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A pintura Tributo à Mãe Natureza é
uma viagem metafísica ao nosso
comprometimento com o meio. Os
símbolos da pintura convidam o ser
humano a coexistir de forma
saudável com animais, plantas e
outros elementos naturais
inanimados. A mulher sentada na
pintura leva na sua mão de forma
delicada o planeta Terra enquanto
passa essa mesma energia ao livro
que, ao mesmo tempo, é uma tela
nua e pré-disposta a ser coberta de
poesia. Enquanto isso o menino
corre feliz por amar o elefante ao
fundo. O círculo violeta do primeiro
plano simboliza a perfeita conexão
espiritual do homem com a
natureza e o círculo amarelo
simboliza a profunda sabedoria
humana que instiga respeito e
harmonia entre esses seres do
planeta azul. A mulher expressa
meu mais profundo desejo de ver
cada vez mais as mulheres
empoderadas e a transcender.

O artista

Sou Ruben Zacarias, também conhecido por camaleão, sou
artista plástico Moçambicano nascido aos 03 de Junho de 1995
no distrito de Alto Molocue, província da Zambézia. Fui criado
numa família onde o amor ao próximo, a partilha, a
humildade, a simplicidade... e outros valores falaram muito.
Bebi a filosofia matriarcal nas tardes quentes onde
acompanhava a minha avó à procura de raízes para curar
diversas doenças, ali nas margens do Rio Milela em Nivava.
Passei a maior parte da minha infância em Nicoadala, Mocuba
e Quelimane. Neste último lugar, conheci o Mestre Binda e foi
no Ateliê Bindarte que me formei em desenho, pintura,
artesanato e um pouco de crítica entre 2008-2010. Realizei
exposições a nível nacional em cidades como Maputo,
Nampula e Quelimane. E noutros países como Portugal,
Estados Unidos da América, Japão, República Checa através de
envio das obras. Pinto sobre tudo que me toca ou me desperta
um sentimento um pouco diferente do habitual como as
viagens, as serenatas, o regresso dum amor, água de coco,
festa poética... Actualmente também abracei causas que me
levam de volta a minha essência protectora. Hoje além de
poeta e colorista bruto, sou activista social, lutando por causas
como o empoderamento da mulher através da sua inserção
educacional, a conservação ambiental e também a protecção da
criança.

Minha arte e sua relação com a comunidade
Como artista tenho o universo no meu coração e nas minhas
mãos as minhas missões. Encontrei na arte o instrumento
perfeito para lutar por um mundo melhor e passar o meu arco-
íris interior para outras pessoas. E como artista a minha
pintura tem como raízes: o amor que as minhas rainhas Rita e
Fátima, mãe e avó, sempre me passaram; a flor que desabrocha
do coração de quem amamos enquanto as borboletas voam
saindo de nós em direcção ao sol; as lutas por um mundo onde
a saúde ambiental seja excelente, onde as raparigas e mulheres
tenham acesso à educação e às mesmas oportunidades como os
rapazes e homens. Realizei diversos trabalhos de pintura mais
virados para a educação, conservação ambiental, direitos
humanos e agriculturas em locais como a Escola Primária de
Mecula na reserva Niassa e o Parque Nacional de Gorongosa
onde desenvolvi um mural sobre agricultura.  Com um
feedback da comunidade muito lindo, conectante por nos levar
de volta à coexistência, a minha pintura é um sonho lúcido cuja
concretização depende de todos nós.

A obra



This special issue is from scratch, a collaborative and
transnational project. It involves people from all over
the world, from the United States to São Tomé e
Príncipe, from the Brazilian South to the Northeast.
Therefore, it is an issue that reflects the main goal of
Fala Aí magazine: to create bridges between people,

particularly students, and to further the Portuguese
language. However, this issue also goes beyond. It
illustrates, through literature, the power of collective
work in unprecedented and challenging times while
reflecting upon what should be a universal
preoccupation: the environment. Thus, I invite you to
read our students' artifacts and to meditate on your
own trajectories between nature and culture.  I'd also
like to thank Dr. Cecília Rodrigues for envisioning
Fala Aí as the means for disclosing the amazing work
done by the students at UGA, UNILAB, UECE, and U.

São Tomé e Príncipe.  Boa leitura, boa reflexão!

Bem-vindx!

Kaiane Mendel and Viviane Klen-Alves.
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A WORD FROM THE MANAGING
EDITOR
A oportunidade de fazer parte da equipe editorial
desta edição especial da Fala Aí – além de
acompanhar todo o projeto Literatura e Meio
Ambiente – é um grande privilégio.  Os artefatos
culturais que encontrarão a seguir são o resultado
de um grande esforço coletivo e colaborativo: um
trabalho feito por muitas mãos. Não é por acaso
que o tema é meio ambiente, já que é cada vez
mais iminente a necessidade de soluções
coletivas para a crise ambiental que enfrentamos
na contemporaneidade. Gostaria de registrar
minha gratidão às professoras, professores e
alunos participantes do projeto, e à equipe da
Fala Aí pela parceria. Esperamos que esta leitura
inspire esperança e vontade de transformar.
Obrigado.

