eu voltar 

imediatamente, e de quebra, colocou meu namoradinho no telefone aos 

prantos com juras de amor. 

Voltei, mas só para dar ponto final às “responsabilidades”. Na 

rodoviária, o namoradinho me aguardava cheio de amor, cheio de amor 

mesmo, pois desse dia de matança de saudades saí grávida.  Não voltei para 

a proposta de emprego, ficou mais isso guardado no querer. 

Em julho estava eu casada no cartório, na igreja de branco e com a 

barriguinha saliente.  As coisas não iam bem no paraíso, o agora maridinho 

se mostrava machista e ausente.  Eu fui me tornando triste e solitária, com 

dúvidas enormes e uma responsabilidade que crescia na minha barriga. Me 

sentia sozinha, mas cercada de pessoas que garantiam que eu ia fazer tudo 

conforme o figurino dessa vez, figurino deles é lógico. 

Meu pequeno nasceu em novembro. 

Em dezembro, me separei do maridinho, fui morar com meu pequeno e 

não mais tão sozinha. 

Tomei decisões que não sabia se estavam certas, se é que decisões 

podem ser certas ou erradas, mas difícil é tomá-las sozinha e angustiada. 

Meu nome é Alânia e essa é uma das minhas histórias. 



                                                                   

 

Mudanças... 

Angélica de Aguiar 

 

Muitos que me acompanham desde o ano passado já devem conhecer 

este trecho da minha história, mas hoje quero acrescentar alguns detalhes. 

 Quando criança tinha o desejo de me tornar Pediatra, pois sempre 

gostei muito de crianças, mas achava que seria muito caro e inacessível. 

Então, na adolescência, meu foco era cursar enfermagem, apesar de ter 

pensando em outras áreas como Biologia, de chegar a prestar vestibular para 

Jornalismo logo após a conclusão do ensino médio.  

 Tudo indicava que era aquele caminho a seguir, pois após concluir o 

curso profissionalizante, passei por algumas entrevistas que não deram 

resultados, até ser chamada para trabalhar em um hospital. Fiquei super 

contente. Estando dentro do hospital, seria muito mais fácil seguir na área 

que eu queria. 

 Dois anos depois, após deixar de ser jovem aprendiz e assim podendo 

financiar o curso, iniciei a Formação em Técnico de Enfermagem com a 

duração de 2 anos. Mas a ideia era fazer o curso e começar a trabalhar na 

área para conseguir bancar a faculdade, que nesta altura do campeonato já 

não era mais Enfermagem, e já iniciei as pesquisas por cursos de Serviço 

Social. No meio do caminho descobri que aquela não era a área que eu 

realmente queria e o mais engraçado era que eu ficava me perguntando: 

“Porque eu vim fazer esse curso?”, e ao mesmo tempo dizia a mim mesma: 

“Mas você queria tanto...!”.  Levei o curso até o final, mas sentia que não 

tinha me dedicado o necessário e decidi que não atuaria na área e que era o 

momento de fazer o que realmente me empolgasse.  

 Resolvi então observar o que me inquietava já há algum tempo, e o que 

poderia fazer com o que eu sentia.  Como já estava pesquisando a área, 

resolvi me inscrever no Vestibular de Serviço Social. Pronto! Agora sim eu 

começava algo que estimulava e empolgava. Após iniciar o curso, fiquei 

ainda por 2 anos trabalhando no mesmo hospital, sendo os últimos meses 

bem sacrificantes. Sentia-me em um espaço apertado, onde meus sonhos, 

ideais, ideologias, já não mais cabiam ali e me via novamente com a 

pergunta na cabeça: “O que estou fazendo aqui?”. 

 Era difícil tomar qualquer que fosse a decisão, muitas coisas estavam 

em jogo. Como sair de um lugar que trazia estabilidade? Precisava manter os 

estudos e a mensalidade da faculdade e aquela era a única alternativa no 

momento. E também, se algo desse errado em um novo emprego? Ali as 

pessoas já me conheciam bem. Aquilo me remoía por dentro. 

 Os últimos meses custaram a passar, não tinha vontade de sair de 

cama, ainda mais às 05h00 da manhã, mas eu sabia que aquele ainda não 



                                                                   

 

era o momento, que eu precisava arcar com meus compromissos e assim, 

eu ia me arrastando, mas ia.  

