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Eu no mundo
Professora Renata Angélica Pozzetti

V

ivemos em um mundo com mais de 7 bilhões de habitantes.
Vivemos entre pessoas com diferentes crenças, hábitos, personalidades, valores, culturas.
E quem somos nós diante de tamanha imensidão? Qual é o nosso papel?
Foram essas as reflexões que nortearam a produção dos poemas
que compõem este livro. Ouvimos canções, lemos poemas e
notícias, debatemos em sala de aula em busca de respostas e de
descobertas.
Foi uma longa caminhada muito produtiva, como os leitores
poderão perceber. Nossos jovens assumem em suas produções
o papel de protagonistas, demonstrando conhecer direitos e deveres, aceitando, recusando, protestando, indignando-se diante
de suas percepções. Sentindo-se seres integrantes desse “mundo
vasto mundo”, como afirma Carlos Drummond de Andrade em
sua obra Sentimento do Mundo.
Em “Eu no mundo”, apresentamos como os alunos dos 9ºs anos
do Colégio Metodista de 2015 veem e se veem no mundo.
Boa leitura!
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Meu mundo
Acácio Pereira Lopes Jorge

E

ste é o meu mundo,
Da forma que o vejo,
sinto o desejo
de mudar tudo.
Quero meu sonho
tornando-se realidade,
mas tudo é tão difícil
que se torna medonho.
Um lugar sem amor,
um lugar sem esperança,
só vejo a dor.
Não temos confiança.
Isso é assustador.
mas esse é o mundo.

14

Feria de San Isidro
Agatha Luiza dos Santos Silva

A

ndo perdida nas ruas.
Esbarro em corpos.
São rostos sem nome.
Vejo pichações sem punições.
Humanos virando touros.
E o que existe de ruim sendo o toureiro.
Talvez a lança que perfure
seja o motivo de escutar da plateia “Olé”!
É como se estivesse em “Feria de San Isidro”
Viramos desconhecidos.
Somo parentes do touro.
E choramos de preto em lápides.
Não reagimos.
Não lutamos contra o toureiro.
Aceitamos os touros.
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Coros manchados.
Andares desajeitados.
Compilados em qualquer lugar.
Já não sei mais como andar.
Em quem confiar nas noites,
nos dias ou no cruzamento.
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Desvio de pensamentos
Alana Tomich Colares

O

mundo nos leva,
traz,
revela,
faz.
No mundo choramos,
rimos,
amamos,
caímos,
mas, depois,
levantamos.
O mundo é para todos.
Aproveite a viagem,
viva cada segundo,
Pois nele só estamos de passagem
e esse é um momento de aprendizagem.
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Dia a dia
Aleck Soares de Alcantara

V

ales, rios, praia, paraíso.
O mundo é muito lindo.
Tenho certeza disso.
Amor, família, lar, casa.
Estou preso nesse mundo,
querendo abrir as asas.
Tenho muitas coisas para descobrir,
Então, vamos juntos,
chega mais, vem aqui!
Mas nem tudo são flores,
posso afirmar, com certeza,
o mundo hoje em dia é cheio de problemas

como guerras, violência, morte.
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Pássaros contra a vidraça
Ana Paula Wenzel Ramos

E

stou presa em um mundo
em que a violência domina e
o amor quase não existe!
Estou presa em um mundo
em que as leis não são mais obedecidas!
A educação então, nem se fala!
O que será de mim?
Já estou cansada disso tudo!
Meus olhos querem se fechar,
pois eles estão ardendo com a dor
de tudo guardado em mim.
Quero mudar o mundo,
mas sozinha não será possível.
Vamos ser pássaros contra a vidraça
e ter a proeza de viver e de mudar!