AN INITIATIVE FROM
Profa. Cecília Paiva Ximenes Rodrigues, UGA
Prof. Elcimar Simão Martins, UNILAB
Profa. Elisangela André da Silva Costa, UNILAB 

Prof. Felipe Trevisan Ferreira, UGA
Profa. Janaína Vianna da Conceição, USTP
Profa. Sinara Mota Neves de Almeida, UNILAB



   Intitulada “Literatura e Meio Ambiente,” esta edição
especial da revista Fala aí partiu de um projeto
acadêmico de natureza interdisciplinar,
interinstitucional e transnacional, pois no
desenvolvimento do conjunto de atividades foi
realizado o movimento dialógico entre estudantes e
professores da Universidade da Geórgia, da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB) e da Universidade de São
Tomé e Príncipe. Houve ainda a participação de
estudantes do Programa de Pós-graduação em
Educação da Universidade Estadual do Ceará (PPGE-
UECE). Nosso principal objetivo com o projeto foi
diminuir nossas fronteiras físicas e simbólicas,
expandir nossos olhares, aguçar a escuta e realizar
encontros (ainda que virtualmente) para aprendermos
uns com os outros e refletirmos sobre nossa relação e
cuidado conosco, com o outro e com o ecossistema do
qual fazemos parte. Essas trocas e reflexões
culminaram nos textos produzidos para a revista
pelas/pelos participantes. 
   As produções elaboradas foram desenvolvidas dentro
do projeto de extensão, intitulado “Formação do/a
professor/a pesquisador/a em tempos de pandemia: da
necessidade de distanciamento à construção de novas
formas de aproximação é um projeto de extensão
universitária inovadora”, que objetivou promover o
diálogo, a reflexão e a construção de conhecimentos
entre estudantes brasileiros, norte-americanos, são-
tomenses, guineenses e angolanos, mediados por prá-

LITERATURA E
MEIO AMBIENTE:
UM DIÁLOGO
ESSENCIAL

ticas de leitura e construção de textos diversos. 
  A seleção de leituras, canções e podcast buscou
contemplar a diversidade étnico-racial e de gênero,
valorizando narrativas, relatos e perspectivas
múltiplas sobre o meio ambiente e sobre outras
temáticas que tangenciam o tema: cuidado e afeto,
sustentabilidade, desigualdade social, sociedade de
consumo, vida urbana e rural, colonialismo, etc. O
caminhar metodológico proposto para a presente
experiência investigativo-formativa teve como base a
perspectiva dialógica e colaborativa que valorizou
as/os participantes do processo como portadores e
produtores de cultura e de conhecimentos. Esse
intercâmbio de experiências contribuiu para o
desenvolvimento de um trabalho coletivo, gerando
conhecimento colaborativo, criação, formação,
transformação e novos conhecimentos. 
 A partir de discussões e reflexões acerca da
interseção entre arte e meio ambiente, os estudantes
das quatro universidades criaram artefatos culturais,
entendidos aqui como toda e qualquer produção
material ou imaterial que ofereça informação sobre a
cultura do/a(s) criador/a(es/as). 
De que modo a discussão sobre arte e meio ambiente
pode contribuir para a nossa reflexão sobre as nossas
sociedades? O que aprendemos sobre os processos
sociais, econômicos e políticos contemporâneos
quando conversamos sobre a arte que utiliza como
tema questões ambientais? O que aprendemos sobre
nós mesmos e sobre os outros? 

SPECIAL ISSUE
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   Para criar essa edição especial da revista Fala Aí,
a nossa turma de Cultura e Sociedade Brasileira e
Lusófona (PORT 4045) colaborou com alunos da
Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira, da Universidade de São
Tomé e Príncipe e da Universidade Estadual do
Ceará. Nesse intercâmbio único de cultura e de
ideias conseguimos produzir contos, poesia, e arte,
entre outros artefatos culturais. 
O tema do nosso projeto é Literatura e o Meio-
ambiente. Esse projeto foi muito especial porque,
ao invés de simplesmente discutir o tema,
utilizamos a literatura para investigar como o
meio-ambiente é impactante nas nossas vidas. Isso
resultou em um projeto muito mais pessoal para
cada um. Já que tivemos tantos participantes,
fomos divididos em vários grupos. Cada grupo foi
composto de indivíduos de nacionalidades
diferentes. Foi muito interessante ver as
semelhanças e diferenças entre nossas relações
com o meio-ambiente.
   A interação com os alunos da UNILAB, da USTP e
da UECE não foi somente na colaboração do
projeto. Nós também trocamos cartas online e
conversamos por vídeo. Foi um prazer receber uma
carta em 2020 e eu adoro conhecer pessoas de
diferentes países. Apesar de precisar fazer todas as
aulas online, foi justamente esse desafio que
possibilitou um projeto tão único quanto este. Foi a
primeira vez que pudemos colaborar com tantas
pessoas do mundo lusófono.
 Quero agradecer à Cecília Paiva Ximenes
Rodrigues, a nossa professora por sempre nos
apoiar e pensar no que é melhor para os alunos.
Sem ela, um projeto de tamanha complexidade não
teria sido possível. Também quero agradecer aos
professores Felipe Trevisan Ferreira, Elcimar
Simão Martins, Elisangela André da Silva Costa,
Janaína Viana da Conceição e Sinara Mota Neves
de Almeida. 
Quando entramos na literatura, sempre saímos
sabendo mais sobre nós. Esperamos que gostem
das nossas descobertas.

   Sem dúvida, a humanidade enfrenta um momento

de profunda crise ambiental e, mais recentemente,

de saúde pública com a pandemia do Covid-19. Neste

contexto, todas as soluções passam por um contato

humanizado entre eu e outro (seja este outro um ser

humano, os animais ou o planeta). Foi, portanto, na

esperança de aprender e de se fortalecer na nossa

humanidade compartilhada que estabelecemos este

diálogo transnacional, inspirador e essencial tanto

para nós professores como para nossos estudantes.

 A relevância deste projeto constituiu-se na

possibilidade de superação dos desafios postos pelo

distanciamento social decorrente da Pandemia de

Covid-19, mas, sobretudo, pela possibilidade de

revisão da tradição positivista moderna no contexto

da produção das pesquisas em educação e da

formação do professor, mediante a vivência concreta

do ensino com/pela pesquisa interinstitucional e

transnacional, da reflexão sobre a prática como um

princípio formativo e pela potência do diálogo como

elemento político, pedagógico e epistemológico. 

