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Pensando o 
preconceito

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua 
pele, por sua origem ou ainda por sua religião. 

Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem 
aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar.

nelson mandela

Quando pensamos na escolha deste tema, sabíamos 
que ele causaria polêmica e discussão e que coisas 
muito feias sairiam do armário, mas também que ha-
veria muita beleza a partir desta provocação.

E é assim que este livro se apresenta! Textos fortes, 
alguns de uma coragem que nem imaginávamos, falan-
do da dor e da beleza de ser o que se é. Da mão que bate, 
humilha e caçoa e da outra que acolhe, compreende e 
“está junto”, buscando o respeito às diferenças. 

O preconceito é pobre e podre, no sentido do ser, 
mas acreditamos que, ao ser revelado, damos uma 
chance para que possamos repensá-lo, superá-lo e, as-
sim, sermos livres. 
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O resultado do empenho e protagonismo destes alu-
nos do 8º ano de escolas municipais do Rio de Janei-
ro, de seus professores, coordenadores e diretores e 
da equipe do projeto foi a produção de 148 textos que 
nos emocionaram na leitura. Cada história, inventada 
ou real, traz o olhar destes jovens sobre o tema, sobre 
a constatação do seu entorno e o desejo de mudança.

Este livro dá voz aos nossos adolescentes e às suas 
visões da realidade, sem preconceito ou juízo de valor. 
Após uma avaliação, baseada em critérios objetivos 
previamente definidos e divulgados, pontuamos cada 
texto e selecionamos os trinta mais pontuados para 
fazer parte desta edição, contemplando 122 novos au-
tores.

Agradecemos à Prefeitura do Rio de Janeiro e à 
Secretaria Municipal de Cultura, que, através do Pro-
grama de Fomento à Cultura Carioca, viabilizaram fi-
nanceiramente esta realização; à Secretaria Municipal 
de Educação, que nos apoiou e abriu as portas das es-
colas municipais; à Sapura Navegação Marítima, por 
apostar na ideia deste projeto e nos ter incentivado; à 
Equipe F3 Produções e Marketing Ltda., por mais um 
ano de parceria; a toda a equipe da Alternativa Cultu-
ra, que trabalhou com grande dedicação e entusiasmo, 
em especial a Carolina Barbato; aos diretores das 1ª, 
2ª, 3ª e 4ª Coordenadoria Regional de Educação, que 
nos recomendaram às unidades escolares; às escolas 
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municipais que participaram do projeto, e que, através 
de seus diretores e coordenadores, nos receberam de 
braços abertos.

Aos professores e professoras que acompanharam 
os alunos e, mais uma vez, foram parte fundamental 
para a realização do Prêmio. Ousaram provocar, orien-
taram e seguiram de mãos dadas com seus alunos até 
este momento. 

Queremos agradecer a todos os 593 jovens que co-
locaram sua “cara a tapa” em textos cheios de esperan-
ça, denúncias e revelações. Selecionados ou não, o que 
importa é que vocês pensaram, trocaram e se expres-
saram sobre um tema tão polêmico e latente.

Aos 122 autores deste livro, desejamos que esta ex-
periência tenha fortalecido em vocês a consciência de 
suas potencialidades, a certeza de que o esforço vale a 
pena e a esperança de um humano melhor.

graça gomes

Gestora cultural, coordenadora pedagógica e  

editorial, especialista em educação à distância.  

Diretora da Alternativa Cultura.
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Secretaria Municipal 
de Cultura

É motivo de orgulho para a Prefeitura do Rio patroci-
nar projetos, ações e espetáculos que fazem de nossa 
cidade uma das mais pulsantes do país em criatividade 
e riqueza de ativos culturais. Ao promover a difusão 
do que temos de melhor nas diversas linguagens ar-
tísticas, valorizamos ao mesmo tempo o público e os 
realizadores da cultura.

A Lei Municipal de Incentivo à Cultura do Rio de 
Janeiro é, hoje, a que destina os maiores valores fi-
nanceiros para investimento em cultura dentre to-
das as capitais brasileiras. Em 2019, a Prefeitura está 
injetando na economia da cultura R$ 51,7 milhões. 
Em 2020, destinaremos R$ 54,7 milhões. Entre 2014 
e 2018, nossa Lei do ISS investiu R$ 240 milhões 
em 1.070 projetos de dezenove linguagens e áreas 
artísticas. 

A experiência carioca com a Lei Municipal de In-
centivo à Cultura é um exemplo de como políticas cul-
turais de Estado, e não de governo, são indispensáveis, 
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sobretudo quando criadas a partir de uma ampla escu-
ta da sociedade e do segmento artístico.

A Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janei-
ro tem pautado seu trabalho na criação de políticas 
que sejam duradouras e na democratização do acesso 
às artes e à cultura para nossa população e para os que 
recebemos em nossa cidade. Ao mesmo tempo, temos 
investido na capacitação e no diálogo com os agentes 
culturais de nossa cidade. Desta maneira, podemos, 
todos juntos, construir uma cidade cada vez mais hu-
mana e inclusiva. 

Este projeto que apresentamos a você contém em si 
muito da alma de inúmeros trabalhadores da Cultura, 
que, por meio da arte, contribuem para a valorização 
de nosso patrimônio cultural e para o fortalecimento de 
nossa identidade.

Secretaria Municipal de Cultura – SMC
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No reino das 
palavras, onde mora 

o pensamento

Fernando Pessoa, no belo poema “Isto”, nos fala sobre 
seu processo de criação escrita. Ele nos diz, nesse poe-
ma, que não finge nem mente, mas que, antes, sente 
com a imaginação o que a ele se apresenta, o que está 
ao seu redor, o que vivencia. No ato de criação do ob-
jeto poema, no ato de escrevê-lo, usa outra espécie de 
criação: a partir do imaginado, do percebido pela ima-
ginação, racionaliza, usa com engenho a razão, para 
traduzir em palavras, com a arte das palavras bem ar-
ranjadas, sua percepção das coisas. 

A escrita é isto: um modo de dizer o pensamento, de 
usar as palavras com engenho e arte, em um proces-
so criativo, para dar forma, para concretizar, em um 
texto, o imaginado, o pensado, o percebido. Escrever é 
criar, a partir do real ou do inventado, um objeto, uma 
forma de comunicação, uma interação com o mundo; 
nada mais é que isso, tudo isso. 



18 prêmio literário do ensino fundamental – coletânea 2019

Num momento em que se mostra vital reconhecer 
e reafirmar o que sempre foi vital para a convivên-
cia humana, a diversidade que nos constitui (biológica, 
cultural, étnica, linguística), faz-se necessário à me-
lhor reflexão entender do que se está falando quando 
se fala em identidade, em pluralidade, em localismo 
e pluralismo cultural, em pertencimento, em lugar de 
fala. Por isso tanto nos perguntamos, quando busca-
mos nos entender: A que lugar pertencemos e que lu-
gar nos pertence? Em que tempo vivemos e que tempo 
vive em nós? Neste momento, é importante saber o 
que entende e o que diz a nova geração sobre o tema 
do preconceito. Temos aqui, nesta coletânea de textos, 
uma mostra estimulante de como pensam e o que têm 
a dizer nossos jovens, alunos da rede municipal de en-
sino, quando instigados a responder à pergunta: Onde 
mora o preconceito? 

Nossos alunos, aqui escritores, usando com enge-
nho e arte as palavras, demonstram, em seus textos, 
perceberem do que se está falando quando ouvem fa-
lar sobre a importância de se colocar em escuta aten-
ta para entender o outro, e demonstram o desejo de, 
em situação de interação, de diálogo com o mundo, se 
fazerem ouvir e serem entendidos, sem perderem de 
vista o lugar da sua escuta e da sua fala e o lugar da 
escuta e da fala do outro. 
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É no reino das palavras, onde mora o pensamento, 
que se pode repensar, pensar criticamente, e expurgar 
toda forma de preconceito. Nesse reino, diferenças são 
riquezas.

Com a palavra, nossos alunos. 

Secretaria Municipal de Educação – SME
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Gerência de Leitura 
Secretaria Municipal de 

Educação

Se eu amo o outro, sinto-me um só com ele, mas com ele 
como ele é, e não na medida em que preciso dele como 

objeto para meu uso. 
Erich Fromm, A arte de Amar, p. 35 

No ano de 2019, a edição do Prêmio Literário do En-
sino Fundamental abordou o tema “Onde mora o pre-
conceito?”, oportunizando aos participantes refletir, 
discutir, dialogar e repensar sobre a maneira como se 
colocam ante a situações que envolvam o preconceito 
em suas diferentes formas. 

Incentivar a produção literária entre os jovens e 
uma escrita colaborativa é um desafio e também uma 
maneira de buscar, por meio das reflexões, uma apro-
ximação com o tema de forma significativa, na medida 
em que, através das narrativas, os alunos podem ex-
pressar seu modo de estar e de ver o mundo. 



Gerência de Leitura Secretaria Municipal de Educação  21

Ações como essa são extremamente importantes, 
pois, durante o processo de leitura e escrita sobre o 
tema, os envolvidos são instigados e têm inquietudes 
afloradas. Desta forma, eles poderão oferecer seus tex-
tos como vozes que merecem ser ouvidas e que são 
inspirações para novas vozes. 

É fundamental que estejamos atentos às terríveis 
consequências que as diferentes formas de preconceito 
acarretam à vida das pessoas, para que assim possa-
mos construir vivências voltadas aos valores humani-
tários e igualitários, buscando garantir uma sociedade 
mais justa. Precisamos levar nossos alunos à autorre-
flexão e ao pensamento crítico, para que dessa forma a 
rejeição e a intolerância direcionadas a alguns grupos 
possam ser entendidas como intencionais e desprezí-
veis, que objetivam apenas estimular uma sociedade 
cada vez mais classista, onde o preconceito é usado 
propositadamente como uma crosta que visa ocultar 
a iniquidade. 

Como descreve Bauman em seu livro Tempos Líqui-
dos (p. 15), “tendemos sempre a valorar a figura do ou-
tro tal como ela se apresenta diante de nós e não nela 
mesma, decorrendo daí os preconceitos, as diversas 
expressões de intolerâncias, em suma, a incompreen-
são da subjetividade do outro, que, infelizmente, pro-
gressivamente perde a sua própria natureza humana, 
singular, única, para se tornar uma mera coisa com a 



22 prêmio literário do ensino fundamental – coletânea 2019

qual nos relacionamos de maneira fria, egoísta e su-
perficial”. 

Nós, educadores, temos o papel de fomentar vozes 
e escritas para lembrar, para denunciar, para sermos 
solidários, buscando alcançar formas de nos relacio-
narmos com o outro integralmente, considerando sua 
singularidade.

carla dias celestino

Gerente de Leitura

Secretaria Municipal de Educação – SME
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Por que incentivar 
projetos socioculturais

O exercício de cidadania é uma prática que deve ser 
constante entre as sociedades, instituições e círculos 
comuns. Através de projetos socioculturais é possível 
desenvolver e conscientizar indivíduos para diferentes 
aspectos e ideologias.

A Sapura é uma instituição comprometida com a 
execução de ações cujo propósito seja propagar a edu-
cação, cultura e sustentabilidade. Acreditamos que to-
dos somos dirigentes na criação de um mundo melhor 
e que qualquer atitude que colabore com a evolução da 
sociedade é válida e deve ser reconhecida.

Entendemos, ainda, que a participação das empre-
sas privadas é necessária e fundamental para o desen-
volvimento social. O Sapura do Bem nasceu desse de-
sejo de poder contribuir de forma sustentável com a 
comunidade carioca, incentivando e apoiando projetos 
socioculturais que propiciem uma transformação efeti-
va e perene à sociedade. 
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Contribuímos para o desenvolvimento e para a dis-
seminação cultural quando incentivamos, ou mesmo 
atuamos, em projetos socioculturais. Estas ações ge-
ram ganhos imensuráveis que alcançam toda a socie-
dade. 