19

Quarto da vida
Beatriz de Melo Alves

O

livro amassado,
a roupa jogada,
o tênis desamarrado
e a vida bagunçada.
Meu quarto me revela,
mostra-me completamente,
é uma janela
para dentro da minha mente.
Meus pais querem que eu me ajeite.
Posso até tentar!
Mas e o que a gente sente?
Quem pode organizar?
Se souber, favor informar.
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O Brasil é...
Beatriz Luccas

B

rasil
é o verde da Amazônia,
é o amarelo do sol,
é o azul do céu claro,
é o branco das estrelas.
Brasil
é cidade grande,
é comunidade,
é o suor de hoje,
e o pão de amanhã.
Brasil,
a cada dia um desafio,
a cada semana uma batalha.
Brasil
é solo fértil,
e asfalto seco,
é sol quente
e chuva fria.
Brasil
é momento de força e união.
Vão brasileiros, lutar pelo que é justo,
façam valer a pena ser desta nação.
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Um mundo melhor
Bruno Machado de Andrade

O

mundo precisa de amor,
precisa de paz e união,
precisa de pessoas que sejam justas,
precisa de colaboração.
Não importa raça ou cor,
deve-se sempre reinar a igualdade,
praticar sem nenhum rancor
os nossos deveres na sociedade.
O respeito é uma causa
a qual devemos reforçar,
sem ele não há convivência,
não há nada para compartilhar.
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A arte de olhar
Bruno Pacheco Pizza

V

ejo o mundo!
O mundo por outros olhos.
Olhos que veem fundo,
que gravam os momentos
dos mais rápidos aos mais lentos.
A arte da luz
que segue uma geração em andamento.
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Humanos contra humanos
Caio Toledo Chiavolotti

G

uerras civis
e guerras mundiais.
Qual a diferença,
se as baixas são iguais?
São pessoas inocentes
que morrem de repente
por culpa daqueles
que não se importam com gente.
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Amizade
Daniela Mary Jimenez Gossler

É

importante

ter alguém para confiar.
Em meio a tantas pessoas,
será que consigo achar?
Confiança é uma palavra
de extrema importância.
Confiança depositamos em pessoas
que temos certeza de amar
e, com elas, temos muito a compartilhar.
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Esperança
Débora dos Santos Martins

M

esmo havendo guerra, crise, discriminação,
desrespeito, roubo e racismo,
minha esperança ainda cresce.
Tenho esperança no amor,
na igualdade,
na compreensão,
no respeito,
no carinho,
e na prosperidade
para este mundo incerto.
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Nascer, Viver e Morrer
Enrique Ferreira de Sena

E

m nosso mundo,
há três leis obrigatórias,
aquelas que ninguém consegue burlar:
Nascer, Viver e Morrer.
Você não sabe ao nascer,
que conforme crescer,
a vida lhe ensinará como viver.
Mas antes disso,
verá que no mundo,
lá no fundo,
alguém pode lhe dar o maior amor do mundo.
As pessoas não podem deixar esta vida,
sem antes saber,
que ao se esforçar,
longe se pode chegar.
Algumas pessoas têm medo da morte,
outras não,
mas, essa é a única conclusão,
a única certeza que temos no coração.
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Mundo autodestruitivo
Felipe Augusto Corrêa de Carvalho

Q

ue mundo é esse?
As pessoas brigam e se bombardeiam
por razões inexplicáveis
ou até por religião.
Se todos resolvêssemos
agir de tal maneira,
atualmente, o mundo seria apenas
uma bola de cinzas
e nós se quer existiríamos.
É hora de acordarmos,
Devemos lutar para tudo isso evitar
e o fim não enfrentar.
.
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Padeço dentro de mim
Fernando Cruz Bianchi

H

oje o tempo não é mais tempo,
ultimamente,
tudo anda
extrema
mente
lento.
A felicidade quase não existe,
e com isso,
a humanidade
desiste.
A existência ainda é necessária,
dos meus problemas,
não corro.
Mas no momento, tudo o que peço
é socorro.
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Mundo, belo e horrível
Flávio de Estevam Lembo

O

mundo é um lugar incrível,
com uma beleza incrível
em suas paisagens e nas criaturas que o habitam.
Um lugar com pessoas simpáticas e gentis
que distribuem amor por onde elas passam.
Mas, ao mesmo tempo,
é um lugar sombrio e assustador
onde os mais fracos são mortos
e desmembrados pelos mais fortes,
onde o medo corre livremente.
E assim se vai num ciclo vicioso,
que só acabará quando ninguém mais for tão poderoso.
Porém, até lá,
a humanidade viverá infeliz e com medo.
E no final de tudo, só tenho uma única dúvida:
como o mundo pode ser tão belo
e ao mesmo tempo tão horrível?
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Terceiro
Gabriel Gallo Martines