Esperamos que a leitura dos artefatos criativos aqui

presentes possa tocar os/as leitores/as da mesma

maneira que nos tocou. Boa leitura!

Profa. Cecília Paiva Ximenes Rodrigues, UGA

Prof. Elcimar Simão Martins, UNILAB

Profa. Elisangela André da Silva Costa, UNILAB

Prof. Felipe Trevisan Ferreira, UGA

Profa. Janaína Vianna da Conceição, USTP

Profa. Sinara Mota Neves de Almeida, UNILAB

NOSSO PROJETO

 
Por Ben Houser
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CARTAS DE APRESENTAÇÃO

NARRATIVA PESSOAL: O MEIO
AMBIENTE NA MINHA VIDA

ACRÔNIMO

LIVRO-ÁLBUM

PING PONG | DISPARATE

DIALOGANDO COM AILTON
KRENAK

INTERPRETANDO POEMAS
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MICRO-CONTOS
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SUGESTÕES DE OBRAS DE ARTE



Cartas de Apresentação
As cartas de apresentação foram o primeiro contato que
os estudantes tiveram com colegas de outra
Universidade – e também de outro país. Foi um
momento muito importante de estabelecimento de
vínculos essenciais para o desenvolvimento dos
trabalhos colaborativos que o leitor encontrará pelas
páginas desta revista. Nas cartas, os estudantes
puderam apresentar a si mesmos, suas cidades, suas
universidades e também vislumbrar realidades
diferentes daquelas que vivenciam - especialmente em
um momento crítico pelo qual todos passavam.

Após a troca de cartas, os alunos
puderam conhecer melhor seus
colegas em uma videoconferência.
Você pode acompanhar esse
momento no QR code abaixo.
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Redenção - Ceará - Brasil, 26 de Setembro de 2020.

   É com imensa alegria que lhes escrevemos esta carta, a fim de compartilhar convosco nossas histórias e
experiências formativas na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), em
Redenção - Ceará - Brasil. Nossa universidade fica sediada no interior do Ceará, no Maciço de Baturité, na Cidade de
Redenção. O movimento de interiorização da educação superior permitiu a chegada de universidades nos
municípios situados longe dos grandes centros urbanos. Assim, a implantação da instituição no interior do estado do
Ceará oportunizou a muitos jovens o ingresso em cursos de graduação e a construção / realização de sonhos e de um
futuro melhor para si e para seus familiares que têm como  principal  atividade econômica a agricultura.
     Considerando que a Unilab foi criada como uma ação afirmativa que busca responder à dívida histórica do Brasil
em relação à população negra, submetida a processos de escravização, é importante situar, a partir do contexto
histórico, a escolha da cidade de Redenção para sediar esta universidade. Este local foi o primeiro do Brasil a abolir a
escravatura. Assim, a universidade e seu projeto político pedagógico simbolizam  a continuidade do processo de
libertação. No que diz respeito à internacionalização, a Unilab simboliza uma ação concreta de integração
internacional com os países da África, em especial os que falam a língua portuguesa, e o Timor-Leste, considerados
como países irmãos, pelo passado histórico da condição de colônias e pela busca constante de superação das
desigualdades através dos processos de cooperação solidária.
       Além dos Campi presentes no estado do Ceará, a Unilab conta ainda com o campus do Malês, localizado na cidade
de São Francisco do Conde, na Bahia. Nossa universidade tem como singularidade oportunizar integração entre
diferentes povos, culturas, economias, contextos sociais e históricos. Todas essas subjetividades contam com a
intencionalidade de viver as diferenças com respeito mútuo e sobretudo aprender com as particularidades de cada
um, em cada nova experiência.
     No presente momento, de estado pandêmico, estamos cursando o Período Letivo Excepcional (PLEX), de caráter
opcional, onde os alunos que não contam com acesso a internet e/ou meios que os possibilitem realizar as atividades
remotas não são obrigados a fazê-lo. No entanto, aqueles que contam com as ferramentas tecnológicas e quererem
retornar à rotina acadêmica têm a oportunidade de dar continuidade ao processo de formação neste período de teste
e adaptação, que tenta alcançar e abraçar diversas realidades a fim de colaborar com os muitos universitários que
sonham em concluir este processo e, no caso dos estudantes internacionais, voltarem para casa.
     Vos escrevemos esta carta como tarefa proposta na disciplina que estamos cursando, de Pesquisa em Educação,
ministrada pela professora Elisangela André, que tem nos proporcionado a significativa experiência de trabalhar a
coletividade, trazendo uma grande reflexão para o momento atual. Somos um grupo de cinco estudantes e de modo
sintético nos apresentaremos a seguir.
      Eu sou Bárbara Vitória, uma das integrantes do grupo 1, moro em uma cidade vizinha a Redenção. Durante parte
da minha vida de ensino fundamental e médio almejei cursar engenharia civil porque era um curso que me chamava
atenção pela relação com a matemática, por poder me oportunizar uma vida boa e condições para que oferecesse
ajuda aos meus pais, que sempre lutaram para me oferecer bons estudos.
Tendo esses objetivos em mente, desde muito cedo fui dedicada aos estudos e, por quase três anos, estudei em uma
cidade um pouco distante para ter de certa forma acesso a um estudo melhor e assim entrar no curso de engenharia
civil por uma universidade federal.
     Durante esse processo de estudos e busca pelos meus objetivos, surgiu a oportunidade de cursar Licenciatura em
Ciências da Natureza e Matemática na UNILAB. Não conhecia bem a UNILAB, sua história e seus projetos políticos
pedagógicos, mas como uma forma de reduzir os meus passos e descansar um pouco, decidi cursar Licenciatura na
UNILAB por um tempo, enquanto não passava para o curso que almejava. Comecei a cursar Ciências da Natureza e
Matemática e me apaixonei pela Licenciatura, pela ideia de poder mudar futuros a partir da sala de aula, de ensinar
matemática de forma a quebrar a caracterização que os alunos têm sobre esta área do conhecimento, caracterizada
geralmente como obscura, difícil, teórica e chata.