Disseminar essa prática é a porta aberta na cria-
ção de sonhos àqueles que eventualmente não tiram os 
pés do chão por questões de base ou incentivo. Poder 
apoiar um projeto que busca a democratização da cul-
tura nas escolas de ensino fundamental no município 
do Rio de Janeiro é um privilégio e motivo de alegria 
para a Sapura.

sapura do bem 
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Dois mil e dezenove

2019. 
As narrativas presentes nesta coletânea de textos 

– em forma de poesias, crônicas, contos, letras de mú-
sicas – nos apresentam a dicotomia dos dias de hoje, 
como se ainda, mesmo tendo conquistado espaço e voz, 
tendo batalhado durante anos de luta e desafios, o ser 
humano precisasse de mais palavras, mais verdades, 
mais humanidade, mais literatura, mais arte e mais 
educação. Os textos narrados por estes jovens são tão 
atuais e necessários como se tivessem sido escritos a 
muitos anos atrás. E estamos em dois mil e dezenove!

É perceptível em cada palavra, vírgula, grito, mur-
múrio, sílaba, letra, sofrimento que o Homem precisa 
ir além do sonho, ir além dos muros da escola, das 
comunidades, da censura, do medo, para que o seu 
direito de ir e vir, de ser e estar, de viver e sobreviver, 
lhe seja garantido. E estes jovens transmitem isso de 
forma pungente, ardida, dolorida e real. 

Cada texto representa a necessidade e o olhar da 
juventude para o tema sugerido: “Onde mora o pre-
conceito?”. Com a leitura destes relatos, que vêm em 
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forma de literatura das mais diversas possibilidades, 
esbarramos em sentimentos que nos fazem mergulhar 
junto com cada aluno que escreveu, relatou, descreveu, 
viveu e vive neste mundo – como se o mundo tivesse 
este paralelo, o de quem vive e o dos que sofreram 
com preconceitos, bullying, racismos, homofobia, e que 
ainda hoje sobrevivem. 

Por isso, leiam estes textos com o coração, atentan-
do às minúcias, às sutilezas, pois cada palavra, cada 
suspiro aqui presente pode fazer o mundo refletir e, 
quem sabe, mudar, para que ainda hoje, em dois mil 
e dezenove, possamos nos libertar das sombras de um 
passado que não nos pertence.

alex andrade

Curador dos textos
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Leituras que 
impulsionam

Diz o Houaiss:
preconceito: s.m. 1 qualquer opinião ou sentimen-
to, quer favorável quer desfavorável, concebido sem 
exame crítico 1.1 ideia, opinião ou sentimento des-
favorável formado a priori, sem maior conhecimento, 
ponderação ou razão 2 atitude, sentimento ou parecer 
insensato, esp. de natureza hostil, assumido em conse-
quência da generalização apressada de uma experiên-
cia pessoal ou imposta pelo meio; intolerância.

Na pressa sem fim que nos consome com tantas in-
formações, tantos afazeres, tanto, tanto, tanto... profes-
sores e alunos saíram às ruas para conversar com es-
tranhos sobre preconceito; professores e alunos fizeram 
biscoitos em sala de aula para refletir sobre distribuição 
de renda e acesso à alimentação; professores e alunos 
visitaram um quilombo para pensar a história. Eles 
também cantaram e pensaram o samba da Mangueira, 
receberam um babalaô para discutir intolerância reli-
giosa e escreveram cartas para Carolina Maria de Jesus.
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A cada relato de atividade que recebíamos, ficava 
mais e mais claro o alcance deste Prêmio. As mudanças 
de postura dos alunos, as discussões que eles levavam 
para casa, a transformação de relações com professores. 
A transformação de cada um. Cada professor que traba-
lhou intensamente para isso tudo acontecer. Cada aluno 
que se abriu, pensou criticamente, olhou para dentro e 
para fora. Cada um de nós da equipe que acompanhou 
tudo vibrando com as fotos e depoimentos que chegavam 
e descobrindo a cada texto “Onde mora o preconceito?”.

Nós lemos 588 novos autores. Foram meses mergu-
lhados em racismo, machismo, homofobia, transfobia, 
misoginia, bullying e toda sorte de preconceitos. Mui-
tas e muitas vezes mareamos a alma e os olhos com as 
reflexões promovidas por essa garotada. Aqui nessas 
páginas tem coragem, tem peito aberto, tem raiva, tem 
medo. Tem uma força que mexe fundo na gente. Leitu-
ras que impulsionam. 

Parabéns para a Secretaria Municipal de Cultura, 
para a Sapura Navegação Marítima, para a Equipe 
F3 Produções e para a Alternativa Cultura. Obrigada, 
Graça Gomes, pelo convite para a curadoria. Coisa boa 
nessa vida é trabalhar com gente deliciosamente louca, 
que resiste e acredita nas palavras e na educação.

bárbara anaissi

Curadora dos textos



TEXTOS PREMIADOS
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O diário

Olá, meu nome é Artur, mas podem me chamar de 
Angélica. Eu tenho 26 anos de idade e sou uma mu-
lher trans. Desde os cinco anos eu brincava com as mi-
nhas irmãs e sempre me perguntei o porquê de não ser 
igual a elas. Minha querida mãe sempre me defendeu. 
Mesmo apanhando e sendo ridicularizada, ela nunca 
deixou que meu pai tocasse em mim. Era uma tortura 
ver a pessoa que eu mais amava apanhando por mim, 
então prometi a mim mesma que seria tão forte quan-
to minha mãe foi. 

Meu primeiro dia de aula foi assustador, fui xin-
gada e ameaçada pelo simples fato de ser diferente! 
Eu me vestia como menina, me maquiava como meni-
na, mas era chamada de menino. Porém, tudo mudou 
quando conheci Angélica, que era um anjo na minha 
vida. Ela me mostrou que era possível que eu trocasse 
de sexo e virasse a mulher que sempre quis ser, me 
apoiou nos momentos difíceis, me ajudou nos estudos, 
curou os meus machucados quando apanhei e foi a 
pessoa mais paciente possível. Ela literalmente virou 
um anjo; tinha câncer de útero e faleceu no auge de 
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seus 18 anos. A partir deste dia, resolvi homenagear 
minha única amiga e meu nome passou a ser Angélica. 

No momento estou em São Paulo. Estou com o bra-
ço quebrado, com o pé deslocado, meu corpo todo está 
ardendo, e eu nunca sangrei tanto na vida. Novamente 
fui espancada por pessoas sem amor no coração. Eu só 
estava procurando emprego! E, mais uma vez, caída 
nesse chão sujo, toda machucada e no meio do lixo, eu 
me pergunto: quando que o amor vencerá?
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A menina que sofria 
bullying

Em um belo dia, Carla acordou cedo para ir à escola. 
Seu pai, Paulo, deu bom-dia, e sua mãe, Claudia, esta-
va acabando de preparar o café da manhã. Sua irmã, 
Maria, tinha acabado de acordar. Elas sempre iam 
para a escola juntas, mas Carla não queria ir porque 
estava com medo que suas “amigas” fizessem bullying 
com ela. 

Sua mãe perguntou o que estava acontecendo e por 
que ela não queria ir à escola com sua irmã. Carla 
falou, e sua mãe não sabia o que dizer, então chamou 
Paulo e Maria para conversarem. Carla na hora resol-
veu falar todo o motivo e tudo o que acontecia com ela. 
Contou que os “amigos” a chamavam de baleia, gorda, 
quatro-olhos e muitas outras coisas.

Sua mãe decidiu ir à escola para tentar resolver essa 
situação com a diretoria. A direção da escola chamou 
a mãe de cada uma das três alunas que mais faziam 
bullying com Carla. As mães pediram perdão a Carla e 
Claudia. A mãe de Carla disse que, se essa brincadeira 
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de mau gosto ocorresse novamente, tomaria as devi-
das providências.

Depois de algum tempo, Carla ficou muito quieta, 
na dela. Não se cuidava, quase não comia e ficava pen-
sando em se matar. Depois de alguns dias, sua mãe 
percebeu uma grande diferença: a filha andava de ca-
saco dentro de casa. Claudia então resolveu, junto com 
Paulo, conversar com Carla para saber o motivo de 
ela estar se trancando no banheiro. O pai perguntou o 
motivo de ela estar tão diferente, e Carla falou que não 
aguentava mais o seu corpo. Ela se olhava no espelho 
e não via aquela garota que era antes alegre, feliz com 
a vida. Além disso, suas “amigas” da escola continua-
ram fazendo bullying. Maria resolveu ajudar a irmã e 
defendê-la das brincadeiras de mau gosto.

Elas resolveram criar um projeto na escola para 
acabar com o bullying e tiveram o apoio de profes-
sores e de vários outros alunos, além de alguns pais.  
As turmas assistiram a filmes bem fortes e partici-
param de debates. Muitos alunos se emocionaram e 
falaram sobre o que sentiam por conta da zoação de 
alguns amigos. Fizeram cartazes, promoveram ações 
e palestras.

O projeto deu tão certo que as “amigas” de Carla 
que praticavam bullying começaram a se sentir mal e 
a perceber que o que elas faziam estava prejudicando 
outras crianças. 
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O movimento cresceu, e o projeto fez muito sucesso 
nas redes sociais. Muita gente começou a fazer o proje-
to em suas escolas também, e a TV resolveu fazer uma 
reportagem com estes alunos que começaram tudo. 

No dia da gravação, quem mais falava era Carla. 
Ela explicou como tudo começou e o quanto sofreu. 
Sua irmã também falou e explicou como o projeto 
aconteceu na escola. Quando a reportagem passou na 
TV, foi um sucesso, e Carla começou a ser reconhecida 
na rua como a menina que enfrentou o bullying.

Depois disso, Carla virou outra menina. Passou a 
fazer tudo o que as outras pessoas da sua idade faziam, 
a se divertir, a ser uma menina alegre e feliz. Na es-
cola, todos falavam com ela, e não tinha mais zoação 
com ninguém.

A escola se transformou em um lugar muito legal 
para todos, e muita gente aprendeu que não devemos 
ter preconceito com ninguém.
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Os dramas de viver 
em uma sociedade 

preconceituosa

14/8/2017 – Segunda-feira
Meu nome é Marina, tenho quatorze anos e moro 

em um condomínio na Barra da Tijuca. Recentemente 
descobri que tenho sentimentos por minha amiga. Não 
sei se conto a ela, aos meus pais ou a alguém.

16/8/2017 – Quarta-feira
Hoje decidi me declarar para minha amiga. Não sei 

qual será sua reação, espero que seja boa. Tenho que 
pensar em uma maneira de contar para ela. Ultima-
mente, não tenho conseguido dormir pensando nisso. 

Acabei de chegar, contei para ela e não sei ao certo 
qual foi sua reação.

Eu disse o que sentia, ela me olhou e foi embora.

17/8/2017 – Quinta-feira
Acordei com muitas notificações, algo fora do co-

mum. Entrei no Twitter e percebi que só se falava de 
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uma garota que gostava da melhor amiga. Era eu. Não 
acredito que ela fez isso comigo!

Acabei de receber uma ligação de meus pais per-
guntando o motivo de não ter ido à escola hoje. Acho 
que vou ter que falar a verdade para eles.

19/8/2017 – Sábado
Ainda é cedo. Acabei de acordar. Vou descer para 

comer e contar aos meus pais sobre o ocorrido. Não 
tenho certeza se eles vão me apoiar, afinal, eles nunca 
conversaram sobre este tipo de coisa comigo.

Contei a eles, não acredito no que aconteceu. Não 
esperava essa reação! Eles gritaram comigo, disseram 
que não tolerariam esse tipo de coisa embaixo do pró-
prio teto. Falaram que era pecado, que Deus não acei-
tava este tipo de coisa.

21/8/2017 – Segunda-feira
Cheguei da escola, está tudo piorando. Até a pessoa 

que pensei que estaria sempre ao meu lado me olhou 
com os mesmos olhos que todos os outros. Eram olha-
res de reprovação, como se eu fosse inferior a eles. Ig-
norei tudo isso e fui para a aula. Fui falar com minha 
melhor amiga, saber o porquê de ela me olhar assim. 
Ela gritou bem alto: “Não quero você perto de mim. 
Você é lésbica!”. Aquilo me magoou muito. Não consi-
go esquecer as palavras dela.
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23/8/2017 – Quarta-feira
Está no meio da semana, já não estou aguentando 

mais ir para a escola. Todos lá falam mal de mim, me 
xingam e me julgam. Estou desesperada, não sei mais 
o que fazer! Não imaginava que as pessoas teriam tan-
to preconceito com a sexualidade dos outros, até meus 
pais não olham para mim como antes.

25/8/2017 – Sexta-feira
Mais um dia! Meus pais vão me mudar de escola. 