M

eu destino é chegar ao abismo da morte,
mas para que ter um destino,
se o meu destino é apenas viver.
Viver e morrer!
Mas se eu tivesse mais tempo...
Quanto tempo será que tenho?
Porém, quando tenho tempo
não consigo.
E quando consigo,
não posso.
Quando para mim é possível,
impedido estou!
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Racional e Extrovertida
Gabriela Monteiro Malta

E

u vejo uma menina francesa
andando pelas ruas de Paris.
Ela vai olhando pela natureza,
enquanto sonha em ser uma atriz.
Agora encontrou seu pai,
um homem muito racional,
mas quando se junta à filha,
vira um palhaço natural.
E os dois seguem andando,
até chegar ao rio Senna,
de lá vão admirando,
até que chega Madalena.
Madalena é a sua mãe,
ela é muito extrovertida
vai brincando e cantando
com as pessoas sem medida
Então essa é sua família,
racional e extrovertida.
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Será que me amam?
Gabriela Ramos dos Santos

E

u amo minha família.
Ela me apóia sempre,
se for noite ou se for dia.
Meus amigos também são minha família,
eles me contam vários segredos
e me enchem de alegria.
Quando estou desanimada,
minha família me ajuda,
porém, fico com uma dúvida.
Minha dúvida me incomoda,
e sempre me pergunto:
como nos amamos tanto
e compartilhamos tanto?
Somos tão felizes....
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Solidão
Giovana Monico Jacob

E

u tenho um sentimento.
Talvez, não perfeito.
Talvez, seja verdade
e dure, mas talvez, seja passageiro.
Não é amor
nem dor.
Quem sabe se transforme
neste mundo tão uniforme?
E quem sou eu perto de todos?
Todos os sonhos que tenho?
Não são nada perto de sete bilhões
que também têm sonhos
Somos no mundo adversários,
apenas colegas de mundo
disputando um sonho por uma vaga,
sem compaixão,
normal, oriundos da sociedade.
Esse sentimento,
descubro
ser a solidão
que invade o corpo, a mente e o coração.
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Olhares
Giovanni G. Moretti

P

essoas de todo o lado,
esperando o contrário.
E olhar pra mim,
perdido, um dos poucos na fila contrária.
E seja isso,
faça aquilo,
entenda isso,
supere aquilo,
acredite nele,
aprenda isso,
seja perfeito,
pelo menos um dia.
E meu desânimo ao enxergar isso,
faz-me encolher,pois,
dizem:
você precisa crescer!
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Dizem,
de que tanto adianta sofrer para não aprender?!
Eles repetem...
Mas eu não tenho culpa disso,
não quero ser mais um infeliz,
só gostaria de sair daqui,
ir a algum lugar sem hora marcada
em que a única pessoa que cobra de mim
Sou Eu.

36

Talvez
Giovanna Donato Hidalgo

Q

uando todas as árvores caírem,
os rios secarem,
os bichos morrerem
e a água acabar,
talvez as pessoas percebam
que amor não se compra.
Talvez um dia,
as pessoas percebam
que o amor é o melhor sentimento
para se ter no coração.

37

Mundo Perdido
Giovanna Henriques da Silva

P

obre criança
perdida nesse mundo,
esperando algo
desses senhores.
Choram as moças
procurando um lugar.
E agora mundo
onde a criança ficará?
Seis da manhã,
levanta bem cedo
o pobre senhor
que não consegue garantir os seus direitos.
Esse mundo sem jeito,
sem acolhimento,
o que nos importa,
infelizmente,
é apenas o dinheiro.
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Somos intrusos
Giovanna Melo dos Santos