Prezada Professora Cecília e Caro Max, 
Saudações!
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    Pensando e sonhando isso, mudei meu projeto formativo para o curso de Licenciatura em Matemática, apesar de
alguns acharem essa decisão uma loucura, porque essa profissão é desvalorizada em nosso contexto. Mas, como sempre
fui determinada, prossegui com a minha decisão. Atualmente estou finalizando o curso de licenciatura em matemática,
sou uma futura professora que construiu sua identidade docente no chão escolar, pois agarrei todas as oportunidades,
projetos e cursos que a UNILAB ofereceu. Aprendi a respeitar e valorizar as diferenças do outro e saber que essas
diferenças são o que torna o trabalho em equipe único e completo.
    Atualmente estou no meu possível último semestre, escrevo isto porque sei que existe uma pequena probabilidade de
não ser o último e estudar a distância em tempos de pandemia tem sido desafiador, tanto pelo contexto que estamos
vivendo, quanto pela dificuldade de me conectar com o grupo e a turma. Tem sido necessário o apoio mútuo no grupo e
a compreensão para que possamos encontrar um tempo juntos para desenvolver os trabalhos propostos.         Além disso,
como o ensino a distância conta com a tecnologia, muitas vezes ela falha. Quando isso ocorre é necessário que estejamos
munidos de ferramentas para lidar com o inesperado.
    Esse período de pandemia tem sido basicamente isso: lidar com o inesperado e com o desafio de viver um dia de cada
vez, para que não nos percamos em tantos medos e preocupações. Em particular, esse semestre a distância tem sido
bem engraçado porque as dificuldades que tenho tido com o meu notebook e a luta diária para ele permanecer
funcionando até o final do semestre são grandes, mas Deus tem sido bondoso comigo e tem me dado esse riso no lugar
de estresse, espero permanecer até o final assim.
    Eu sou Joyce, tenho 23 anos, resido numa cidade vizinha a Redenção, chamada Barreira. Sou aluna do curso de
Licenciatura em Matemática e estou no meu último semestre da graduação, assim Deus queira! Acredito que Deus
escreve certo por linhas tortas. Afirmo isso, no sentido de relacionar a disciplina ofertada no Período Letivo Excepcional
– PLEX, devido ao momento de pandemia, e a oportunidade de vos escrevermos em carta, experiência que estou
considerando magnífica. Desde já, fico ansiosa pelo trânsito destas cartas e pelos escritos de vocês. Começarei meu
relato falando um pouco de mim, “história, percurso de formação e  motivações”.
     Quando criança pensei em diversas profissões, por sinal, bem diferentes umas das outras. A única coisa comum entre
elas era o motivo que me levava a pensar em tais áreas. No fundo, eu só queria ajudar meus pais de alguma forma, como
meio de tentar retribuir um pouco do que fizeram por mim. O que sempre foi claro para a gente era que a única maneira
de conseguir um futuro melhor seria por meio dos estudos.
    Os anos se passaram e junto com os esforços e o gosto pela carreira escolar veio a oportunidade de cursar matemática
na UNILAB. Depois que comecei o curso também veio a chance de cursar letras e inglês tanto na UNILAB, quanto no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE, ambas por meio dos resultados obtidos no ENEM
(Exame Nacional do Ensino Médio). No entanto, optei por continuar o curso de matemática sem desvios e, graças a
Deus, não me arrependi. Pelo contrário, ao longo dos anos só me certifiquei que estou no rumo certo, pois a docência é
algo que tanto cativa o ser humano, quanto desperta desejos, esperanças, sonhos de transformações, melhorias e
conquistas... Os desafios são incontáveis. Indiscutível também é a complexibilidade dos mesmos, principalmente
pensando no sistema sócio-político e educacional que temos. Contudo, o trajeto e os resultados deste caminho do
magistério são experiências singulares.
    Desta forma, convidada a refletir sobre a relação entre formação profissional docente e o estado de aconselhável
isolamento social devido à pandemia do coronavírus, penso que esta é mais uma oportunidade de o professor encontrar
novas ferramentas de atuação, novos meios para interagir, uma nova oportunidade de se reinventar!