Não sei se fico feliz ou triste. Cheguei a um ponto que 
estou indiferente com as coisas ao meu redor. Acho 
que vai ser bom para mim, pois ninguém vai saber 
quem sou ou o que passei. Não vou ter o trabalho de 
me despedir de alguém. Vou simplesmente esquecer.

Dois anos se passaram...

20/1/2019 – Domingo
Nossa, agora tenho 17 anos. Hoje resolvi reler tudo 

que escrevi neste diário antigo. Mesmo tendo supera-
do tudo isso, ainda consigo sentir tudo exatamente 
como senti naquela época. É tão estranha essa sensa-
ção... Hoje sou uma pessoa nova, mas ao mesmo tem-
po sou a mesma de dois anos atrás. Conheci pessoas 
novas, que me ajudaram a superar o que passei e me 
fizeram entender que eu sou incrível, independente-
mente da opinião de qualquer um! Agora eu namo-
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ro uma menina maravilhosa, meus pais sabem e não 
gostam nem um pouco, mas não criticam e aceitam 
calados. 

Talvez eu não precise mais desse diário, encontrei 
alguém que me entende e me respeita, que me ouve 
quando preciso. Não preciso mais desabafar para mim 
mesma nas páginas deste diário. Nossa busca agora é 
para que nossas famílias nos aceitem e, para isso, va-
mos ajudar uma a outra. Assim será mais fácil. Como 
eu queria ter tido alguém para me ajudar quando pas-
sei por tudo aquilo! 

O diário foi meu amigo e me escutou, agora é só 
algo guardado no fundo da gaveta. Meu passado está 
guardado no fundo da memória.
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Passagem para o 
sucesso

Em um dia chuvoso, Rafael voltava do trabalho quan-
do foi abordado por um mendigo que pedia dinheiro 
para comer. Rafael agiu como sempre, com bondade.

Carlos é um empresário daqueles muito ocupados. 
Ele vinha andando, quase correndo, porque estava 
com pressa – como sempre –, quando tropeçou e der-
rubou Rafael.

– Sai da frente, seu macaco! – disse Carlos.
Rafael, já lacrimejando, saiu correndo. Quando che-

gou em casa, começou a chorar, pois se lembrou de seu 
passado triste. Rafael sofria muito bullying na escola 
quando criança, principalmente por ser negro e por 
seu pai ser faxineiro da escola.

Precisando desabafar, Rafael contou o ocorrido para 
sua mãe, e ela imediatamente mandou o filho prestar 
queixa na delegacia. Quando chegou lá, os policiais 
pediram que ele esperasse, pois o delegado estava ocu-
pado, porém pessoas que haviam chegado depois esta-
vam sendo atendidas antes, e ele foi atendido por úl-
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timo. O policial não quis resolver o caso, então Rafael 
voltou para casa e ficou deprimido pelo preconceito 
sofrido novamente.

No dia seguinte, ele foi a outra delegacia, e, dessa 
vez, o policial que o atendeu era negro também, e isso 
já o alegrou mais. O policial pegou o seu caso. Rafael 
fez o reconhecimento facial do agressor, e o policial 
logo o identificou por sua fama. Ele foi atrás do agres-
sor, que era um empresário famoso, para interrogá-lo 
e prendê-lo. 

Procuraram o mendigo que acompanhou o ocorri-
do e ele confirmou tudo o que aconteceu, mas disse 
que não testemunharia o caso na delegacia. Rafael 
logo lhe fez uma oferta, pois talvez o homem testemu-
nhasse em troca de algo. O mendigo disse que aceita-
ria apenas se fosse dinheiro, porque queria comprar 
passagem para visitar e ajudar sua mãe, que mora em 
outro estado. Rafael concordou e disse que lhe daria 
três mil reais, mas teriam que ir para a delegacia o 
mais rápido possível.

Já na delegacia, o delegado se deparou com Carlos 
tentando subornar um policial e logo abriu outra ocor-
rência, acusando-o de tentativa de suborno. O delegado 
descobriu que Carlos tinha um mandado de prisão por 
não pagar a pensão de sua filha há quase quatro meses. 

Carlos passou por três processos e perdeu todos.  
O empresário ainda teve que pagar a dívida da pensão 
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da filha e pegou 26 anos de prisão por todos os pro-
cessos.

Rafael ganhou metade da fortuna de Carlos. 
Depois de o mendigo voltar da casa de sua mãe, 

Rafael resolveu montar uma franquia de restaurantes 
com o dinheiro recebido no julgamento e assim tam-
bém realizou o seu sonho. Ele chamou o mendigo, que 
se chamava João, para ajudar e trabalhar com ele.

O tempo passou, e a empresa de Rafael e João já 
era uma das maiores e mais conhecidas do país. Com 
o progresso, Rafael recebeu a visita de um dos maiores 
degustadores e cozinheiros da América Latina, acom-
panhado de artistas nacionais e internacionais. Isso fez 
com que os restaurantes se multiplicassem pelo mundo 
todo.

Rafael e João trabalharam muito e com muito orgu-
lho de tudo o que conquistaram.
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Um toque para a 
vida

Era uma vez um menino chamado João Vitor. Ele vivia 
em uma pequena cidade do Nordeste junto com o pai, 
pois sua mãe havia morrido alguns anos atrás. Seu pai 
o mantinha confinado em casa, pois tinha medo do que 
as pessoas pensariam se soubessem que o filho era cego. 

João Vitor tinha um sonho tolo de tocar piano. Seu 
pai tinha o costume de agredi-lo fisicamente e verbal-
mente a fim de que desistisse desse sonho que, para 
ele, nunca se realizaria.

Numa tarde, João já havia saído de sua escola e an-
dava pela calçada junto de seu pai, quando escutou o 
suave som de um piano. Ele se encantou e perguntou:

– Pai, o senhor poderia me levar às aulas de piano?
– O quê? Claro que não! Você será humilhado. Es-

queceu que é cego? – o pai respondeu em tom de raiva.
João ficou muito triste e continuou a andar até che-

gar em casa e ir para o seu quarto chorar.
Um dia, o pai teve alguns problemas de saúde e não 

pôde mais levar e buscar João na escola, então o me-
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nino passou a fazer o caminho sozinho. Ele caminhava 
para casa quando novamente escutou o mesmo som 
de piano. Desviou e, seguindo o som, foi em direção 
a uma casa. Ao olhar para a janela, o pianista viu o 
menino chegando perto. Levantou-se do piano e foi até 
lá. Como a música havia parado, João também parou. 
O pianista olhou para o menino e perguntou:

– O que você faz aqui sozinho?
O garoto, achando que era uma escola de música, 

respondeu:
– Eu vim aprender a tocar piano, mas... vocês acei-

tam pessoas cegas?
João demonstrava tristeza em sua voz. Lembrou-se 

das palavras de seu pai e já esperava uma resposta 
agressiva, dizendo que ele, por ser cego, não pode-
ria tocar piano. No entanto, o pianista chegou perto 
do menino e o convidou para entrar. Sentaram-se em 
frente ao piano e o homem deixou João tocar no ins-
trumento para que o sentisse.

João passou a sair da escola e ir todos os dias à 
casa do pianista para aprender a tocar. O pianista, por 
sua vez, passou a dedicar algumas horas do dia para 
ensinar o menino. João não contou nada para seu pai.

Durante algumas semanas, João se dedicou a apren-
der piano e, quando se sentiu seguro, contou ao pai. 
Ele ficou furioso, mas quis ver se era verdade mesmo 
que ele estava tendo aulas. Quando o pai chegou à 
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casa do pianista e viu João tocando, nem acreditou na-
quele milagre. Resolveu deixar João tocar e não falou 
mais nada.

O tempo passou, e João estava cada vez melhor no 
piano. Já tocava com mais facilidade, e o pianista re-
solveu inscrevê-lo no concurso de música que haveria 
no colégio. João não sabia como os colegas da escola 
e seu pai reagiriam ao vê-lo tocando. Resolveu, então, 
contar ao pai, que duvidou que o filho pudesse concor-
rer de verdade. Ainda falou:

– João, você está maluco? Vai passar vergonha, to-
dos vão rir de você!

João então respondeu:
– Pai, confia em mim. Você disse que eu não apren-

deria e eu aprendi. Deixe-me tentar.
– OK! Vou te levar, mas você vai ter que ganhar, 

senão acabou esse negócio de piano. Se você não ga-
nhar, vai esquecer toda essa maluquice. E não quero 
ver você chorando se for vaiado. Entendeu?

João concordou e começou a se preparar para o 
concurso. O amigo pianista passou a treinar com ele 
mais vezes ao dia.

No dia, ninguém da escola sabia que João se apre-
sentaria. Ele chegou com seu pai e com o amigo pia-
nista. Seu pai sentou-se em uma cadeira no fundo do 
auditório, e o amigo pianista levou João até onde esta-
vam os outros alunos que competiriam.
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O concurso começou. Vários alunos se apresentaram 
com seus instrumentos. Cada apresentação mais linda 
que a outra! O pai estava nervoso e ainda duvidava da 
capacidade de João. Começou a pensar em ir embo-
ra para não passar vergonha na apresentação do filho, 
mas não deu tempo. O pianista, amigo de seu filho, se 
sentou ao seu lado e disse:

– Prepare-se, você vai ver o show que seu filho vai 
fazer na apresentação. 

O pai, ainda duvidando, tentou se encolher na ca-
deira o máximo que pôde e esperou a apresentação do 
filho.

João começou a tocar. Tocou lindamente. O som 
que saía do piano enquanto ele tocava era a coisa mais 
linda que o pai já tinha ouvido. Ele foi se endireitando 
na cadeira e ficava cada vez mais encantado com a 
música que ouvia.

No final, quando todos tinham se apresentado, o 
apresentador anunciou o vencedor, que não foi João. 
O menino ficou triste e com medo da reação do pai. 
Foi até ele e disse:

– Pai, perdão. Desculpe-me. Eu não consegui ga-
nhar, mas não me tire da aula de piano.

Seu pai logo o abraçou e, muito emocionado e cho-
rando, falou:

– Filho, te amo! Você foi ótimo! 
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Assim, João continuou aprendendo e, depois de um 
tempo, passou a frequentar as aulas de piano em uma 
escola de música, e o pai nunca mais duvidou da capa-
cidade de seu filho.

João viajou para vários lugares, fez muitas apresen-
tações, se transformou em um pianista de sucesso e 
ganhou alguns prêmios. Seu pai estava sempre junto, 
sentado na primeira fila. Com muito orgulho, falava 
para todos:

– Esse é meu filho!
Assim, o pai de João passou a acreditar que sonhos 

se realizam. É só você querer e lutar para conseguir. 
Basta acreditar!
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Vivência não é  
mi-mi-mi

Queremos falar uma coisa bastante séria: o preconcei-
to acontece de várias formas. Há o preconceito contra 
a mulher, há o preconceito racial, cultural, a misogi-
nia, o sexismo... Há muitas mulheres sofrendo com o 
machismo, estão morrendo...

Nós não entendemos por que isso acontece. Nenhu-
ma pessoa é melhor que a outra! Todo dia rezamos, pe-
dimos a Deus que mais nenhuma mulher sofra precon-
ceito, machismo, e que na escola não aconteça mais 
bullying, que afeta muitos alunos e que pode levar ao 
suicídio e à depressão. Muitos acham que é brincadei-
ra, mas não é!

Muitas pessoas, quando saem na rua e veem uma 
pessoa negra, humilde ou homossexual, acham que 
são superiores a ela, começam a fazer piadas de mau 
gosto e começam a olhá-la como se fosse diferente, 
tentam evitá-la.

Viver essa experiência não é nada fácil, a pessoa 
atingida sofre por dentro. Algumas fingem não sentir 
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ou acreditam que é coisa da cabeça delas, mas, no fun-
do, quando param para pensar, sentem-se marcadas.

Sabe, nós aqui, com pouca idade, já temos essa his-
tória para contar. Não é mi-mi-mi, não. Já sofremos 
algum tipo de preconceito, racial ou social. Quando 
entramos no shopping, por exemplo, sentimos olhares, 
principalmente se estivermos com o uniforme da esco-
la pública. Nós, que moramos na favela, sofremos bas-
tante. Fazem-nos sentir inferiores por nossa condição 
social e, por vezes, por nossa cor de pele.