 Eis que na segunda tentativa de bolsa de estudos, consegui uma bolsa 

pela Universidade. Fiquei radiante, pois tinha certo que se isso acontecesse 

eu sairia em busca de algo que pudesse atender minhas expectativas. 

Passando alguns meses, recebi a proposta de estágio em uma Clínica, mas 

a dúvida era grande, e achava que seria quase a mesma coisa. Também 

ainda não tinha total certeza se deveria sair de lá mesmo, afinal 6 anos de 

trabalho e ainda sendo o primeiro emprego, não era uma decisão fácil de se 

tomar. Me chamaram duas vezes, mas não aceitei a proposta e os dias 

continuaram pesados. 

 Por fim, dois meses depois, recebi uma nova proposta de trabalho por 

indicação de um amigo. A princípio nem pensei muito, era a chance que eu 

tinha de mudar de área e descobrir o que eu gostava, mesmo com tantas 

pessoas ao redor dizendo que eu estava deixando o lugar que era “uma 

mãe”. E foi a melhor decisão que tomei nos últimos tempos, apesar de 

dolorosa. Foi como ter tirado um peso das costas, que só eu sei o quanto 

me angustiou e o quanto hoje me sinto leve. 

 Estou amando as escolhas que tenho feito e os caminhos que estou 

trilhando. Hoje tenho a certeza que não há dinheiro nesse mundo que pague 

o preço da nossa liberdade e como dizia a grande Rosa Luxemburgo: 

“Quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem!!!” 

... 

=) 



                                                                   

 

Meu triste ensino médio 

Camila Rodrigues 

 

 

Terminei a oitava série. Para ir para o ensino médio, naquele ano, teve 

sorteio de vaga. O dia do sorteio foi muito ruim, porque tinha mais de 

quinhentas pessoas em uma quadra, o calor era infernal, gente estressada 

para todo lado, chorando, caos. 

Chegou minha vez de escolher para qual escola eu iria. Só restavam 

duas opções: uma escola na Casa Verde e outra que não lembro em que 

bairro era. Escolhi essa. Para chegar à escola era preciso subir uma rua por 

aproximadamente quinze minutos. Enquanto subia para o primeiro dia de 

aula, as crianças na rua riam de quem estava com caderno dizendo: “Não vai 

ter aula, o telhado da escola voou”. Quando cheguei e vi a escola 

destelhada, achei que aquele era um sinal do ano que estava por vir. 

Foi um ano horrível, sem professor de português e matemática e um 

ano de experimentação de metodologias pedagógicas que tornavam o 

ambiente ainda mais opressor e sem sentido. Só pensava que queria sair 

daquela escola, então comecei a ir a todas as escolas próximas da minha 

casa em busca de transferência e, finalmente consegui. 

Troquei o ruim pelo pior, fiquei muito triste aqueles anos e até pensei 

em parar de estudar. No final, terminei o ensino médio depois de um período 

de recuperação, feliz por estar me livrando da escola e só recuperando o 

gosto pelo estudo alguns anos depois. 



                                                                   

 

Meu Primeiro Amor 

Denise Amorim 

 

Aos 14 anos de idade, ganhei do meu pai meu primeiro par de patins. 

Minha melhor amiga na época também pediu para que seus pais lhe dessem 

um e com isso nossas tardes passaram a ser diferentes. Todos os dias 

andávamos pelo menos uma hora de patins na rua de casa, até que em uma 

dessas tarde, minha amiga se acidentou feio, ficando inclusive 

impossibilitada de ir a escola e eu, como melhor amiga, passei a ir ajudá-la 

todas as tardes no que era necessário, desde banho até tarefas escolares. 

Certo dia, sentadas na varanda da casa dela, notamos uma família 

chegando de mudança na rua de casa, porém, de todos ali, um chamou a 

nossa atenção: rapaz alto, forte, bonito e, numa brincadeira de adolescentes, 

resolvemos apostar quem conseguiria ficar com ele primeiro e namorá-lo. 

Os dias foram se passando, minha amiga se recuperando, enquanto eu 

comecei a me sentir atraída pelo rapaz que passei a ver todos os dias na 

escola, e assim fui investindo, até que ganhei a aposta e começamos a 

namorar. 