I

nvadimos um lugar
onde reinava a paz
e com armas de fogo,
criamos o caos.
Como fomos capazes
de encerrar a paz?
Antes, paz, igualdade,
harmonia, amor,
compaixão e comunhão.
Agora temos corrupção,
desordem, desigualdade,
tantas coisas que é difícil expressar.
Essa será a herança
para nossos descendentes.?
Um mundo em que não importa
se você é bom ou mau,
importa apenas quanto você tem no bolso.
Será que temos salvação?
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Uma boa noite de sono
Giovanna B. Avila Oliveira

T

anta violência,
tanta corrupção,
tanta falsidade
em meio à nação.
Oh! Que um dia consiga
enfim descansar,
pois, tudo poderá melhorar.
Oh! Que um dia consiga
uma boa noite de sono,
sem neura ou atordoamento.
Oh! Me sentirei em um trono.
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Será que é viver?
Giulia Serigioli

P

or que sofrer,
se um dia todos vamos morrer?
Pra que chorar,
se um dia o mundo vai acabar?
Por que sofrer,
se um dia ainda vamos nos ver?
Pra que chorar,
se podemos cantar?
Por que gritar,
se a dor pode acabar?
Pra que tristeza,
se temos companhia?
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Uma pessoa diferente
Guilherme Cunha Ribeiro

C

onheci uma pessoa diferente.
Ela tem duas personalidades:
tem seu lado bom e contente
e o lado que só faz maldades.
Sabe roubar e mentir,
destruir e manipular,
muitos sentimentos ferir
e com a felicidade acabar.
E tem o lado justo e bom,
cuida da família e seu lar,
tem o amor como um dom
e faz de tudo para ajudar.
E você já descobriu quem é?
É você, sou eu!
É um ser humano qualquer.
Vai dizer que não percebeu?
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A esperança
Guilherme Ribeiro Garcia

O

lho para aqueles que vivem em guerra,
vendo muitos morrendo sobre a lança
e mesmo olhando a luz do sol que se encerra,
eles ainda têm esperança
de que um dia isso vai acabar nesta terra.
Liberdade!
Tão bom acordar sobre esse céu
e observar as ondas que se curvam no mar,
andar sobre esta areia cor de mel
E sentir a brisa do vento passar.
Isso é algo que me liberta,
faz-me esquecer do mundo
e pensar na coisa certa
que é sair deste fundo.
E viver como as ondas do mar
que vivem sobre a liberdade
para mudar o nosso olhar
e sair da realidade.
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Caminhando
Guilherme V. da Cunha Ramos

E

u vejo o mundo como um aprendizado;
criança, adulto, jovem, tudo misturado.
Não importa o que aconteça,
ter caráter é prioridade.
Agora vem o dinheiro
Que precisa ser controlado,
sendo gasto apenas nas necessidades,
ninguém se sentirá prejudicado.
Adiante vem o trabalho,
que hoje em dia não está sendo honrado,
se todos realizarem o seu trabalho,
todos serão privilegiados.
Então essa é a lição da vida.
Siga-a!
Caminhando e andando,
cada vez um passo à frente
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Em que mundo eu vivo
Gustavo Henry Farias de Souza

E

m que mundo que eu vivo
que não posso ser quem eu quero ser,
receber opiniões de quem não quero receber,
sofrer porque quero sofrer?
Quero mudar por não me aguentar.
Chorar pois aqui não quero estar.
Em que mundo que eu vivo
onde as pessoas me machucam sem em mim encostar,
tomam decisões em meu lugar,
escolhendo o meu destino,
sem me deixar discordar.
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Olhar sobre os Legados
Gustavo Richoppo Serdeira

O

lho os legados deixados.
Alguns estão quebrados
e outros até mesmo difamados.
Desse jeito percebo algo errado.
Olho os próximos legados
e percebo o que será deixado
da minha nação, um povo que
não tem coração.
Dos Filhos dos nossos filhos,
dos netos de nossos netos,
tenho a esperança
de que algo seja lembrado
e assim realizado.
Lembranças e lembranças,
histórias sobre histórias,
assim fica um legado
que no futuro será lembrado.
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Saber lutar
Jean Carlos Carletti