Outro dia, dentro do shopping, estávamos em gru-
po, apenas andando, conversando, falando um pouco 
mais alto (já viu adolescente falar baixo?), quando o 
segurança nos parou e perguntou, com ar de deboche:

– O que estão fazendo aqui? Vieram fazer compras?
Respondemos que não, que estávamos dando uma 

volta. Continuamos andando e fomos seguidos o tem-
po todo, como se fôssemos roubar ou fazer algo errado.

Comentamos isso e tivemos vários tipos de reação, 
mas destacamos uma que nos incomoda muito: “Lá 
vem eles de mi-mi-mi!”. Esse tipo de manifestação afe-
ta quem está vivendo o fato, pois parece uma reclama-
ção boba, sem sentido... e não é!

Piora a situação quando constatamos que pessoas 
mais velhas parecem aceitar o preconceito com mais fa-
cilidade. Parece que estão acostumadas, que não ligam, 
que perderam a vontade de lutar, e isso é muito triste!
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Sabemos que a humanidade vive um momento de 
muita intolerância no mundo inteiro. É lamentável 
olhar o celular e rolar notícias de preconceito, de vio-
lência, de discriminação. O preconceito mora dentro 
de cada um de nós. Ainda temos que dizer que o ne-
gro tem que ser respeitado, ainda temos que reclamar 
das condições de trabalho da mulher, ainda temos que 
mostrar que um casal gay pode adotar uma criança, 
ainda temos que provar que podemos ser do jeito que 
nascemos, que desejamos, que planejamos.

Diga não ao preconceito! O preconceito mora den-
tro de todo mundo... isso a gente vê e sente... e não é 
mi-mi-mi.
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Escola: E. M. Camilo Castelo Branco
Diretor: Ricardo Quintana
Diretor Adjunto: Marcos Vinícius dos Santos Del-
phim
Coordenadora Pedagógica: Denise Mello
Professores Orientadores: Fernando de Castro 
Cerqueira Arosa e Jenny Fernandez
Alunos: Pedro Paulo de Oliveira Camelo, Yhan da Sil-
va Ferreira Moraes, Ruan Sousa Alves, Rhyan da Silva 
Souza
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Sabe onde mora? 

Mora na mente e no mundo o preconceito! 
Mas por que tem de ser desse jeito? 
Por que quem possui uma sexualidade diferente é 
visto como feio? 
Por que o negro, como é, não pode ser aceito? 
Por que o corpo diferente é como se fosse um defeito? 

Mora na mente! 
Então, agora você pense: 
Homofobia que é um defeito! É um desrespeito! 
E o preconceito está e mora no mundo! 
Parece inocente e parece apenas uma brincadeira: 
“Oh lá o bichinha!”, “Ah, vai, sapatão!” 
Mas isso dói imensamente, não pense você que é bes-
teira. 
Homofobia é crime! Você pare, pense e repense! 
Estamos nós todos no mesmo time! 
Comentários ruins? Não os faça! E se fizerem com você? 
Dispense-os! Ignore-os! Não os leve a sério! 
Queria tanto saber... ser diferente de você é feio? 
Mas e o seu preconceito... o que é ser perfeito? 
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Pare com esse comportamento porque isso muito dói. 
Causa bastante sofrimento e lá por dentro tudo corrói. 

Mora no mundo! 
E se não for somente uma mudança de comportamento? 
Se ele quiser ser uma princesa, deixe-o sonhar que é! 
Uma bailarina, cantora, atriz, escritora... não impor-
ta! É o que ele quer! 
Se uma diva ele quiser virar, apenas aprenda a res-
peitar! 
Se ela for lésbica, não precisa julgar. 
Lésbica não é vadia, não é a família que cria 
e nem o mundo influencia. É a vida! 
Ter o sonho de se travestir? Aprenda a respeitar! 
Se quiser um mundo melhor, respeitar será sua opção. 
Todas as pessoas têm sonhos. Deixe-as realizar! 
Será uma vida bem melhor em um caminho de amor. 

Não é porque a pessoa é bissexual que ela não é deci-
dida. 
Não é carência de companhia! Ser gay não é ser bicha! 
Ser transexual não é folia! Pare de criar essa rixa! 
Acabemos com a homofobia! 
Nessa questão, ser lésbica é dar uma de machão? 
Mas saiba que isso é homofobia! Vamos conhecer o 
que é empatia? 
É direito dela gostar de alguém, seja homem ou mulher. 
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Ou até dos dois ao mesmo tempo. Apenas respeite o 
que a pessoa quiser! 
Quem julga é somente Deus, por isso aprenda a res-
peitar. 
O dever de cada um é apenas amar... aprendamos o 
diferente a amar! 
A decisão de cada um é ser do que gostar! 
Não faça com os outros aquilo que, se fizerem com 
você, irá detestar. 
Todo mundo é de um jeito na mente de cada um, 
Não tenhamos preconceito algum. 

Mas por que o preconceito, afinal? 
Levar em conta a cor da pele para fazer um mal? 
A sociedade trata como um lixo e, ao se deparar com 
um negro, 
Acha que ele é bicho – por isso tanto racismo –, 
Perde a calma e chega até a achar que não tinha alma 
E diz que todo negro é ladrão, mas branco também 
vai para a prisão! 
Será que a cor indica um marginal? Por que esse pre-
conceito visual? 
No fim, todo sangue é igual. 

E parece que é prazer falar do corpo do outro para 
ele sofrer, 
Se afastam porque é alto, ou baixo, 
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Zombam porque anda diferente ou fala estranho. 
Agora a pessoa é “baleia” por estar acima do peso? 
As palavras machucam e ofendem cada vez mais! 
A magrela sobre quem falam, sabe o que se passa 
com ela? 
Se estivesse no lugar dela, saberia a tristeza sentida. 
Não julgue! E, sim, respeite! 
Todo mundo é igual! 
Basta ser você, do seu jeito, e não se encaixar no pa-
drão social. 
Não se nasce com preconceito, mas, sim, se cria 
Mora dentro do pensamento, respeite uma vida. 
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Escola: E. M. Embaixador Barros Hurtado
Diretora: Carla Maria Brandão de Oliveira
Diretor Adjunto: Alecsandro Baltasar Corrêa
Coordenador Pedagógico: Gilberto Machado 
Freire
Professor Orientador: Thiago Brandi Ramos
Alunos: Jéssica Souza Rodrigues, Layne Cristina 
Santana Hadlich, Maria da Conceição Abreu da Silva, 
Raquel de Souza Vieira Teixeira, Thaissa Granjeiro de 
Jesus
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Intolerância nunca 
mais!

O preconceito é algo 
que há muito tempo acontece.
É triste ver
como a sociedade adoece.

Muita gente pratica,
todo mundo conhece,
mas quem menos sente
é quem o poder exerce.

Os homens 
melhores que as mulheres não são,
mas, para buscar a igualdade,
é preciso muita reivindicação.

A cor do outro 
não diz quem ele é.
Respeito é bom
e todo mundo quer.
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Julgar assim as pessoas 
é algo imoral.
Não tome conta
da minha orientação sexual.

Espancar e matar
não é diversão,
mas é o que vemos
em grande proporção.

Ninguém nasce odiando,
mas tem gente que acaba
se influenciando.

Qualquer tipo de fobia
é um problema a ser resolvido 
no dia a dia.

Não deixe que uma torta opinião
acabe com a sua razão
e cale o seu coração.

Para o mundo melhorar demais,
todos deveriam dizer:
Intolerância nunca mais!
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Escola: E. M. Estácio de Sá
Diretora: Solange Braga de Oliveira
Diretora Adjunta: Laura Eleonora Lo Surdo
Coordenador Pedagógico: Heitor Barbosa Lima 
de Oliveira
Professora Orientadora: Lúcia Fernandes de 
Azevedo
Alunos: Andressa Pacheco Caires, Anna Júlia Men-
donça de Lima, Gustavo Gomes Sandins Martins, Isa-
bella Soares da Silva, Vivien Yu Huang
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Preconceito

Bullying, morte,
tristeza e boicote.
É nisso que dá o preconceito.
Precisamos falar a respeito.

Pessoas sofrendo todo dia.
Uma coisa tão brutal!
Não basta simpatia,
tem que acabar e ponto final.

Miséria e sofrência,
falsas condolências.
Ninguém aceita as consequências
de tanta violência.

Preconceito é coisa de covarde.
Precisamos de igualdade
para enfim encontrarmos
a nossa felicidade.
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Desrespeito em relação
à raça, classe e religião.
Será preciso uma revolução
Para tanta gente ter aceitação?

Por que o homem ganha mais que a mulher?
Por que ela não pode ser o que quiser?
Ela também merece ser feliz
de uma vez por todas nesse país.

Pessoas com necessidades especiais
muitas vezes são tratadas como seres anormais.
É assim que a humanidade quer
plantar e colher a paz?

Seja lá quem você for,
seja lá a sua cor,
nada disso é motivo 
pra gerar tanta dor.

Antes de atacar,
vamos conhecer,
começar a aceitar
e a discriminação vencer.

Esqueçamos os ressentimentos 
e mais ainda os julgamentos.
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Em vez de olhar para a pele,
vamos ver o interior,
enxergar o outro respeitosamente
e pensar no seu valor.

Quando o preconceito vai acabar?
Não sei.
Mas seja sempre você,
hétero ou gay.
Direitos sempre iguais,
falei?



Preconceito  67

Escola: E. M. Estácio de Sá
Diretora: Solange Braga de Oliveira
Diretora Adjunta: Laura Eleonora Lo Surdo
Coordenador Pedagógico: Heitor Barbosa Lima 
de Oliveira
Professora Orientadora: Lúcia Fernandes de Aze-
vedo
Alunos: Anabela Lucia Gonçalves Cunha, Fernanda 
Matias Paiva, Lena Shamaya O’Sullivan, Otávio Au-
gusto Pereira Silva
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O preconceito em 
todo o lugar

O preconceito está
em todo lugar.
Está na mente das pessoas, 
elas agem sem pensar.

Você não precisa falar
para agir com preconceito.
Por isso, desde pequeno, sua mãe
te deu respeito.

Para de agir com racismo,
isso é errado, 
as pessoas não gostam do seu nazismo,
respeite todos que estão do seu lado.

O preconceito está
em todo lugar.
Está na mente das pessoas, 
elas agem sem pensar.
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Calma aí, estou me lembrando,
nós não somos obrigados a ouvir.
Pega seu preconceito e sai daqui!!!
Esperamos que esse mundo 
tenha uma mudança.
É tanta violência,
mas não podemos perder a esperança.

O preconceito está
em todo lugar. 
Está na mente das pessoas, 
elas agem sem pensar.

Tantas vezes eu vi policiais
agredindo moleques.
Já sofri preconceito
por eu ser do RAP.

Esperamos que algum dia
aconteça uma mudança.
É difícil, mas ainda
temos esperança.

O preconceito está
em todo lugar.
Está na mente das pessoas, 
elas agem sem pensar.
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Esperamos que algum dia
aconteça uma mudança.
É difícil, mas ainda
temos esperança.

O preconceito está
em todo lugar. 
Está na mente das pessoas, 
elas agem sem pensar.

Você não precisa falar
para agir com preconceito.
Por isso, desde pequeno, sua mãe
te deu respeito.

Para de agir com racismo,
isso é errado, 
as pessoas não gostam do seu nazismo,
respeite todos que estão do seu lado.

O preconceito está
em todo lugar. 
Está na mente das pessoas, 
elas agem sem pensar.
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Calma aí, estou me lembrando,
nós não somos obrigados a ouvir.
Pega seu preconceito e sai daqui!!!
Esperamos que esse mundo 
tenha uma mudança.
É tanta violência,
mas não podemos perder a esperança.

O preconceito está
em todo lugar. 
Está na mente das pessoas, 
elas agem sem pensar.

Tantas vezes eu vi policiais
agredindo moleques.
Já sofri preconceito
por eu ser do RAP.

Esperamos que algum dia
aconteça uma mudança.
É difícil, mas ainda
temos esperança.

O preconceito está
em todo lugar.
Está na mente das pessoas, 
elas agem sem pensar.
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Esperamos que algum dia
aconteça uma mudança.
É difícil, mas ainda
temos esperança.

O preconceito está
em todo lugar.
Está na mente das pessoas, 
elas agem sem pensar.

Você não precisa falar
para agir com preconceito.
Por isso, desde pequeno, sua mãe
te deu respeito.