  Ele tinha 17 anos. Começamos a ficar juntos nas saídas da escola, 

durante as aulas de Ed. Física e assim passaram-se 5 meses de “namoro 

escondido”, quando decidimos contar para minha mãe e oficializar o tal 

namoro. 

Certa vez, o pai dele me chamou para uma conversa na casa dele, 

inclusive essa foi a primeira vez que ali entrei. Na frente dele, o pai disse o 

que eu jamais imaginaria ou gostaria de ouvir. Falou que não me queria 

namorando com o filho dele, por que ele me tinha como uma filha e que o 

filho dele não prestava, andava com más companhias e estava envolvido 

com coisas erradas (DROGAS) e que eu era uma menina de família, que ele 

jamais queria meu mal. 

Em meio a uma tremenda briga com direito a arma de fogo (pois ali eu 

descobri que o pai dele era ex-policial), acabamos indo parar na casa da 

minha mãe, que ficou sabendo de tudo da pior forma possível.  

Tive que me afastar dele, não teve jeito. ele me ameaçava, pedia pra 

que eu voltasse e embora eu gostasse muito dele, não aceitei. Ele então 

arrumou outra namorada eu sofri demais, porém foi passando aos poucos. 

Passado quase 3 meses que nos separamos, um dia de tarde 

ensolarada, estava meu priminho de 6 anos brincando de bicicleta no quintal 

da frente da minha casa, quando de repente ouço o som de tiros e vou 

correndo pegar meu primo e o coloco em segurança dentro de casa. Ainda 

intrigada com aquele barulho que parecia nítido e bem próximo, resolvo então 

colocar a cabeça pra fora do portão, quando vejo um rapaz caído. O sangue 

escorria na lateral do seu corpo e sem olhar para o rosto dele, o tênis me 



                                                                   

 

chamou muita atenção porque era familiar. Nisso eu já entrei em desespero: 

podia ser meu irmão, um tio, alguém próximo, porque o tênis era conhecido. 

Foi quando coloquei a cabeça mais pra fora do portão e tomei coragem de 

olhá-lo no rosto e ele ainda agonizava, tossia muito, estava morrendo, o meu 

primeiro amor estava morrendo, ele morreu! 

Meu Nome é Denise Amorim e essa é uma das minhas histórias. 



                                                                   

 

O Insustentável Peso do SER 

Dimas Reis Gonçalves 

 

Passavam os dias e eu me dava conta de que havia aprendido tantas 

coisas que considerava potentes para fortalecer e melhorar a vida de 

pessoas, mas nada disso eu estava aplicando em meu bairro. 

Morador da Brasilândia - periferia de São Paulo - desde pequeno, com 

sua diversidade sociocultural e econômica, descobri que em alguns lugares, 

como dizem, “a bala não é de borracha”.  

Fui convidado por Gabriel e outro Guerreiros Sem Armas - formação 

bianual realizada pelo Instituo Elos de Santos - para facilitar um processo de 

materialização de um sonho tecido entre comunidade e escola, qualificação 

de um espaço público para lazer e convivência. Foi um final de semana 

incrível, me encheu de ânimo e energia ver moradores ocupando seus 

espaços de direito e transformando-os para o seu usufruo... 

Finda o domingo, volto para São Paulo. 

Uma, duas vezes e sempre na noite, quem povoa as ruas eram os 

bailes funks. Como de rotina, a polícia não chega no diálogo (eu lembro das 

noites de terça no vão do MASP até altas horas tocando nossos tambores e 

sendo chamados de senhor pela PM, solicitando que encerrássemos, 

solicitavam, diversas vezes, com muita gentileza e diálogo), o pancadão 

naqueles dias fora incrementado. No primeiro, crianças corriam, umas 

chorando pelo spray de pimenta, outras como se voltassem de uma 

brincadeira descreviam as madeiras e pedras que tacaram contra a polícia, 

rindo... 

No segundo era já umas 23h00, a polícia fazia uma barreira impedindo 

a passagem. Não podia ir para minha casa por ali, teria que dar a volta, 

diziam; insisti umas duas vezes, mas os xingamentos, a postura de que eu 

não seria nada. Uns minutos a mais que insistisse... Tive que dar a volta. 