A

guerra nunca muda.
O mundo pode mudar
da guerra material
até a guerra espiritual.
A guerra nos persegue,
não importa onde vamos.
Tempo de paz,
tempo de guerra,
“ Você viverá sem guerras,
você tem que simplesmente aprender a lutar” *.
Na sua casa, no seu trabalho,
na sua escola, na sua vida,
A noite é sua amiga e
nessa hora, a guerra cessa,
para você ficar em paz.
*O resgate do soldado Ryan
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Consumismo
João Pedro B. Costa

V

ocê é o que você come.
Você é o que você consome.
Pode estar passando fome,
mas o que deseja é um Iphone.
Hoje em dia gastamos tanto,
a vida inteira trabalhando,
esquecendo o que é a vida.
Para alguns é um vício,
para outros, benefício.
O que realmente importa
é que temos que parar com isso.
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A bailarina
Julia Damas da Silva

T

ão doce, tão dedicada, tão delicada.
Cada vez que sobe ao palco um frio na barriga.
Ela dança não apenas com o corpo,
Mas com a alma e um sorriso no rosto.
Tão doce, tão dedicada, tão delicada.
Sentir a música é essencial.
Flutua no ar, gira sem parar.
O melhor para ela é o sorriso das pessoas
Se sentir única quando está no palco.
O mundo para, o seu coração acelera.
Só ela entende o sorriso da pessoa carente.
Às vezes se pergunta:
como o mundo pode mudar?
E logo se lembra a alegria que dá só de dançar.
O mundo ela não tem como alterar,
mas ela pode ajudar, pois,
leva a alegria e a emoção,
ao dançar com o coração.
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Dança? Dança!
Julia Kanashiro Sousa

U

m passo muda o mundo,
um passo transforma pessoas,
um passo pode juntar pessoas,
um passo pode fazer você acreditar em você.
Um movimento liberta gerações,
um movimento faz você feliz,
um movimento traz alegrias,
um movimento faz se sentir solta.
Voar cansa, então, melhor correr
em passos de dança,
quando escutamos uma música,
ela nos contagia por inteiro.
Será que é isso a dança?
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Desigualdade Social
Kaíque D. Uchôa

E

ssa vida é muito estranha,
é difícil entendê-la,
porque poucos moram no luxo
e muitos na favela.
Eu quero entender
porque poucos
estão bem
e muitos têm que sofrer.
Quem é que me responde,
quero a resposta agora.
É assim nos 4 cantos da cidade.
Isso aqui é desse jeito,
bem vindo à desigualdade.
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E como
Larissa Kimberly de Andrade

E

como os pássaros cantam
encobrindo os batimentos de corações vazios,
escondendo o som das mentes ocupadas,
enquanto uns se afogam nos rios.
E como as pessoas falam,
ocupando suas mentes de dinheiro
e seus corações de ódio.
E como a sociedade julga,
definindo o que é certo e errado,
criando um mundo de depressivos,
deixando outros estagnados.
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A ganância
Laura Cisi Vezzani

E

u não sou empresário,
muito menos milionário,
mas posso falar
que em primeiro lugar
as pessoas vão achar
um jeito da ganância dominar.
O capitalismo sempre foi o preferido.
As pessoas começaram a comprar
tudo em grande quantidade
para não faltar.
E depois começaram a comprar
coisas que nunca vão usar.
Coisas mais caras
que nunca iriam precisar.
E sei que os ricos podem ter e fazer
coisas que outros não podem,
mas o que eles têm de diferente?
Eles são pessoas como a gente.
Na poesia venho me expressar,
Espero que a ganância não domine,
pois temos muito o que viver e aproveitar.
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Família desunida
Leandro Leme Teixeira

F

amília desunida
É um problema mundial.
A dor que causa
traz uma tristeza sem igual.
Briga, inveja, ciúme e traição.
Tudo isso leva a própria vida à destruição
O que tem de bom viver sem nenhuma companhia?
Se não há ninguém para trazer alegria.
Do que adianta disso eu falar,
se nada do que eu disser fará isso mudar.
Só espero que isso mude
e que as pessoas não sejam tão rudes.
Estou esperando a mudança acontecer,
e que as coisas sejam como devem ser.
Espero que as pessoas tenham alegria
Para que finalmente a família possa viver unida.
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Outro dia
Lethícia Martins Lioi