Para de agir com racismo,
isso é errado, 
as pessoas não gostam do seu nazismo,
respeite todos que estão do seu lado.

O preconceito está
em todo lugar. 
Está na mente das pessoas, 
elas agem sem pensar.

Calma aí, estou me lembrando,
nós não somos obrigados a ouvir.
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Pega seu preconceito e sai daqui!!!
Esperamos que esse mundo 
tenha uma mudança.
É tanta violência,
mas não podemos perder a esperança.

O preconceito está
em todo lugar. 
Está na mente das pessoas, 
elas agem sem pensar.

Tantas vezes eu vi policiais
agredindo moleques.
Já sofri preconceito
por eu ser do RAP.

Esperamos que algum dia
aconteça uma mudança.
É difícil, mas ainda
temos esperança.

O preconceito está
em todo lugar.
Está na mente das pessoas, 
elas agem sem pensar.
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Esperamos que algum dia
aconteça uma mudança.
É difícil, mas ainda
temos esperança.
Temos esperança.
Temos esperança.
Temos esperança.
Esperança. Paz.
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Escola: E. M. Francisco Manuel
Diretora: Isabel Cardoso
Diretor Adjunto: Antônio Gomes
Coordenadora Pedagógica: Núbia Cerqueira 
Professores Orientadores: Renata Elisa da Sil-
veira Soares e Thomaz Pereira de Amorim Neto
Alunos: Raíssa da Silva Lima, André Luiz Bernardo 
Fortes, Kleber dos Santos Cassino Júnior, Ana Clara 
Piemontese Rossi Sant’Ana, Guilherme Nascimento da 
Silva
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Até quando?!

Até quando
Aguentarei esse 

desprezo?
Até quando

Serei humilhada?
Até quando
Irá me diminuir,
Achando que sou fraca e 

incapaz?
Até quando

Terei que aturar os teus olhares 
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maliciosos
No meu caminhar?
Ah, por que não aceitar o meu 
não?
Em relação ao que penso e 
sinto...
Isso não faz diferença em teus 

atos?

Se diz feminista,

Mas é o primeiro a 

desrespeitar uma mina.
O que mata

É a hipocrisia que vem com a 
agonia

De ver uma família ensinando a 



78 prêmio literário do ensino fundamental – coletânea 2019

ser machista
Mas calma, parceiro

Pois sei que as coisas vão 
mudar!
Pois daqui a 10, 15, 50 anos, 
são as “bruxas’’ que vão 

comandar!
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Escola: E. M. Orsina da Fonseca
Diretora: Débora Frey Pereira
Diretor Adjunto: Victor Del Rio 
Coordenadora Pedagógica: Raquel Cristina dos 
Santos Simão
Professores Orientadores: Teresa Vitória F. Al-
ves, Antônio Carlos Rodrigues de Freitas e Valéria 
Cristina dos Santos da Silveira
Alunos: Gabryelle de Carvalho Ferreira, Julia da C. 
Rodrigues, Milla Gomes de S. Santos, Yasmin Novaes 
dos Santos, Rhayan Santos da Silva
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O mundo diferente

Você já ouviu falar sobre o TEA? Se você não sabe, TEA 
significa Transtorno do Espectro Autista. O autismo é 
um transtorno neurológico caracterizado por um com-
prometimento da interação social, ou seja, dificuldade 
de falar com as pessoas. 

Agora que você já sabe o que é TEA, posso começar 
a contar a história de um garoto, um garoto autista 
que sofria preconceito.

Em uma manhã de segunda-feira, Simon estava se 
preparando para o seu primeiro dia de aula do pri-
meiro ano do ensino médio em mais uma das esco-
las que ele já estudou na vida. Morava com seus pais, 
Beatriz e Paulo, que tiveram bastante dificuldade de 
criá-lo. Desde muito cedo eles eram chamados nas es-
colas, porque o filho sofria bullying e não era muito 
aceito por seus colegas de turma. Ele não tinha mui-
tos amigos, só uma: Laura, que conhece desde os dez 
anos de idade. Simon era muito inteligente e quase 
nunca tinha dificuldades nas matérias em sala de aula. 
O menino tinha a visão de um mundo diferente, via o 
mundo de uma forma que ninguém via. Gostava bas-
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tante de filmes e livros e imaginava a sua vida como 
um filme de vilões e heróis.

Você consegue imaginar a mente de um autista? 
Talvez nunca tenhamos parado para pensar nisso. Um 
autista sofre dificuldades além da doença, como na fa-
mília, tem problemas em socializar, para expressar o 
que sente e o que pensa, e de pensar como os outros. 
A mente de um autista pode ser muito tumultuada ou 
muito tranquila. Bom, nunca saberemos exatamente 
como ela é, então vamos investigar um pouquinho da 
vida de Simon.  

Simon sentia como se estivesse dentro dos filmes 
da Marvel. Via as pessoas que eram preconceituosas 
com ele como vilãs e aqueles que praticavam o bem 
ele enxergava como heróis.

Chegando à escola, o menino observou cada can-
to daquele local, cada detalhe, as pessoas, e teve sua 
primeira impressão. Achou tudo muito confuso e ba-
rulhento, mas sua atenção foi diretamente para uma 
menina, entre tantas outras. Simon nunca tinha sen-
tido aquela emoção estranha e inextinguível antes, 
não sabia como reagir diante daquela situação e ficou 
aparentemente nervoso. Decidiu então ir a um lugar 
isolado para pensar e tentar decifrar o que era o senti-
mento que estava sentindo. 

O tempo passou e já era hora de subir para ter sua 
primeira aula do dia. Como sempre, ele entrou na 
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sala de aula com a cabeça abaixada e supertímido; 
não olhou para ninguém e tentou ao máximo pos-
sível não ser notado por ninguém. Na hora da cha-
mada, quando chamaram o seu nome, todo mundo 
ficou curioso para saber quem era o aluno novo que 
se chamava Simon. A professora pediu que ele se le-
vantasse e se apresentasse para a turma. Ele não quis 
e permaneceu sentado e com a cabeça abaixada.

Quando finalmente tomou coragem e levantou a ca-
beça, o menino teve uma incrível surpresa: viu a mes-
ma menina que lhe tinha deixado inquieto na hora da 
entrada. Quase não acreditou quando a viu ao seu lado 
na mesma turma. “Meu Deus, o que eu vou fazer agora 
com essa menina na minha classe? Como vou reagir se 
ela vier falar comigo? Eu fiquei tão estranho quando a 
vi, imagina como eu vou ficar se ela vier falar comigo! 
Vai ser um desastre!”, pensou Simon.

Já era a hora do almoço, e Simon estava arrumando 
o seu estojo para descer quando sentiu uma mão no 
seu ombro. Virou-se e viu que era ela, a menina que 
tanto perturbava seu juízo.

– Tudo bem? Qual é o seu nome? – ela perguntou.
– Oi, é Simon, e o seu? – respondeu.
– Gaby!
No pátio, Simon se sentou em um banco que ficava 

perto de uma árvore para comer o lanche que sua mãe 
tinha feito, e Gaby sentou-se ao seu lado para conver-
sar e tentar fazer amizade.
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– Por que você está falando comigo? – questionou 
Simon.

– Ué! Por que eu não falaria com você?
– Porque eu sou uma pessoa estranha, e ninguém 

fala comigo.
– Você se acha estranho? Por quê?
– Sim, porque ao longo da minha vida inteira me 

chamaram de estranho. 
– Ah, tá.
Acabou o almoço e já era hora de eles subirem para 

mais uma aula.
Gaby se sentou ao seu lado, e eles ficaram conver-

sando sobre a vida. Simon falou que só tinha uma ami-
ga, chamada Laura, e que morava só com o seu pai 
e sua mãe. Gaby também falou sobre sua família e 
amigos. Ela tinha uma família muito grande. Morava 
com seus pais, sua avó e seu avô. Colegas? Ela tinha 
muitooos, mas amigos ela tinha poucos. A menina fa-
lou que desde criança sempre foi uma pessoa muito 
socializada e alegre e que falava com tudo e todos.

– Você quer seu meu novo amigo? Gostei de você.
– Claro, também gostei de você, acredite.
A partir daquele dia, eles ficaram muito amigos e se 

falavam todo dia. 
Simon sofria bullying todos os dias pelas pessoas da 

escola, mas não falava nada para Gaby. Ela percebeu e 
perguntou se estava tudo bem com ele. 
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– Eu estou bem, já estou acostumado com isso – ex-
plicou Simon.

– Você não pode se acostumar com isso, Simon! Eu 
vou dar um jeito nisso. Vou falar com a diretora, cha-
mar a polícia ou qualquer coisa, sei lá. Eu vou fazer de 
tudo para te ver bem!

– Obrigado, Gaby, você não sabe como eu fico feliz 
em ouvir isso. 

Naquele momento, ele a viu como uma super-he-
roína, e seus olhos brilharam ao perceber que ela se 
preocupava com ele.

Segunda-feira Simon viu sua amiga Gaby saindo 
da sala da diretora e ele perguntou-lhe o que tinha 
acontecido. Ela falou que não tinha acontecido nada 
demais, então o menino implorou para que ela lhe 
contasse a verdade logo.

– OK! SE VOCÊ QUER TANTO SABER A VERDADE, 
EU VOU TE CONTAR, MAS SAIBA QUE VOCÊ NÃO 
VAI GOSTAR NEM UM POUCO – gritou ela. – Eu rece-
bi uma bolsa de 100% para estudar no Canadá!

– O quê? Como assim? Quanto tempo você vai ficar 
lá? – perguntou Simon.

– Eu acho que uns três ou quatro anos. 
– E eu? O que vou fazer nesse tempo todo? Com 

quem vou conversar? Você sabe que você é a minha 
única amiga nessa escola.
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– Eu sei, mas é uma ótima oportunidade! Eles vão 
pagar minha faculdade, eu vou ter um dos melhores 
estudos que alguém pode ter... e tudo de graça!

– Tudo bem, e nós ainda vamos poder nos comuni-
car por mensagem, né?

– Claro! 
Simon ficou sem chão quando recebeu aquela notí-

cia, ele nunca tinha ficado tão triste como naquele mo-
mento. Ficou sem saber para onde ir, ficou sem saber 
o que falar, caiu em uma depressão muito forte. Seus 
pais não sabiam o que fazer, nem o motivo daquela 
tristeza toda.

Sexta-feira, depois de uma semana inteira sem ir à 
escola, ele apareceu e foi conversar com Gaby. Eles se 
abraçaram por quase três minutos, um abraço de mui-
tas lágrimas, amor, carinho e amizade. 

– Andei pensando e concluí que é melhor passar este 
tempo que ainda me resta com você e matar a saudade 
– falou Simon com os olhos cheios de lágrimas. 

– Não fica assim, Simon, a gente tem muito tempo 
ainda para se ver. Eu só vou viajar daqui a dois meses. 

Eles se abraçaram novamente. 
Passou o tempo, faltavam dois dias para a viagem 

de Gaby, e Simon estava supereufórico e tenso. No dia 
da viagem, Simon foi chamado na direção pela direto-
ra da escola.

– Simon, eu tenho uma notícia para te dar. A facul-



86 prêmio literário do ensino fundamental – coletânea 2019

dade em que Gaby vai estudar te fez um convite. Você 
aceita viajar com a Gaby para a faculdade dela e ter os 
mesmos direitos que ela? 

– Claro que eu aceito! Imagina só, eu e a Gaby jun-
tos, tudo de graça, no Canadá. Vai ser ótimo!

Ele foi diretamente ao aeroporto contar a novidade 
para Gaby, e os dois viajaram juntos para o Canadá.
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Procurando pistas

Muitas pessoas acabam não percebendo o preconceito, 
mas são poucas as que sabem onde ele vive.

O preconceito tem sido um dos grandes problemas 
mundiais e infelizmente é pouco discutido. Hoje eu 
vou te contar sobre dois casos em que estive muito 
envolvido!

Tudo começou no dia 12 de setembro, quando fui 
chamado para ir ao local de um aparente “assassinato”. 
Quando cheguei lá, algo me dizia que tinha alguma 
coisa errada e que aquele caso seria o início da desco-
berta de uma coisa muito maior, pois muitos sofrem e 
não falam, se calam por medo das críticas e das vio-
lências físicas! 