Voltando pra semana de trabalho, visita à comunidade do Pari. Paro um 

instante, não me contendo. Sento no meio de duas ruas, em uma jardineira e 

desabo a chorar, sentindo-me impotente. Como saber de tanta coisa e ainda 

assim não poder fazer nada contra aquilo tudo, poder ser encontrado em 

uma vala por ai por questionar a violência do Estado? 

Aqueles dias me mudaram, me tiraram de um lugar de conforto. Me 

conheci preto, favelado, ninguém, como milhares outros. Seria preciso outra 

atitude, outros caminhos, além dos que eu transitava, para fazer alguma 

mudança. 



                                                                   

 

Amor à enésima vista 

Fernanda Ferreira 

 

Na minha adolescência, meu ciclo social era composto pela escola, a 

igreja e a rua de cima. Minha turma favorita era a da rua de cima: além de 

amigos, nós ficávamos entre nós sempre trocando de par e sem nenhuma 

crise. Na minha rua não falava com quase ninguém, apenas dois ou três 

vizinhos. Eu namorava o vizinho. Namoro escondido. Meus amigos sabiam, 

minha rua sabia, meus pais sabiam. Nós achávamos que escondíamos muito 

bem. Um dia meu pai chegou mais cedo em casa e nos flagrou no portão. 

Levei uma surra e continuei namorando. 

Namorava o Léo, que era ciumento, mas eu achava que ciúme era 

prova de amor. Na rua de cima já não ficava com ninguém, tinha um 

namorado. Um dia eu voltava da igreja com um amigo da crisma e um da rua 

de cima, o Alex. A rua era escura; na esquina tinha um poste iluminado onde 

Ricardo, amigo do Léo, estava e disse “Fernanda, eu vou contar pro Léo”. 

Pensei “Contar o quê? Não estou fazendo nada demais!”. Não estava 

mesmo. Antes que eu abrisse a boca para responder, o Léo surgiu atrás da 

gente e disse “Não precisa contar nada, eu vi tudo” e deu um soco certeiro 

no olho do Alex. Léo desferiu mais uns golpes e Alex caiu no chão. Entrei em 

pânico e saí correndo para pedir ajuda ao primeiro conhecido. Desci em 

casa, deixei minhas coisas e fui para o hospital pertinho de casa. Encontrei o 

Alex sentado no chão de um corredor vazio, cobrindo o rosto com um boné. 

A mãe dele me encarou e não disse nada. Enquanto ela saiu para buscar um 

raios-X , eu pedi para ver o rosto dele. Ele, que eu não achava o mais bonito 

do mundo e era gordinho, estava horrível, com o olho roxo e inchado. Não 

nos falamos nada. Aquele silêncio frio de hospital, minha cabeça a milhão, 

eu beijei o Alex. Ele tinha os lábios quentes, desceram lágrimas dos nossos 

olhos. Voltei para casa. Nunca mais falei com o Léo, acabou naquele dia. Foi 

covardia, não tinha mais clima. Terminei sem satisfações. 

As beatas não gostavam de mim, me tinham como uma destruidora de 

lares, coisa que nunca fui. Apenas gostava mais de estar no grupo dos 

meninos, eu era bem moleca. Elas amavam o Alex porque ele tocava na 

missa, assumia um grupo de jovens e participava do grupo de oração. 

Menino cristão, exemplo. No dia seguinte tinha encontro com todas as turmas 

da crisma. Todos na igreja ficaram sabendo. Fiquei com vergonha, com 

medo de como me tratariam, queria sumir. O Alex era querido por todos, 

todos mesmo. Sentia muita culpa de algo tão ruim ter acontecido com um 

cara tão bacana. Tornei-me o assunto do semestre. O Alex foi gentil comigo, 

me consolava das reações mais duras que recebia de algumas pessoas da 

igreja, logo ele que foi vítima de todo aquele incidente que eu não quis 

causar.  



                                                                   

 

Nunca deixamos de ser amigos. Depois que a poeira baixou, via o Alex 

de outro jeito, aquilo tudo nos marcou.  Ficamos mais amigos do que já 

éramos. O carinho que tinha por ele aumentou.  