Unilab - Campus dos Malês
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   Já que a docência constitui-se como um processo de transformações e adaptações constantes, é com este
pensamento que temos enfrentado diariamente os desafios postos pela nova modalidade de ensino, enxergando os
desafios e dificuldades do ensino a distância como oportunidades de vivenciar novas experiências, aprender com o
novo e lidar com o inesperado.
     Eu sou Júlio Gomes, elemento do grupo 1. Sou guineense e atualmente moro em Redenção-Ceará-Brasil. A minha
vida estudantil iniciou no interior da Guiné-Bissau, numa cidade chamada Calequisse. Quando concluí o 9º ano fui
para Bissau para continuar os estudos, iniciar o ensino médio. Durante este tempo, sempre sonhava em fazer
medicina, era o meu curso preferido na altura, mas depois que eu terminei o ensino médio não tinha meios por onde
fazê-lo, isto é, os meus pais não estavam em condições de pagar os custos de uma faculdade para mim. Daí, fui fazer
um teste na escola de formação dos professores e consegui ingressar. A partir daquele dia comecei a pensar e sonhar
com a educação. Estudei lá durante três anos, no bacharelado em matemática e depois trabalhei na educação, onde
só deixei de trabalhar quando surgiu a oportunidade de vir estudar no Brasil, na UNILAB. Essa experiência formativa
era algo que eu não podia deixar de aproveitar naquele momento, pois eu tinha dificuldades na área pedagógica e
precisava melhorar se quisesse continuar na educação. Essa foi e sempre será minha ideia. Quando cheguei em    
 Redenção, a realidade era totalmente diferente do meu país, principalmente a cultura, mas estamos a aprender com
os colegas de curso de outros países e também eles conosco. Essa amizade que a UNILAB nos permite é uma coisa
que não podemos esquecer.
    Estou no terceiro semestre do curso de Licenciatura em Matemática. Começamos a cursar o semestre 2020.1 em
março, mas em poucas semanas chegou essa pandemia ao Brasil e não tivemos como dar continuidade às aulas de
forma presencial. Agora retomamos de forma remota. Apesar da distância e com muitas dificuldades, entendo que é
sempre melhor que ficar em casa sem fazer nada e sabemos que o tempo não espera, com isso todos estão se
adaptando.
    Espero que essas cartas encontrem vocês com saúde e felizes e que estes escritos possibilitem mais abertura para
conversas entre essas duas universidades.
    Eu sou Lúcia, também integrante do grupo 1, brasileira, natural da região do Maciço de Baturité – Ceará e estou
cursando o terceiro semestre do curso de licenciatura em matemática na UNILAB. Tenho especial interesse pela
prática do ensino e pela história da matemática, em particular, pelo protagonismo feminino e suas contribuições na
área.
     A afeição pela docência sempre foi presente em minha vida, embora tenha perdido sua força durante o início da
minha adolescência quando, basicamente, todos os familiares e os próprios professores apontavam um caminho
diferente, mesmo sempre considerando minha inclinação à área das ciências exatas, pois a desvalorização da
carreira docente em nosso país é nítida e desanimadora, infelizmente.
     Contudo, a paixão pelo ensino veio retomando sua intensidade nos últimos anos da minha educação básica, graças
às reações positivas de meus professores perante situações difíceis que enfrentei nessa época.
    Em minha opinião, a beleza da prática docente está na sua capacidade de tocar e transformar a realidade que nos
cerca. Movida por ela, me encontrei na licenciatura em Matemática, em uma universidade pública e federal, com o
objetivo de encontrar/criar novos caminhos, melhores e possíveis, para a educação no contexto social em que me
encontro e também lutar pela valorização da nossa profissão.

Unilab - Campus dos Palmares
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   No momento presente, o caos causado pela pandemia do Covid-19 tem evidenciado as desigualdades sociais e
econômicas, que negligenciamos com tanta frequência, e seus impactos no desenvolvimento coletivo. Também tem nos
mostrado a necessidade de desacelerar no dia-a-dia, repensar e respeitar nossos limites, trabalhar em grupo, colocar- se
no lugar do outro, entre tantas outras pequenas ações que agora percebemos fazer total diferença em nossa forma de
viver.
    Eu sou Tiago, também membro do grupo 1, brasileiro, natural da cidade Baturité - Ceará e estou cursando o 9º
semestre de licenciatura em Matemática na UNILAB. A seguir vou lhes contar um pouco de meu interesse pela área de
minha formação. Meu interesse por Matemática iniciou-se no terceiro ano do ensino médio, quando consegui uma vaga
como monitor júnior nesta disciplina. Na monitoria, eu deveria dar ajuda, através de reforço, para aqueles alunos que
mostravam dificuldades referentes a essa disciplina. Foi nesse momento que percebi que eu tinha um pouco de aptidão
para entender melhor o conteúdo de matemática em relação às demais áreas, e também achava interessante
compartilhar os conhecimentos que tinha adquirido para ajudar aqueles que precisavam. Além disso, eu tive vários bons
professores de matemática durante minha vida escolar. Isso me ajudou a ter gosto e sempre uma boa assimilação dos
assuntos dessa disciplina. Mas, antes dessas experiências, lembro-me de me sentir sem direção em relação às escolhas
que eu deveria fazer quando terminasse meus estudos do colegial, se deveria entrar logo para o mercado de trabalho ou
ingressar em uma faculdade.
     Após a vivência como monitor de matemática em minha escola, notei que eu gostaria de cursar algo relacionado a esta
área do conhecimento. Assim, passei a me dedicar bastante para prestar o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio),
que é um exame de seleção utilizado para ingresso em diferentes universidades brasileiras.
Após sair o resultado do ENEM, a nota que obtive me possibilitou algumas propostas de cursos ligados a matemática,
entretanto eram em universidades particulares que ficavam em cidades muito distantes de minha residência e como
minha família é de condição financeira humilde, não haveria possibilidade de estudar tão longe de minha casa.     Depois
de esperar outras oportunidades me surgiu a proposta de estudar na UNILAB, distante quarenta quilômetros de minha
cidade. Enxerguei a oportunidade como uma oferta viável para mim. Então aqui estou eu muito perto de concluir minha
graduação.
    Confesso para vocês, queridos leitores, que esse momento enfrentado por nós, de Pandemia covid-19, tem sido muito
difícil não somente para mim, mas também para todos os outros estudantes. Pois, com relação aos estudos na
universidade, dentre todas as palavras que expressam as ações que tivemos que tomar para continuar com nossas
atividades acadêmicas destaco as seguintes: replanejamento e adaptação. Particularmente, para mim tem sido
desafiador, pois tive que replanejar todo meu final de curso, já que era para eu ter me graduado no primeiro semestre de
2020.Tenho sido otimista e acredito que os desafios que surgiram nos tornaram melhores e mais capazes. Temos
extraído notáveis aprendizados dessas situações e nos desenvolvido como verdadeiros seres humanos, no sentido de
estarmos mais abertos ao entendimento da aflição do próximo. Assim, acredito que dias melhores chegarão para
sociedade em geral.
    Por fim, caros jovens, nos despedimos nesta carta, com o desejo de que ela vos encontre literalmente bem! É isto,
sobretudo, o que desejamos. Aguardamos ansiosos, os vossos retornos.