Em nossa história, a pessoa envolvida era Annie 
Blaise, de 16 anos, que estava no 2º ano do ensino mé-
dio da escola Mercersburg. Quando puxamos seu his-
tórico, percebemos que Annie era uma aluna do tipo 
“adolescente invisível”. 

Iniciamos nosso trabalho procurando pistas. Con-
versamos com seus “colegas” de escola, mas ninguém 
sabia dizer nada sobre ela. Muitos nem sabiam que ela 



Procurando pistas  89

estudava lá! De repente, Kevin Johnson aparece em 
meu escritório e nos conta coisas muito interessantes. 
Descobrimos que Annie não era só uma menina, mas 
uma menina como muitas outras que sofrem precon-
ceito em seu dia a dia. Kevin abriu meus olhos e me fez 
chegar ao ponto mais importante desse caso, onde eu 
descobriria que talvez não estivesse lidando com um 
assassinato, mas, sim, um suicídio! Fiquei espantado 
com a realidade. Logo acionei o meu departamento e 
começamos a ligar os fatos.

Na noite em que Annie morreu, percebemos que ela 
levava um pequeno diário, onde encontramos pistas 
do local em que ia para escrever desabafos, para re-
fletir sobre sua realidade. Descobrimos que ela tinha 
uma colega de classe chamada Lana Clark e que essa 
menina era o seu pior pesadelo, a típica adolescente 
popular: famosa, usa roupas da moda, tem o cabelo 
descolado e é querida por quase todos os alunos e alu-
nas da escola.

Muitos viam a sua conduta cruel com Annie, mas, 
por medo, ninguém falava nada, pois Lana sempre en-
contrava um jeito de comprar o silêncio de todos. En-
tão, minha mente se abriu e trouxe à tona a verdade 
que estava escondida.

Logo entrei em ação. Auxiliado por várias pessoas 
do meu departamento, entramos na escola Mercers-
burg e, de cara, vimos Lana Clark fazendo o que fazia 
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de melhor: maltratar e mentir sobre as pessoas, e des-
cobrimos que ela não era apenas uma típica adolescen-
te popular, mas uma pessoa que usava como válvula 
de escape de seus problemas pessoais a tortura psico-
lógica, tanto de seus colegas como de qualquer pessoa 
que chegasse perto dela!

Sim, você pode até achar um pouco exagerado, mas 
depois desse caso comecei a reparar e descobri que, 
como Annie, muitas pessoas desse mundo sofrem dia-
riamente por causa das ações preconceituosas e discri-
minatórias que outras pessoas fazem apenas porque 
querem que um modelo de conduta seja visto como o 
mais importante. 

Isso foi apenas o pontapé, pois, no exato momento 
em que encerramos o caso Annie, outro jovem – Ri-
cardo Scott – chegou ao meu escritório relatando um 
caso igual ao vivido na escola Mercersburg. Seu relato 
marca os seus dias na escola Baylor.

Ricardo contou que se tornou amigo de Michael, 
quando este o defendeu da classe, mas que, por ser 
homossexual, o amigo também passava por problemas. 
Ricardo se sentia culpado, pois achava que tinha piora-
do a situação do amigo, que passou a se mutilar devido 
à depressão pela qual estava passando.

No dia 16 de outubro, após a aula de Biologia, Ri-
cardo percebeu que seu amigo estava chorando e o viu 
sair correndo. Foi atrás dele, mas não o encontrou de 
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jeito nenhum. De repente viu, saiu correndo e final-
mente segurou Michael pelo braço. Percebeu que ele 
estava prestes a se jogar no lago Michigan.

Ricardo disse que seu amigo lhe olhou com pro-
funda tristeza e pediu que o largasse. Tentou conven-
cê-lo de que havia uma saída para os seus problemas, 
contudo não adiantou, e, em poucos segundos, Ricar-
do viu seu amigo cair na água, afundar e desaparecer 
como um qualquer e sem valor.

Ricardo nos relata que nesse momento ficou parali-
sado e chocado, pois nunca pensou em ver uma morte 
assim e tão de perto, principalmente do seu melhor 
amigo, que, na verdade, era seu único amigo! 

Chegando ao local do caso, vimos um grupo de 
jovens que faziam parte de uma ONG contra o pre-
conceito no mundo. Eles estavam colocando flores 
brancas no lago, como uma representação de apoio 
a Michael e a todos aqueles que sofrem diariamente 
preconceito e violências sociais.

Nesses dois meses, esses casos me fizeram enxergar 
que o preconceito existe e está na nossa frente. Mas, 
por outro lado, ainda existem pessoas dispostas a dar 
tudo de si para acabar com ele, e descobri que a partir 
de agora quero ser uma dessas pessoas!
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Ela

Tocando a pele pálida dos meus ombros com seus de-
dos frios, minha mãe, que antes me fazia companhia, 
abandonou o quarto dizendo o quanto estou “cresci-
da” e “linda”. As palavras me fizeram pensar, suspirar 
e, mais uma vez, fitar o espelho, encarando o corpo 
errado que minha alma habitava. Deixei que minhas 
próprias mãos dedilhassem, com calma e desgosto, o 
corpo feminino que me pertencia erroneamente. 

“Eu não a criei para ser um menino!”, gritou a voz 
estridente da minha mãe, provavelmente vinda da co-
zinha. Aquilo era tão incisivo quanto uma punhalada, 
principalmente porque sei que eu era o motivo das re-
centes brigas dos meus pais. 

Minha mãe, uma transfóbica que acreditava na fa-
mília. Meu pai, um ótimo homem que defendia o que 
eu era. “Você não a criou para ser um menino, mas eu 
o criei para ser o que ele quiser ser!”, gritou meu pai de 
volta. Um esboço de sorriso foi refletido no espelho, e 
tive a certeza de que, enfim, estava sorrindo. Sem minha 
mãe perceber, ela partia o meu coração, enquanto meu 
pai aparecia para consertar tudo com o maior cuidado. 
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Ela precisava entender que eu não era “ela”. Ela ti-
nha que aceitar que eu não sou “ela”. Ela precisava res-
peitar o fato de que eu jamais me sentirei ou pensarei 
como “ela”. 
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Menos preconceito, 
mais tolerância 

Não se finja de difícil, 
você sabe do que estou falando. 
Ele vive em você, 
sem ao menos perceber. 
É o branco, é o negro 
É o índio, é o baiano 
Não importa quem você seja 
Sempre estão te julgando! 
Seja dia, seja noite 
Onde eu moro, não importa! 
Sempre estarei ali, 
Levando uma vida “torta”. 
Arco-íris, rosa ou azul 
Não importa quem você é! 
O importante é ser quem quiser! 
Poxa, homem! 
Poxa, mulher! 
Se você não souber amar, 
tente ao menos respeitar! 
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Não cabe a você 

Ter opinião é um dos seus direitos, 
mas não cabe a você opinar 
sobre o que respeito. 
Sei que não somos iguais 
Nem quero que sejamos. 
Você tem seus princípios, 
e eu tenho quem amo. 
Mas a vírgula está no seu opinar. 
Apesar de achar, 
você não tem o direito de me desrespeitar. 
Nossa única diferença 
está em não sermos iguais, 
e por ela devemos nos respeitar, 
para que o mundo possa viver em paz. 
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Preconceito  
em seu ápice 

Igualdade contradiz muitos. 
Incertezas de si vêm à flor da pele, 
constantes irregularidades nas nossas vidas, 
olhos e jeitos de ser. 
Faz-se a caracterização de alguém 
através de breves olhares. 
Nós contradizemos tudo o que falamos, 
queremos descobrir os limites, impondo! 
O que é bonito prevaleceu? 
O que é feliz entristecerá? 
Mentes tão brilhantes e tão incompreendidas... 
Ignoram o verdadeiro intelecto próprio! 
Esquecem de si depois de se acharem... 
Procuram culpar a mente humana de tais atrocidades... 
Uma interrupção na razão? 
Construíram incertezas nas pessoas erradas 
e isolaram as das certas. 
O orgulho humano é tão drástico a este ponto? 
Somos narcisistas por pura natureza humana. 
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Julgamos o que não conhecemos por puro medo da 
rejeição. 
Preconceito não está em todo lugar, 
está nos olhos de quem vê. 
Prevalecemos à beira da discriminação. 
Procuramos os pontos errados para dizer: 
“Eu sou dona de mim e, de toda forma, 
minha cor, meu gênero e opção sexual não dizem res-
peito a você!” 
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Subconsciente 

Acordei ao pensar... Será preconceito minha forma de 
falar? 

Ao olhar o menino fora do padrão da sociedade, 
meu subconsciente indica o que queria falar de ver-

dade. 
Mas esse não é um pensamento só meu,
aposto que você já pensou assim. 
É que a sociedade quer... um padrão perfeito sem 

fim! 
Mas como fazer isso se todo mundo tem defeitos? 
Independentemente da forma, crença ou qualquer 

desigualdade, 
não cabe a mim prescrever o que você é de verdade. 
Esses pensamentos me fizeram lembrar 
que o preconceito existe e mora em todo lugar! 
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Encarando o 
preconceito

Sou um menino negro e pobre que morava no interior 
do Ceará. Um dia minha família resolveu ir para o Rio 
de Janeiro em busca de trabalho. Por conta dos proble-
mas financeiros, ao chegarmos lá, nos hospedamos na 
casa de um amigo da família. Minha mãe, Luiza, fez a 
minha matrícula na escola vizinha. 

Cerca de um mês depois, as coisas começaram a me-
lhorar financeiramente para o lado dos meus pais, mas, 
para mim, o efeito foi inverso. Comecei a sofrer bullying 
na escola e me deram apelidos como “pão queimado” 
e “torradinho”. Além dos apelidos preconceituosos, eles 
zombavam do meu sotaque e corrigiam-me o tempo todo. 

Comecei a pensar que falava errado. Tentei mudar 
minha forma de falar, mas não deu certo e comecei a 
me isolar das pessoas. Antes que entrasse em depres-
são, uma professora percebeu que eu estava diferente 
e começou a dialogar comigo. Mesmo envergonhado, 
falei como estava me sentindo e como estava achando 
que tinha algum defeito por ter nascido no Ceará. 
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Na aula seguinte, entrei na sala e percebi que havia 
outros alunos que não eram da minha turma. Foi en-
tão que notei que eles falavam como eu e que tinham 
a mesma cultura. A professora contou que seria uma 
aula sobre xenofobia, e pude ouvir relatos de outras 
pessoas que sofreram com o mesmo problema que eu. 
Fui entendendo que o preconceito gera antipatia por 
pessoas diferentes do meio daquele em que vivemos e 
que isso é muito comum dentro e fora do Brasil. 

Depois deste dia, tudo ficou diferente! Minha visão 
sobre o mundo e sobre as pessoas foi ampliada. Mui-
tos alunos vieram me procurar para pedir desculpas, 
e descobri que os mesmos indivíduos que praticaram 
preconceito no passado também haviam sofrido com 
ele. E eu continuo me perguntando por que aquelas 
pessoas que sofriam com o preconceito repetiam as 
mesmas ações com outras pessoas. Talvez elas não per-
cebessem que o preconceito morava dentro delas. Em 
mim já estava resolvido que aqueles apelidos e o pre-
conceito já não me abateriam mais. Estavam apenas na 
lembrança, como uma experiência que não gostaria de 
viver nunca mais. Mas e você, pratica o preconceito? 
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Venci o preconceito

Um dia, eu estava indo para a escola de manhã cedo e, 
no meio do caminho, parei em uma padaria para tomar 
café. Quando entrei, me sentei perto do balcão e fiz o 
pedido. Depois de um tempo, como estava demorando, 
me levantei e fui perguntar o porquê do atraso. Enquan-
to o garçom verificava, me deparei com um senhor na 
porta da padaria. Ele estava chorando muito e com al-
guns papéis nas mãos. 

Eu fiquei muito curiosa, então caminhei até ele e 
perguntei: 

– Moço, por que você está chorando? 
E ele me respondeu com toda calma do mundo:
– Eu estou há cinco anos sem trabalhar por causa da 

minha cor. Hoje eu vim aqui nesta padaria para deixar 
o meu currículo, mas nem meu nome eles quiseram 
ouvir. Mandaram-me ir embora porque aqui não acei-
tam gente do meu “tipo”. 

Isso me doeu tanto que fiquei o dia todo pensando 
em como é possível que existam pessoas assim.