T

eus olhos,
tão únicos,
daqui um tempo,
serão só mais um par de olhos na multidão.
Quanto tempo ainda temos?
Antes que acabe
e você se torne uma lembrança...
Porque tudo acaba.
É assim que tem que ser.
É assim que sempre será.
A correria da vida.
Hoje nos vemos,
amanhã não.
Semana que vem ninguém sabe o que será
de mim,
de você,
de nós...
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Um sentimento estranho
Letícia Pedro Oliveira Rosa

O

tempo passa,
as pessoas mudam.
Eu falo,
ninguém escuta.
O planeta está desorganizado,
alguns sofrem perseguição
por não negarem sua paixão.
O medo se espalha por todo lado,
todos anseiam por salvação.
O amor é mais forte,
é maior que tudo,
não tememos a morte,
enfrentaremos o mundo com todo o coração.
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A vida
Lorran Zinizopoulos Lopes

O

tempo não para,
a vida se acaba.
Aproveite o seu dia a dia
que assim ganhamos a vida.
Uns desistirão
e outros lutarão.
Alguns também cairão
e outros se levantarão.

57

Amar é possível
Luana Rique da Cunha Santos

G

osto de gente que se importa,
que corre atrás e faz valer a pena,
que corre o risco de ter um amor verdadeiro...
Gosto de gente fria, amarga e sem sentimentos,
gosto de gente que briga sem motivos e argumentos,
que é incapaz de amar a si mesmo.
Pois nesse mundo sombrio e fechado
onde a violência toma conta
e o medo corre solto,
existe sempre alguém que aprenderá a amar de novo.
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Confiança
Luca Martins S. Custódio

C

uidado em que você confia.
Muitos dizem estar ao seu lado,
mas quando o problema vem,
fogem como um rato.
Cuidado para quem você diz um “eu te amo”.
Lembre-se de que o diabo era um anjo,
mas você terá amigos que sempre te amarão
e eles , apesar de tudo, nunca te abandonarão.
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Fiar, tecer, cortar
Lucas Rodrigues Nascimento

F

iar, tecer, cortar,
sem ter muito a esperar.
Deixar a vida sem sentido
E tudo passar a não ser percebido...
Mas não é isso que queremos, certo?
Queremos é viver a viagem,
pois não estamos só de passagem.
A vida é como um trem nos trilhos,
aprendemos com os pais e ensinamos aos filhos.
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Sociedade enganada
Luiz Fernando U. Santos

O

que você me diz
sobre esse paÍs
que fala sobre um tal gigante,
que acordou,
mas, para mim,
esse gigante parece só saber dormir.
Será que estes políticos têm medo?
Medo do quê?
Medo pra quê?
E esse tal gigante aí?
Parece que sempre estará dormindo,
os políticos fazem com que fique descansando.
Sabe como? Mentindo e roubando!
E assim segue a sociedade sempre enganada.
Por quem?
Você já sabe?
Por eles, os que mandam nesse país.

61

Beleza no mundo
Marcela Rocha Sodani

À

s vezes, alguns vêm
e outros vão.
E nessas idas e vindas
talvez você se deixe permitir,
perceba que ficar não é tão ruim
e que pode ser preciso ir.
E então você sinta
que o mundo lá fora
pode ser belo.
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Importunos
Maria Eduarda Carneiro Jorge

V

ivemos em um mundo
Repleto de frivolidades.
Andamos pelas ruas
e percebemos pouca bondade.
A única coisa que nos resta
é o amor.
Um sentimento talvez funesto
e que pode provocar muita dor.
Tenho versos e mais versos a escrever,
mas não há palavras
que possam expressar
a minha angústia de viver.
Não consigo mais rir,
não aguento esses importunos,
só me restam três palavras a proferir:
AmorteQuero
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Como se fosse magia
Maria Eduarda Dias Santos

E

u acordo e vejo a alegria.
A alegria constante
em cada canto.
Eu vejo o lado bom
de sentir alegria
como se fosse magia.
Em meus sonhos, vejo a tristeza no olhar
de quem anda por aí
sem poder seus sonhos realizar.
Apesar disso,
junto com todos
compartilho a alegria
como se fosse magia.
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Mundo injustiçado
Maria Fernanda Casanova Rocino Nascimento