Abraços fraternos, fiquem em paz! 
Cordialmente,
Bárbara, Joyce, Júlio, Lúcia e Tiago.
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  Primeiro, eu tenho que agradecer a todos vocês por ter me escrito tanta informação legal sobre vocês, a sua
universidade, os seus cursos, e as suas motivações por estudar. Vocês até incluíram fotos de vocês e a sua
universidade!!! Eu simplesmente os agradeço por terem escrito uma carta tão legal que me permitiu aprender mais
sobre vocês (e me distrair de um semestre chato de educação online). Eu adoro conhecer a mais gente, então estou
animadíssimo para continuar nas nossas conversas. Só tenho que lhes avisar que sou um tipo que faz muita
pergunta, e aí vou interromper várias vezes para fazer perguntas sobre assuntos que vocês discutiram na sua carta.
Estou escrevendo esta carta como parte da minha aula de Cultura Lusófona, ensinada pela famosa Cecilia Rodrigues.
Ela é uma das razões pela qual adoro aprender português: professora muito boa. Nesta aula nós estamos viajando
pelo mundo lusófono com as nossas leituras e aulas, para entender melhor as semelhanças e diferenças entre
comunidades lusófonas na África, na Ásia e no Brasil. 
   Posso começar com algumas informações sobre a minha universidade. Eu faço aulas na Universidade de Georgia
(UGA), que fica em Athens, Georgia, no nordeste do estado. É uma cidade bem legal e pequena onde quase só tem de
universidade. A UGA é bastante grande, com quase 40.000 estudantes entre os níveis de graduação e pós-graduação.
É uma das universidades públicas mais velhas dos Estados Unidos, fundada em 1785 pelo estado de Georgia. Nossa
universidade tem estudante do mundo inteiro e de vários estados diferentes também, mas mais de 80% dos
estudantes vem do estado de Georgia mesmo. É uma universidade que ADORA futebol americano. Nós estamos ao
começo da nossa temporada de futebol americano e temos a quarta classificação da divisão, então a gente espera
ganhar um campeonato neste ano. 
   Enquanto gostaria de poder dizer que a minha universidade teve como objetivo principal a libertação de pessoas
discriminadas, a realidade da criação da UGA era bem diferente da criação da UNILAB. A nossa universidade não era
universal não, especialmente na sua criação. As mulheres não conseguiam fazer aulas até 1918, e as pessoas negras
não conseguiam fazer aulas até 1961. A nossa história como instituição que se beneficiou dos esforços de escravos
negros, antes da guerra civil, é algo que nós ainda estamos no processo de discutir e entender. Uns pesquisadores
encontraram que a universidade utilizou o trabalho escravo para manter os jardins e fazer vários outros trabalhos no
nosso campus. Muitas pessoas e graduados que contribuíram com dinheiro para a UGA tinham se beneficiado do
comércio e trabalho de escravos africanos. Faz cinco anos, enquanto faziam construção num dos nossos prédios, o
Baldwin Hall, trabalhadores de construção descobriram mais de cem sepulturas debaixo do prédio. Arqueólogos
confirmaram que pelo menos 30 dessas pessoas eram negras do século 19, indicando aos pesquisadores que
provavelmente eram escravos libertados. Depois da descoberta dessas sepulturas havia muita chamada para ter mais
pesquisa sobre a história do escravo em Athens e na UGA.
  Escrever essas informações pesa no meu coração. Ainda estamos no processo de aprender mais sobre a história da
nossa universidade com a escravidão e a universidade está começando a financiar mais pesquisas sobre o papel do
escravo na criação e manutenção da nossa universidade. Eu acho que estou precisando ter mais conversas com os
meus colegas de aula sobre isto e sobre como nós podemos nos educar sobre a nossa história. Nós temos um orgulho
muito grande da nossa universidade, mas temos que reconhecer o passado sombrio que levou a nossa universidade
aqui. 

Athens, Georgia, USA, 1 de Outubro de 2020
Prezados Estudantes,

 Onde faço aulas de  Economia - Terry College  Minha parte favorita do campus - Herty Field
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   Agora para lhes contar mais sobre mim. Originalmente, eu sou de Marietta, Georgia, que fica perto de Atlanta,
Georgia, a capital do estado. Estudo economia, línguas (espanhol e português), e relações internacionais. Um dia
tenho sonhos de trabalhar como diplomata com políticas econômicas que promovem a equidade através de raça e
gênero. Era menino que adorava conversar e conhecer a mais pessoas, então aprender línguas pareceu ideia incrível
para mim. Quando fiz programa de imersão de espanhol durante o ensino médio, me apaixonei mais pela
aprendizagem de culturas e línguas desconhecidas. Quando cheguei à minha universidade não tinha plano muito
definido do que queria estudar. Durante um dos meus primeiros dias do meu primeiro semestre da graduação, uma
mulher que trabalhou pelo programa de Português gritou para eu conhecer mais sobre o programa. Eu ainda estou
tão grato por esse acontecimento aleatório, porque sem ele, nunca teria conhecido o português, o Brasil, ou o mundo
lusófono. Não sabia nada do Brasil antes dessa conversa, mas sabia que amava aprender línguas, então decidi fazer
aulas de português. Decidi estudar economia porque me pareceu ser uma estrutura analítica muito útil para
entender mais sobre o mundo ao redor de mim. Eu fiz umas aulas de economia durante o ensino médio e adorei.
Estudar economia me ofereceu a oportunidade de contestar as muitas perguntas que eu tinha sobre assuntos
socioeconômicos pelo mundo. 
   Atualmente estou no meu terceiro ano de estudos. O coronavírus ofereceu bastante dificuldade com educação
online. Estou bem grato porque tenho acesso a wifi e um computador confiável que me permite fazer bastante
trabalho a distância. Algumas aulas permitem aulas presenciais, mesmo com máscara e distanciamento social, então
duas vezes por semana, vou para as minhas aulas de economia por uma hora. Eu nunca achei que seria possível ficar
tão alegre de estar numa aula presencial. Estou com sorriso que escapa da máscara o tempo todo, só porque estou
animado de ver os meus professores e colegas de aula. Depois dos dias (terças e quintas) em que tenho 4 horas de
aulas online por zoom, eu fico muito cansado e com sentimento de isolamento. Estou descobrindo que mesmo que
sejamos uma sociedade bem tecnológica, esses recursos online não servem para substituir as aulas presenciais. Eu
sinto a falta das minhas caminhadas pelo meu campus. Sinto a falta das conversas aleatórias com pessoas que vejo
enquanto vou para as minhas aulas. O último infortúnio que o coronavírus causou foi atrasar minha viagem para o
Brasil que deveria acontecer em fevereiro de 2021. Agora nós esperamos sair para Salvador em junho, mas quem se
sabe nesses dias imprevisíveis. Eu vou tentar invocar as duas coisas que não me falham: positividade e oração, para
nós chegarmos na hora. Espero aprender mais sobre o Brasil e melhorar a minha fala de português enquanto estudo
lá.    