No dia seguinte, passei na mesma padaria e aquele 
senhor do dia anterior estava em uma fila de entre-
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vista de emprego. Eu perguntei se ele se lembrava de 
mim, e ele respondeu que sim. Perguntei qual era o 
nome dele. Ele disse que era Antônio, então me apre-
sentei e perguntei se ele tinha arrumado algum traba-
lho. Antônio disse que não, então pedi um número de 
celular para poder entrar em contato, e ele me deu o 
número de sua filha mais velha. Despedi-me e segui 
meu caminho para a escola. 

Depois da escola, fui ao trabalho da minha mãe, que 
fica em outra escola. Chegando lá, eu fiquei conversan-
do com uma amiga da minha mãe sobre o Antônio. Ela 
achou muito legal da minha parte tentar ajudá-lo. Ela 
comentou que tinha uma vaga de auxiliar de limpeza, 
então perguntei se poderia deixar o número do Antô-
nio. Ela aceitou. 

Uma semana depois, minha mãe chegou em casa di-
zendo que havia um homem novo trabalhando lá, que 
ele se chamava Antônio e que falou que me conhecia. 
Eu fiquei muito feliz por termos vencido o preconceito!
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A igualdade entre  
os reinos

Num lugar bem distante, no reino Alvowhite, havia 
um rei chamado Hitler. Era um homem completamen-
te preconceituoso e racista, que mandava embora to-
das as pessoas negras e escravizava as que não tinham 
para onde ir.  

Um dia surgiu uma criatura chamada Whiblack, 
criada pela luz e treinada pelas trevas, que buscava 
igualdade entre pretos e brancos.  Ele também lutava 
por justiça para vingar a morte de seus pais, que foram 
mortos pelo rei quando ele ainda era uma pequena 
criaturinha. Whiblack não aguentava mais as injusti-
ças do rei, então decidiu ir ao reino de Senzala, que 
era vizinho ao de Alvowhite. Esse reino era frequente-
mente atacado e roubado por Hitler. 

Whiblack pediu permissão para falar com o rei de 
Senzala com a intenção de organizar uma reunião para 
buscar a igualdade entre os reinos. O rei de Senzala, 
chamado Luther King, concordou com a ideia e resol-
veu chamar o rei Hitler para uma reunião de concilia-
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ção entre os reinos. Whiblack também participou, con-
versou com os dois reis e expôs a situação das coisas. 
Mas, quando Hitler ouviu a história e os direitos das 
pessoas negras, ficou furioso, porque percebeu que ele 
perderia poder e dinheiro, então não gostou nada da 
ideia e não aceitou. Os assessores do rei de Alvowhite 
acharam que poderia ser um golpe, então declararam 
guerra ao reino de Senzala e a todo seu povo negro. 

O rei Luther King mandou fechar todas as entradas 
do reino de Senzala para não sofrer um ataque e ainda 
colocou Whiblack como capitão do seu exército, por ser 
um lutador experiente e muito inteligente. Hitler, sa-
bendo que não conseguiria entrar no reino de Senzala 
com Whiblack comandando o exército oposto, mandou 
um amigo montar uma bomba mágica que fosse capaz 
de destruir todo o reino de Senzala. Porém, um conse-
lheiro ficou sabendo dos planos do rei de Alvowhite e 
alertou Whiblack, que decidiu atacar o reino de Hitler 
antes que fosse tarde. 

Para isso, o capitão armou um plano: entrariam no 
reino inimigo e ativariam a própria bomba de Hitler 
lá mesmo. Whiblack escolheu os três melhores guer-
reiros para acompanhá-lo. Eles conseguiram entrar no 
reino sem problemas, mas, quando entraram na sala da 
bomba, descobriram que um deles teria que ficar para 
acioná-la e não daria tempo de fugir, pois o efeito era 
instantâneo e devastador.  Whiblack decidiu então que 
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ele mesmo ficaria e assumiria essa missão. Disse que já 
tinha cumprido seu propósito e encararia este sacrifício 
pela honra de seus pais e de todo o povo negro. Assim, 
no mesmo momento em que os três guerreiros saíram 
do reino, Whiblack explodiu a bomba que Hitler queria 
usar para atacá-los e só sobrou o reino de Senzala.

O rei Luther King, sabendo da atitude heroica de 
seu capitão, decidiu fazer uma estátua em sua home-
nagem, e Whiblack ficou na memória do povo de Sen-
zala, sendo até hoje considerado o salvador desse povo.
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E aqui ele mora, no 
início de tudo...

Preconceito:
Reação rápida e com efeito
Em julgar tudo o que não foi aceito
Com o nosso jeito de agir e pensar
Onde colocamos nossa opinião
Na frente, antes de ver a questão
Com o coração e a razão
Em tirar de tudo uma lição
Interferir nas atitudes
Tirando os olhos das virtudes
Onde mora o preconceito?

Raça preta miserável!
Ah, mas até que tem traços finos...
Cabelo duro!
Isso só pode ser coisa de preto!
Sai daqui, sua negra!
Mulher da cor do pecado!
Onde mora o preconceito?
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Mulher só serve para pilotar fogão!
Acha mesmo que entende de futebol?
Com uma roupa dessa, pediu, né? 
Hoje em dia, mulher acha que pode tudo...
Isso só pode ser TPM!
Se acabou depois dos filhos!
Mulher no volante, perigo constante!
Onde mora o preconceito?

Homem que é homem não chora!
Olha o mariquinha!
Mais mulher que homem!
Olha a cara desse aí...
Fica se achando homem, mas sabe que não é!
Onde já se viu... se assumir?
Bicha! Tinha que ser!
Igual a mulher você não vai ficar!
Aqui mora o preconceito!
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Uma viagem ao 
passado, onde morou 

o preconceito...

Em 2043, foi criada uma máquina capaz de viajar ao 
passado, e eu fui a primeira pessoa a testar isso. Via-
jei para alguns anos antes da Terceira Guerra Mundial, 
que foi uma guerra pela luta dos direitos das mulheres, 
dos negros e de outras minorias. Entrei na guerra como 
soldado americano. Os americanos apoiavam esses di-
reitos, mas muitos países não apoiavam, como alguns 
países da Ásia e da Europa.

Tudo começou com um grupo de rebeldes que picha-
vam os lugares e faziam manifestações. O número de 
rebeldes crescia cada vez mais, até que a ONU, a fim 
de defender esses direitos e adotá-los em todos os paí-
ses, decidiu intervir. Como alguns países ainda eram 
contra, muitas e muitas manifestações foram ocorren-
do, até que se iniciou a Terceira Guerra Mundial.

E assim o tempo passou, passou... O mundo esta-
va um caos. Tudo começou com a Rússia, que lançou 
bombas sobre a América. Os Estados Unidos também 
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mandavam bombas e mísseis. A Rússia atacava espe-
cificamente a América do Sul, pois sabia que lá havia 
muitos afrodescendentes. Nessa época, na Europa e na 
Ásia, mulheres eram exploradas sexualmente, e mui-
tos trabalhadores viviam na escravidão. 

Com o tempo, alguns países, até mesmo da Europa, 
deixaram de estar satisfeitos com essa situação e co-
meçaram a se aliar à América para pôr fim à guerra. 
Assim, com a união de muitos países que reconhece-
ram a importância da igualdade entre os povos, termi-
nou a guerra e prevaleceu a igualdade social em todo 
o mundo.
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Funk de favela

O funk carioca nasceu no beco das favelas, 
Levando sua mensagem com sinceridade. 
Canta preto, branco, canta o gordo, o magro, 
E a sociedade só discrimina o funkeiro favelado. 
É muito preconceito, 
Ser pobre não é defeito! 
Escrevo esse funk, 
essa é minha música preferida. 
O importante é fazer o que se gosta nessa vida! 
É muito preconceito! 
É muito preconceito! 
Eu sou feliz como sou e te aconselho: 
Viva a sua vida honestamente, 
respeitando as diferenças e intensamente. 
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Tudo errado  
no mundo 

Muita violência acontecendo... 
no mundo, DISCRIMINAÇÃO. 
Você pede paz!? 
Morte, injustiça, pra você, tanto faz! 
Eu vou te dizer:
Preconceito com a minha cor 
Não tem nada a ver 
Eu não pedi para nascer! 
Eu vou vivendo no mundo.
Só porque moro no morro, 
para você, sou vagabundo. 
Corrupção, 
Guerra pelo dinheiro,
Aham, aham, fico suave.
Que pena que dinheiro 
não traz felicidade! 
Hoje peço proteção a Deus e vou falar: 
Porque quando saio de casa 
Não sei se vou voltar... 
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Rap do desamor 

Quantas mais Marias da Penha 
Vão vivenciar a mesma resenha? 
Veja como as mulheres são tratadas nesse Brasil 
A violência é por segundo 
Como tiro de fuzil 
Não, não e não!
Se não entendeu, 
Cuida da sua vida, 
Que da minha e do meu corpo, cuido eu! 
Quanto mais feminicídio, 
Mais mulheres estão cometendo suicídio. 
O medo de sofrer 
Faz com que elas queiram morrer. 
Meu Deus! Como isso pode acontecer? 
O amor vira dor, 
E para elas a vida acabou. 



126 prêmio literário do ensino fundamental – coletânea 2019

Escola: E. M. São Tomás de Aquino
Diretora: Barbara Corrêa Castro Delanga
Diretora Adjunta: Silvana de Fátima Ferreira
Coordenadora Pedagógica: Aralcinea Dorjenah 
Leal Soares Nogueira
Professoras Orientadoras: Walewska Gomes 
Braga, Silvane Tavares Ferreira Vecchi, Silvana 
Ferreira e Leila de Lima
Alunos: Laís Abreu Gomes de Oliveira, Thamillys 
Luiza Gomes de Oliveira, Maria Heloisa Pereira de 
Sousa



127

O difícil pode ser 
realizado

Beatriz era uma jovem negra de 19 anos que, após per-
der seus pais em um acidente ainda criança, acabou 
sendo criada por sua avó, que sempre fez de tudo para 
lhe dar uma boa educação. Bia percebia o esforço da 
avó e sempre surpreendeu todos à sua volta com sua 
incrível inteligência. Essa característica a fez ganhar 
uma bolsa na melhor universidade de Matemática, a 
matéria que sempre amou. 

Ela sabia que era uma faculdade muito disputada 
por homens – brancos, em sua maioria. Seria um de-
safio a cada dia. Não bastasse ser discriminada e as-
sediada, ainda davam a ela apelidos “fofos” que, na 
verdade, eram racistas: nomes que tinham o objetivo 
de demonstrar controle e poder sobre ela. Os homens 
queriam rebaixá-la a uma posição indefesa e de fragili-
dade. Mesmo fazendo muito mal para ela, infelizmen-
te Bia teve que se acostumar a isso. Ela não se defendia, 
porque as outras pessoas não fariam nada. Qualquer 
tentativa seria em vão. 
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Sua cidade era bem atrasada, lá todos ainda tra-
tavam a mulher como alguém inferior. Ela sabia que 
aquilo era errado, mas não conseguia fazer nada para 
mudar a condição em que se encontrava. 

Eis que chega o grande dia: a prova final! Se ela pas-
sasse, finalmente trabalharia com o que mais gostava. 
Bia não estava nervosa, pois havia estudado muito e 
estava consciente de seu potencial, diferentemente do 
resto da turma. Todos os homens rezavam para que 
conseguissem fazer a avaliação, morrendo de medo. 
Ela terminou a prova muito satisfeita. Na hora de sair, 
ao olhar o professor, percebeu que ele estava corrigin-
do a última questão da sua prova e que tinha acertado 
tudo. Saiu de lá mais que feliz! 

No dia seguinte, saiu o resultado oficial, e, quando 
ela foi checar, viu que tinha sido reprovada! Indignada, 
foi perguntar ao professor sobre isso, e ele, bastante ir-
ritado, respondeu que ela não tinha potencial nenhum 
para passar naquela prova, que era impossível que 
uma mulher fosse aprovada. Apesar das tentativas de 
diálogo, o professor encerrou o assunto. Nesse exato 
momento, Bia percebeu ONDE MORAVA O PRECON-
CEITO. 

Durante sua triste caminhada para casa, ouviu al-
gumas pessoas comentando sobre um colégio que, apa-
rentemente, havia sido ocupado por uma organização 
de mulheres. Uma escola alternativa, informal, onde 
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apenas mulheres davam aula, desde que fossem qua-
lificadas, ainda que não tivessem um diploma formal. 
Se mostrassem capacidade, seriam contratadas. 