Q

ue mundo louco
onde se entrega de primeira,
de noite na fogueira.
Não me importo mais,
nesse mundo injustiçado
onde não tenho tanta paz.
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Sentimento profundo
Marina Potomati Sümmchen

Q

uem sou eu no mundo?
De onde vim, onde estou?
Sou um ser educado, amado
ou sou aquele
que é ignorado e desprezado?
Vivo em mundo caótico,
cercado pela desilusão.
Porém, cabe a mim fazer a mudança,
transmitir a esperança...
Semear paz, amor,
alegria e educação.
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Resto
Murilo de Assis Cabral

A

bro os olhos,
começa minha luta
contra eu mesmo.
Tento, mas não consigo.
Fui vencido pelo mundo,
sou escravo dele.
Agora, com o pouco
de mim que resta,
devo aproveitar o dia
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O mundo realista
Nathalia de Souza Aguiar

O

céu chama céu.
As estrelas chamam estrelas.
O sol chama sol.
E eu me chamo...Quem liga?
Uma menina que muitas vezes está sozinha
e ao mesmo tempo acompanhada,
sempre alegre,
mesmo triste,
e assim leva a vida.
Desse jeito fingido
com toque de verdade,
mas essa é a sociedade,
sempre fingindo seus sentimentos
com medo do mundo.
Muitas vezes pela crítica,
mas também pelos elogios,
sempre tentando ser uma boa cidadã,
sem saber ser feliz.
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Mas o padrão da sociedade é assim,
sempre impondo coisas fúteis e às vezes tolas,
que não possuem importância,
mas a população não enxerga,
mesmo que fique à sua frente.
Mundo injusto,
mundo mentiroso,
infelizmente, essa é a nossa realidade
que pode ser sofrida ou cheia de felicidade.
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Aprendiz
Olívia Tanaka Occhialini

E

u e o mundo.
Uma parte tão pequena
desse imenso universo.
Pareço até indiferente.
Um aprendiz da vida
tentando entender o mistério do mundo.
Cada um com seu jeito de ser,
procurando uma identidade
no meio dessa realidade.
Como saber qual é a verdade?
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Agradecer
Otávio Augusto Alfaro de Oliveira

F

amília, só se tem uma.
Família, sempre ao seu lado.
Na alegria e na tristeza,
na saúde e na doença.
Às vezes não damos valor
ao seu cuidado e seu amor.
Devemos agradecer mais
o seu grande esplendor.
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Não é fácil
Pedro Henrique Pasqualeletti

E

u e o mundo,
mundo e eu,
nada mais,
nada menos.
É difícil,
não é fácil,
é complicado,
é obrigatório.
Conquista,
perda,
vitória,
não é fácil.
Nascer, crescer,
viver, aprender,
amar, envelhecer,
morrer.
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Império
Pedro Mascarese de Souza

N

ós vivemos em um mundo
onde estamos indo cada vez mais a fundo.
Penso agora quem sou eu
em meio à multidão.
Falamos e falamos da política
E onde está o direito trabalhista?
Estamos alienados
em um país endividado.
Água, luz, energia aumentando.
Escândalos da Petrobrás vazando
e a presidente negando.
E nós estamos acreditando?
Em que mundo vivemos então?
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Família
Priscila Tamioso Rezende

F

amília é amor,

é união, felicidade.
É onde você não sente dor.
É onde encontrar paz e amizade
Família está quando precisa.
Faz você feliz,
você pode confiar.
É por amor é para amar
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Ele
Rafaela Frugoli Ribeiro

P

obre ou rico,
bonito ou feio.
Todos querem os mesmos direitos.
Lutam,
trabalham.
Suam,
dão seu melhor.
Perdemos nosso rumo.
Perdemos tudo.
Só não perdemos ele,
o desejo pelo dinheiro.
Tudo gira ao redor dele:
comida
nascimento
e até a morte.
Vivemos em um mundo
onde todos o disputam.
Vão até o fundo
para conseguir
Esse é o mundo capitalista!
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O brilho do universo
Raquel de Almeida Cruz