Apaixonei-me por ele. Foi amor à enésima vista. 

Na vida nos encontramos e nos desencontramos. Tivemos outras 

amizades, outros amores. Um dia, em um dos nossos tantos reencontros, 

pedi o Alex em namoro. Ele aceitou. A mãe dele voltou a falar comigo.  

Tivemos um filho juntos. Estamos juntos até hoje. 



                                                                   

 

Muito Prazer 

Israel Neto 

 

O medo parece não existir pra quem tem 12, 13 ou 14 anos. Parece 

que ele nasce como as espinhas: podem demorar para brotar na pele, mas 

mais cedo ou tarde, elas pipocam. Foi assim que o medo, o qual converti em 

cuidado se apresentou pra mim. No primeiro momento se apresentou de 

forma discreta, no campo, lá no bairro vizinho ao meu; uma entrada, um 

tombo e um joelho inflamado cresceu como uma bola! Consegui de forma 

sobrenatural descer de bicicleta para casa à procura de socorro, gelo e 

gesso. 

Após alguns dias, aparentemente recuperado, a aventura foi em um 

caminhão, como um retirante, ou boia-fria. Subi em seu lombo em busca de 

bolinhas de isopor no comércio do bairro para terminar um trabalho da 

escola, porém como era clandestino, eu e meus amigos fomos expulsos, um 

de cada vez. Eu, por último, ganhei uma marca do asfalto e uma freada na 

cara de um fusca 78. 

O último aprendizado não podia ser em lugar melhor senão na escola! 

Depois da paquera às garotas do noturno, saímos motorizados, isto é, de 

bike. Eu só não contava com o carro que vinha da rua lateral da escola e que 

me pegou de frente. Resultado: dores de cabeça, gesso, talas e muita 

confusão. Nisso, conheci o tal do medo, ou cuidado e aprendi que mais frágil 

que meu joelho e mais precioso que tudo era e sempre será minha vida! 

 



                                                                   

 

 

Menina Moça 

Maria Adalgiza Pinto 

 

        Aos 15 anos, gostava de frequentar discotecas, dançar, beber “Cuba 

Livre”, namorar. Era um período de namoros inocentes, uma curtição e que 

eu, especialmente, não levava a sério. Tinha muitos amigos, era muito 

“danada”, como dizia meu pai, motivo de muita preocupação para eles. 

       Certo dia, estava em uma discoteca com o namorado e dois outros 

casais quando um grupo de amigos alegres e brincalhões, tão “sem noção” 

quanto eu, se aproximou e um deles convidou-me para dançar. Achava 

estranho eu ali sentada, parada e nem ligou para o fato de que estava 

acompanhada. Olhei para o meu namorado para saber o que achava, ele 

respondeu: “Você decide”. Fui. Chegamos na pista de dança no final da 

música, dançamos a segunda, retornamos rindo descontraídos no final da 

terceira! Demorei um pouco para perceber como o meu namorado estava 

calado e fechado, tentei conversar, perguntar o que aconteceu e não houve 

resposta. Me senti constrangida diante dos outros casais e, de forma 

impulsiva, muito brava, levantei-me e sai correndo, sozinha na noite. 

      Morava a pouco mais de um quilômetro da discoteca, segui pela avenida 

principal até que me dei conta da escuridão, do perigo e senti muito medo. 

Já estava a pouco mais de duzentos metros de casa, queria ir pra lá, mas 

sabia que havia agido errado com o namorado e, se não voltasse, o namoro 

estava terminado. O conhecia, sabia que não teria volta. Venci o medo da 

escuridão e do compromisso sério. Voltei. Ali começava a deixar de existir a 

menina descontraída e descompromissada e começava a surgir a mulher. 

Estamos casados há trinta e cinco anos! 

                                                                            

 

 

    

 

         



                                                                   

 

Meu primeiro porre 

Verlúzia da Silva 

 

 

 Quando somos jovens não temos noção de perigos, e estamos 

propensos a experimentar coisas novas, e foi assim que aos 12 anos 

experimentei bebida alcoólica. Comecei com um copo de vinho, que 

estimulou ao segundo, entrando pela caipirinha, chegando ao momento de 

muita alegria e coragem. Sentia que podia fazer tudo. Eu flutuava naquela 

sensação de poder. 