 Athens- GA
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Júlio - Muito obrigado pelas suas palavras
simpáticas. Amei ler sobre como você se adaptou a
um entorno novo no Brasil para conseguir estudar
a matemática. Qual foi a parte da transição mais
difícil para você quando chegou ao Brasil? Para
mim, era me acostumar à fala mais rápida das
pessoas, porque era bem rápido comparado com o
que aprendi nas minhas aulas nos EUA.
Lúcia - Eu gostei muito de ler sobre como você
continua com os seus estudos, não permitindo que
a desvalorização da profissão seja um obstáculo
que lhe impede. Eu acho a profissão de docente de
uma importância muito alta numa sociedade em
que o subir da geração próxima depende da
qualidade da educação que recebem. O que
contribui para a desvalorização da profissão de
professores no Brasil?
Foi alguma mudança política ou social? Eu
concordo totalmente sobre ser um tempo de
reconhecer as desigualdades exacerbadas pela
pandemia e desacelerar. Eu acho que o desacelerar
era a coisa só que gostava do lock-down. Nos
últimos meses pareceu que tinha muito tempo para
pensar em assuntos que durante o fluxo do dia a
dia normal, nós perdemos muitas vezes.
Tiago - Eu também espero muita sorte para você
como está chegando ao fim dos seus estudos.
Adorei ler sobre como os seus bons professores e as
suas experiências de ser monitor júnior te
inspiraram se converter num professor. Eu posso
me relacionar com o replanejar. Nos últimos meses
eu também tinha que mudar muita coisa por causa
de acontecimentos inesperados, e concordo que
nós vamos sair da experiência mais forte e
preparado pelos desafios do mundo. Meus amigos,
sinto muito pela resposta longa, mas quero os
conhecer melhor e acho que o incluir de muita
informação serve muito bem para este fim.   
 Sinceramente, muito obrigado por compartilhar
mais informação sobre vocês comigo, e espero que
todos nós possamos aprender desta experiência
legal. Espero muita sorte para vocês, e saúde para
as suas famílias.

Saudações cordiais,
Max

Agora, só vou responder rápido aos seus bios
legais, e fazer algumas perguntas.
Bárbara - Primeiro, você me ensinou palavra nova,
então muito obrigado. Agora sei o que quer dizer
almejei. Se sente claramente o seu desejo de ajudar
aos demais com a sua Licenciatura de Matemática.
Adorei o que você falou sobre quebrar a
caracterização que os alunos têm sobre uma área
de conhecimento. O bom ensinar de assuntos
difíceis, especialmente na esfera da matemática, é
tão importante, especialmente como muita gente
acha esses temas chatos. Nós temos maneiras
parecidas de lidar com a pandemia: focar no dia
imediato. Concordo totalmente que nos permite
não nos perder nos medos e preocupações de 2020
(e são muitos medos).
Joyce - Espero muita sorte para você enquanto
entra no último semestre da graduação. A sua
motivação pelos seus estudos é muito respeitável, e
não duvido que os seus pais têm muito orgulho de
você e o que você vai lograr como docente (outra
palavra que vocês me ensinaram). Enquanto eu
estou parcial às Letras, eu concordo que a docência
é a profissão que cativa o ser humano. Espero que
você continue a enfrentar os problemas cotidianos
da pandemia e da vida com a sua perspectiva
positiva e vencedora.

 Onde tenho aulas de Português e Espanhol - Gilbert Hall
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Narrativa Pessoal: O Meio
Ambiente na Minha Vida
A narrativa pessoal é uma manifestação
das nossas experiências pessoais com a
natureza. Essas manifestações abrangem
tudo: reflexões, memórias, dedicatórias,
pesadelos e desejos para o futuro. O
processo de criação só pode ser definido
com uma palavra: inspirador. Foi a maneira
perfeita de começar esse projeto porque nos
obrigou a olhar e criticar nossas percepções
da natureza e nossa parte nela e as
maneiras que ela também é parte de nós.
Tivemos que reconhecer o nosso papel. Não
vou dizer que foi fácil, mas sim foi o primeiro
passo para sair dessa forma individual de
pensar, para ver o quadro geral. Foi o nosso
momento íntimo de falar e expressar nossos
sentimentos pela terra e pensar no nosso
envolvimento com ela.