S

eja responsável!
Estude, planeje,
faça, conquiste.
Faculdade, diploma,
dinheiro, sucesso,
futuro brilhante
no universo.
Estude, estude!
O poder está nas mãos.
O cérebro está pronto
para toda informação.
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O mundo
Renato Santos Godoy

D

inheiro,
sem ele, o que seria?
Voltaríamos a ser índios?
Antigamente, tudo era
à base de toca,
hoje, se temos,
gastamos,
se não temos,
pedimos...
O que importa é
que cada um fazendo a sua parte,
ganhe o seu dinheiro trabalhando
com honestidade.
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Amizade
Rita de Cássia A. Zambelli

N

ovas amizades começarão,
outras terminarão,
mas apenas as verdadeiras continuarão.
Amigo existe para momentos bons e ruins,
para rir e se divertir,
chorar e desabafar.
Um amigo sempre estará presente quando precisar.
Amizades são importantes,
sem elas, a vida seria entediante,
nada teria sentido,
viva, então, com os amigos queridos
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Imenso Mundo

Stephany Avanci de Almeida

N

o meio deste imenso mundo,
residem pessoas
que muitas vezes são boas
e muitas vezes são ruins.
Às vezes, mascaradas
sem mostrar o que realmente são.
Será que o mundo está em boas mãos?
Ou mais uma vez somos vítimas da enganação?
Será que existe alguém de verdade
em meio dessa confusão?
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O direito da população
Victor Rodrigues de Brito

A

sociedade luta
pelo que necessita
e o governo se irrita,
mas, mesmo assim,
estamos na briga.
Dinheiro nós precisamos
todo o mês.
Nós trabalhamos,
mas não nos valorizam.
Jogam-nos no chão,
mas não desistimos,
levantamos
e continuamos com a mesma reflexão.
Independente do que aconteça,
continuamos lutando,
tomamos murros,
mas continuamos batalhando.
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Eu e o Mundo
Vinícius Nicolosi Reis

E

u vejo o mundo feito
com a maioria das pessoas querendo sair por cima de tudo,
querendo ganhar facilmente as coisas
com pouco tendo feito.
Contudo, há pessoas que não são assim.
São humildes, honestas e trabalhadoras.
Para essas, digo sim!
Eu vejo o mundo que vivo
com um governo vergonhoso,
que não cumpre o que promete
e tudo faz para ser escandaloso.
Pessoas diferentes umas das outras,
cada uma com sua opinião,
cada uma com suas características.
Pessoas com diferentes opiniões,
pessoas com diferentes ideais,
Pessoas, ainda bem, com diferentes opiniões.
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Lados
Vinícius dos Passos de Souza

À

minha esquerda existe um lado.
À direita existe outro.
Qual escolher?
Isso, eu não sei,
já que ambos os lados
têm algo de errado.
E mesmo por acaso,
votar no melhor
e olhar para um melhor lado,
não me parece algo errado.
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Realidade Dura
Vinicius Zacheo de Goes

E

u vivo num mundo,
num mundo bem gigante,
mas que mundo é esse
que me massacra a todo instante?
A realidade é dura,
dura como pedra,
tantas coisas ruins
acontecem na certa.
Felicidade quase nula.
Só a tem quem batalha.
E é assim que se vive
num mundo onde se faz o que quiser de verdade.
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Universo
Vitória Martins

N

asci em um planeta
onde era difícil a vitória.
Pegar um papel e uma caneta
para escrever uma história.
Vivi em uma cidade
onde o bem e o mal se juntaram,
onde a tristeza e a felicidade
nesse mundo se encontraram.
Cresci com sonhos e desejos
há dificuldades a percorrer,
com o objetivo de chegar ao vilarejo
e repousar até morrer.
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Eu e o mundo
Weslley Alexandre S. Queiroz

O

mundo não é um lugar feliz.
É um lugar onde só os fortes sobrevivem.
Se você quer ter algo,
não espere cair do céu,
levante e vá à luta,
pois o mundo é mesmo cruel.
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