Essa descoberta se deu por uma vizinha que me ofereceu, enquanto 

lavávamos o quintal. Me empolguei e cheguei a ficar num estado que não 

lembrava de muitas coisas. 

Uma dessas foi ir até a empresa que minha mãe trabalhava. Atravessei 

as ruas e cruzei avenidas até chegar lá. Fiquei na porta da empresa, 

conversei com todos que saiam e falei que era filha da Dona Maria; era assim 

que todos a conheciam. 

Quando a minha mãe saiu e me viu, tomou um susto, pois não era 

comum fazer tal visita, ainda mais na situação que estava. Ela me trouxe 

para casa, ficou brava, mas não fez nada no momento. Ao chegarmos, 

pediu para que eu tomasse banho. Como resisti, ela chamou a minha 

cunhada e às forças, me colocaram debaixo do chuveiro frio com roupa e 

tudo, dizendo que era para passar a ressaca da bebida. Tomei um café 

amargo e fui dormir. 

No dia seguinte, acordei com uma dor de cabeça terrível, e tirei uma 

lição: nunca mais beber pra ficar daquele jeito. 

Meu nome é Verlúzia e esta é uma de minhas histórias. 

  

 



                                                                   

 

Noite Sem Lume 

Yasmim Nóbrega 

 

Era uma noite tediosa aquela, mas tudo poderia mudar. E esta 

mudança começaria com meu desejo de ir encontrar o Marcílio e o Fábio, 

junto com duas amigas. Um era amigo e o outro minha paixonite aguda do 

momento. 

Naquele tempo, tinha catorze anos e estava indignada com a 

repressão contraditória dos meus pais que sumiam com meus livros e textos 

sobre anarquismo. Isso tudo porque temiam que meu contato com a leitura 

deles e com o grupo de estudos libertários me levaria a usar drogas e me 

viciar nelas. Tratava-se de loucura deles! Nem era real, mas a paranoia deles 

se alimentava de medo e cuidado. 

Aquela noite estava sem lume. Chamei minhas amigas e fomos nós 

três, escondidas, até o outro bairro meio distante do nosso encontrar os 

rapazes. Queria encontrar o Marcílio para diminuir o tédio e a raiva que sentia 

dos meus pais. 

Chegamos na casa de um deles umas vinte e uma horas, mas 

voltamos cedo pro nosso bairro. Afinal, Fortaleza é uma cidade grande, cheia 

de perigos e estávamos um tanto apreensivas. No ônibus da volta, minhas 

amigas desceram longe de casa e sem pagar passagem. Não quis descer e 

fiquei pra pagar minha passagem, mesmo com vergonha do trocador me 

olhando e me constrangendo porque estava com elas. Fiquei preocupada 

com elas e desci antes da minha parada. Reencontrei-as, por acaso, nesta 

descida que ficava no Canto do Baião. 

Juntas, decidimos não voltar pra casa e já eram quase dez da 

noite. Queríamos sair pra qualquer lugar, sem rumo por aí, mundo afora, mas 

não sabíamos pra onde ir. Ficamos perambulando pelo bairro mesmo. 

Quando caminhávamos por uma rua perto da nossa casa, encontramos dois 

amigos e eles nos convidaram para passar a madrugada na casa dos fundos 

do avô de um deles. Perguntamos se não havia problemas e como não tinha 

prós, fomos. Conversamos bobagens, tomamos sopa e eles, gentis, 

ofereceram biscoitos. Nossos pais passaram à noite procurando a gente pela 

cidade, atônitos, desesperados, indo à delegacias, IML e outros lugares onde 

não estávamos. 

Foi uma noite escura, difícil pra eles. Para nós, uma noite de 

aventura, divertida, que, pela manhã, se acabou quase com a surra que o pai 

das minhas amigas daria nelas se o meu pai não o tivesse segurado. Meus 

pais só me beijaram e abraçaram. A vida é cheia de histórias e emoções 

como estas, “mas tudo dá certo no fim e se não deu, é porque não chegou 

ao fim ainda”. 

Sou Yasmim Nóbrega e esta é uma de minhas histórias. 