Sem pensar duas vezes, pegou o endereço, deu 
meia-volta e foi direto para o local onde, naquele mes-
mo dia, fez o teste. E, claro, passou! Na próxima se-
gunda já começaria a trabalhar. 

Ao chegar à escola, se deparou com uma impecável 
organização, uma equipe de professoras muito boa, in-
clusiva, e um ambiente limpo do teto ao chão. Parecia 
o paraíso. Foi bem-recebida e logo fez amizades. Era 
como um sonho, ela nunca havia sido tratada tão bem 
fora de casa. 

Na hora da aula, foi conduzida até sua turma; daria 
aula de reforço para crianças, verdadeiros anjinhos de 
10 e 11 anos, para quem ensinaria a importância de 
tratar homens e mulheres de forma igualitária, visto 
que ambos possuem as mesmas capacidades. 

Beatriz finalmente realizou seu grande sonho: atra-
vés da Matemática, contribuiria para a transformação 
de uma sociedade ONDE NÃO MORE O PRECONCEITO. 
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Quando o 
preconceito mora  

em casa

Samuel era um adolescente homossexual de 18 anos 
que morava com os seus pais, no Morro da Providência, 
Centro do Rio de Janeiro. Sofria muito preconceito por 
parte de seu pai, Antenor, e de seus amigos, que não 
aceitavam seu jeito de ser. Entre estudar, trabalhar e 
limpar a casa todos os dias, ele tinha uma vida bem 
corrida, além de ter que lidar com as atitudes agressi-
vas do próprio pai. 

Ele trabalhava como caixa em um supermercado e 
chegava cansado todos os dias. Era agredido física e 
verbalmente por seu pai. Samuel pensava em ir em-
bora, mas seu salário era pouco e não conseguia se 
sustentar sozinho. 

Um dia, conheceu um rapaz, por quem se apaixo-
nou e, à medida que foram se conhecendo melhor, o 
sentimento entre eles só cresceu e começaram a na-
morar. O pai de Samuel ficou sabendo através de ami-
gos e ficou furioso. Esperou o filho chegar em casa 
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e lhe perguntou se era verdade. Antes de responder,  
Samuel sentou-se no sofá, sabendo que aquela con-
versa seria uma das mais difíceis que teria na vida. 
Tentou explicar que, mesmo gostando de outro ho-
mem, não deixaria de ser uma pessoa honrada e res-
peitosa e que queria também ser respeitado. Antenor, 
mesmo diante do apelo do filho, ficou indignado e o 
expulsou de casa. 

Triste, Samuel foi para a casa do namorado e con-
tou o que tinha ocorrido. Ailton falou que não havia 
nenhum problema em Samuel ficar em sua casa. Para 
se acalmar, o casal, tentando esquecer um pouco do 
problema, foi ao McDonald’s para lanchar. Chegando 
lá, foram desrespeitados por outros clientes pela ma-
neira que se vestiam: estavam usando roupas curtas 
e apertadas. Ouviram as pessoas cochichando: “Que 
coisa ridícula aqueles dois!”, “Que pouca vergonha!”. 
Diante de mais essas humilhações, saíram dali tristes 
e com vergonha, decididos a esconder a relação entre 
eles para evitar mais ataques preconceituosos. 

Voltando para casa, avistaram um cartaz divulgan-
do um grupo de apoio a pessoas LGBTs, onde estava 
escrito: “Você, que sofre preconceito, que não é aceito 
pela sociedade, venha fazer parte da nossa família!”. 
Os dois ficaram animados com a proposta e tiraram 
foto do cartaz, que trazia o telefone e o endereço de 
onde aconteciam as reuniões. 
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Participaram do primeiro encontro logo no dia se-
guinte. Chegaram acanhados, mas, como foram tão 
bem recebidos, perderam a vergonha e começaram a 
contar seus dramas, suas dores e sofrimentos. 

Perceberam que todos ali sofriam as mesmas dores. 
Participaram de vários encontros e a cada dia se forta-
leciam, até que Samuel decidiu conversar novamente 
com o pai, procurando tentar uma reconciliação. Sur-
preendentemente, no encontro entre os dois, Antenor 
demonstrou arrependimento pelo que fez. Abraçou o 
filho e, chorando, pediu desculpas, contou que sentia 
sua falta e que faria tudo para aceitar quem ele era. 

Samuel percebeu que seu pai queria aceitá-lo de 
verdade, mas sabia que precisaria de ajuda, portanto 
convidou-o a participar do grupo de apoio, que tam-
bém era frequentado por familiares. Após algumas 
reuniões, os três começaram a se aproximar. Antenor 
sentiu uma conexão forte entre eles e, convivendo com 
outras famílias que passaram pelo mesmo drama, per-
cebeu que a vida não é só julgar, mas cuidar, amar e 
aprender a conviver em harmonia, e que o preconceito 
não pode morar em nossos corações. 
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Racismo ou qualquer 
forma de preconceito 

não é brincadeira!

Manuela é uma menina de 10 anos, baixa, gordinha e 
negra, por isso sofre muito preconceito na escola por 
parte de seus colegas. Por causa das suas característi-
cas físicas, ninguém gostava de brincar ou conversar 
com ela. A menina era desprezada na escola, mesmo 
sendo muito maneira, carinhosa e gentil com todos. 
Por não ter amigos e se sentir sozinha, sofria muito. 
À noite, deitada na cama, chorava bastante, e, quan-
do sua mãe perguntava o que tinha acontecido, nunca 
falava a verdade, dizia que era nada. Sentia vergonha 
e medo, não queria dividir aqueles sentimentos com 
ninguém. 

Certo dia, Manuela foi para a escola já muito desa-
nimada, não aguentava mais tanto preconceito. Che-
gando à sala de aula, seus “colegas” mais uma vez co-
meçaram a zoá-la: “Chegou a baleinha!”, “Sai pra lá, 
sua macaca!”, “Aqui não é seu lugar!” e diversas outras 
ofensas. Manuela começou a chorar muito e saiu cor-
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rendo para o banheiro. Pegou a Gillette que há dias 
levava consigo e começou a se cortar, pois acreditava 
que assim aliviaria sua dor. Uma professora entrou no 
banheiro e, diante daquela cena em que a menina se 
mutilava, horrorizada, tirou a lâmina da garota e a le-
vou para a direção. Comunicados, os pais rapidamente 
chegaram e levaram a filha em choque para casa. 

Quando todos os professores tomaram ciência do 
que estava acontecendo, decidiram fazer um projeto 
na escola com os alunos, pois entendiam que só punir 
os agressores não resolveria o preconceito na escola. 
Na maioria das vezes, os alunos que cometiam racismo 
ou bullying eram suspensos por alguns dias, mas não 
adiantava, eles sempre voltavam a cometer os mesmos 
erros. 

Para conversar com os alunos sobre o preconcei-
to que muitos dentro da escola sofrem calados, com 
medo de apanhar ou acontecerem outras coisas piores, 
os professores decidiram fazer uma feira, que discuti-
ria todas as formas de preconceito. 

Cada turma apresentou um trabalho, mostrando ca-
racterísticas físicas que normalmente são usadas para 
cometer preconceito na escola (cor, tamanho e peso) 
e todos os problemas gerados pelas agressões físicas 
e verbais. Foram apresentadas peças teatrais que fa-
lavam sobre bullying e racismo, levando os alunos a 
refletirem sobre o problema. 
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A feira fez um sucesso tão grande que outras es-
colas da região resolveram fazer o mesmo não só na-
quele ano, como também nos anos seguintes. Com a 
mudança no comportamento dos alunos, Manuela fez 
bastantes amigos e parou de se cortar, pois já não se 
sentia mais triste e sozinha. 

Manuela sempre se perguntou: Por que cometer 
racismo? Isso não leva a lugar nenhum, todos somos 
iguais! Quando morrermos, iremos para o mesmo lu-
gar, não precisamos diminuir ninguém para nos sen-
tirmos melhor. Às vezes, um amigo não se sente bem 
com as “brincadeiras”. Quem as faz pode até rir, mas 
quem as sofre não! Racismo ou qualquer forma de pre-
conceito não é brincadeira. 
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Precisamos 
transformar todo 

ódio em amor!

“Além de preta, é sapatão!” – ouvimos esta frase quando 
estávamos comemorando o Dia dos Namorados na La-
goa, onde tínhamos nos conhecido. Percebi que minha 
namorada ficou chateada, mas, como estávamos come-
morando esse dia, queríamos que fosse perfeito, então 
só seguimos em frente. Quando acabamos nosso pas-
seio, fomos para casa e começamos a conversar sobre o 
que aconteceu: 

– Nossa, como as pessoas podem ser tão preconcei-
tuosas? – falei com raiva. 

– Fiquei tão chateada... eu queria que fosse tudo per-
feito! As pessoas deveriam ter mais respeito. 

– Deixa pra lá, foi maravilhoso do mesmo jeito! – falei. 
No outro dia, eu estava passando em frente a uma 

casa quando ouvi um grupo de homens falando: 
– NEGROS DEVERIAM SER ESCRAVOS AINDA! – 

gritou um homem do grupo. 
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– Mas não somos mais! Você deveria se envergonhar, 
isso é muita falta de respeito! Sabia que posso denun-
ciar você por racismo? – perguntei com muita raiva. 

– Quem você pensa que é para falar assim comigo? 
– falou o homem, aproximando-se. 

– Sou uma pessoa como você e mereço respeito! 
– Lixos como vocês não merecem respeito – ele res-

pondeu, dando um tapa no meu rosto. 
Não tive nenhuma reação. Estava tão abalada que 

só queria ir para casa. Mas o pesadelo daquele dia es-
tava só começando... 

Daniele me esperava na porta da minha casa. Eu es-
tava transtornada, chorando. Sua mãe, que não sabia 
que a filha era lésbica, descobriu nosso relacionamen-
to e a expulsou de casa. Mantínhamos nosso namoro 
escondido, pois sabíamos que a mãe da Dani não acei-
taria. Ela é uma pessoa muito preconceituosa, acredita 
que só pessoas do sexo oposto podem manter relação 
amorosa, vê como algo pecaminoso, blasfêmia. Ela 
disse: “Deus criou Adão e Eva para se multiplicarem! 
Homem com homem ou mulher com mulher é abomi-
nação, queimarão no inferno! Eu gerei você mulher, 
não sapatão!”. 

Imagino como deve ter sido difícil para a Dani ou-
vir tudo aquilo da própria mãe, pois ela a amava mui-
to. O pior de tudo era saber que aquelas palavras não 
eram da boca para fora, pois a mãe tinha dentro de 
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si todo aquele preconceito, construído durante séculos 
por sua religião. Enquanto me contava sobre a briga e 
como tudo aconteceu, as lágrimas desciam e eu tenta-
va consolá-la, até que reparou em meu rosto vermelho, 
por causa do tapa, e perguntou o que tinha acontecido. 
“Nada demais”, eu respondi, mas ela insistiu. Acabei 
contanto que sofri um ataque racista na rua. 

– Será que um dia as pessoas respeitarão as outras, 
independentemente da cor, da religião ou da orienta-
ção sexual? – refletiu Dani ainda em prantos. 

– Não sei, só o tempo poderá dizer se um dia vivere-
mos em harmonia, respeitando as diferenças – respon-
di, abraçando-a e acalentando os nossos sofrimentos. 

Sabíamos que ainda enfrentaríamos muito precon-
ceito, mas também sabíamos que nosso amor e o de to-
das as pessoas que passam pelos mesmos dramas, aos 
poucos, podem mudar o mundo, transformando ódio 
em respeito e amor. 

É triste saber que, no Brasil, a cada 16 horas uma 
pessoa LGBT, por preconceito, se torna vítima fatal, de 
acordo com dados de 2018 da Diretoria de Promoção 
dos Direitos Humanos LGBT, e que a cada 23 minutos 
um negro morre no Brasil. 

Temos que respeitar as pessoas do jeito que elas são, 
independentemente de qualquer diferença. Todos so-
mos iguais, nada torna a cor do nosso sangue diferente, 
nem nossos sofrimentos ou alegrias. 
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Seguimos nosso caminho na esperança de, um dia, 
a mãe de Dani e as outras pessoas nos aceitarem com 
todas as nossas diferenças. 
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