BALEIGH PRESTON
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  Quando era criança, gostava de brincar com a minha
irmã lá no nosso quintal. Eu acho isso uma das
diferenças grandes entre ela e eu – os maiores – e os
nossos irmãos mais novos (doze e quinze anos) que
cresciam com um ipad na mão. Ela e eu fingíamos ser
cowboys no jardim enquanto os nossos irmãos jogavam
PlayStation 3 (ps3) em casa. Enquanto crescia, a minha
conexão com a natureza mudou e aprofundou, pois
agora ela é a fuga dos meus problemas cotidianos. A
solução para todos os meus problemas sempre vai ser
fazer uma trilha e olhar a beleza que tem nela. Por
alguma razão, a permanência da natureza me permite
esquecer o estresse. Essa relação faz-me querer
trabalhar para defender o meio ambiente. A gente está
roubando a habilidade das próximas gerações de poder
participar e desfrutar dos recursos naturais que têm na
Terra. Por isso que quero lutar para defender o meio
ambiente e promover a mentalidade de que temos que
agir não pensando em nós, mas com os nossos netos e
bisnetos em mente.

  Tenho um grande contato com natureza desde criança,
visto que minha cidade se encontra em uma região
serrana e em meu bairro corre um rio e possui muitas
plantas em sua redondeza. Além disso, muitas pessoas
ainda vivem da agricultura por aqui e existem vários
hectares de terras destinados a plantações, onde nesses
locais os proprietários possuem diversos tipos de
plantas que produzem frutos comestíveis, como:
cajueiros, mangueiras e bananeiras. Quando criança eu
costumava andar por esses locais para pegar frutas com
meus colegas, pois os proprietários das terras
permitiam e também costumava tomar banho no rio.
Entretanto, com o passar do tempo, aumentou o
número populacional do bairro e de forma ignorante
muitas pessoas começaram a poluir o rio, tornando-o
impossível de frequentar. Ainda bem que possuímos
serras em nossa volta, nesses locais há muitos rios,
cachoeiras, animais livres e frutas em abundância.
Costumo frequentar essas serras, pois nesses lugares
ainda existe a preservação da natureza.

Max Pool Tiago Silva

  Eu gostaria de poder voltar à primeira vez que fui
exposto à natureza—gostaria de poder cheirar o ar
fresco, sentir o sol nas minhas costas, ouvir os chilreios
dos pássaros de novo. A natureza é tão bela que às vezes
eu preciso pausar e tomar um minuto para absorver
tudo, e quando faço isso parece que é a minha primeira
vez de novo, mesmo que por um momento. Ao longo
dos anos, aprendi que cada parte da terra é
incrivelmente importante para sua sobrevivência—não
sou mais importante do que a menor das formigas, mas
não menos do que a maior das árvores. Como ser
humano, estou aqui para coexistir neste ecossistema
que é a Terra. Como tal, me dói ver que pegamos tudo o
que foi construído ao longo de milhões de anos e o
destruímos por meio do desmatamento, da caça ilegal e
do egoísmo em geral. Embora eu tenha esperança de
que em breve recobraremos nossos sentidos,
enfrentaremos nossos erros do passado e mudaremos
para melhorar o futuro da Terra, tenho medo de que um
dia eu olhe ao redor e não consiga ver a beleza da
natureza como eu fiz pela primeira vez.

Mackenzie Rucker Elsa Tavares
  Em toda a minha infância, tive grande contato com
a natureza, uma vez que sempre vivi na roça
rodeada pelas  maravilhas do meio ambiente. Os
meus pais viviam tendo por base a agricultura. Por
essa razão, tivemos a necessidade de cuidar daquilo
que nos favorecia financeiramente e que  ajuda
muitas pessoas. A vida na roça nunca foi um mar de
rosas nem nas cidades, mas temos a maior
necessidade de cuidar do que é nosso, pois os
produtos agrícolas que existem no nosso mercado
vêm da roça. Ainda me lembro que, há uns anos, o
meu avô foi considerado um dos maiores
agricultores da minha localidade e que eu sempre
gostei de acompanhá-lo na roça. As pessoas que
moram lá  são os maiores produtores de cacau e
café, que é a base da riqueza de São Tomé e
Príncipe, e isso me motivou ainda mais a gostar da
natureza e tentar cuidar dela da melhor forma
possível. Acho que foi essa a razão da minha paixão
pelo meio ambiente e a natureza,  paixão que surgiu
desde a infância.
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   Toda a minha infância foi no interior do país;
nasci e cresci lá. Fiz tudo aquilo que uma criança do
interior pode fazer: brincar na floresta, sair de casa
de manhã e voltar só a tarde, ir atrás das vacas. O
que me preocupa, às vezes, é quando vejo os
homens falarem a respeito da natureza nos meios
de comunicação, sobre proteger o meio ambiente.  
 Pergunto-me se é mesmo verdade, se eles se
preocupam com a preservação ambiental. Se fosse
verdade, não jogariam a rede de pesca no mar para
pegar todo tipo de peixe e depois botar fora o que
não serve para uso sem se  importar se eles morrem
ou vivem. Não plantam, mas fazem desmatamento
das árvores, e, a cada dia que passa, é muito mais
descaso com a natureza.
   Aqui no Brasil, não sei como funciona, mas acho
que é do mesmo modo. Sobre a proteção e controle
do meio ambiente, na Guiné, é o governo quem faz
tudo (negocia peixe, madeira e outras coisas para
países estrangeiros) . Contudo, não é apenas o
governo que tem a responsabilidade de proteger a
natureza, todos têm uma responsabilidade
ambiental. 
   Por enquanto, não tenho força para impedir, mas
não gosto desse ato, principalmente de peixes que
são jogados fora quando as pessoas não querem. É
um ato que não devemos apoiar, muito menos
fazer, isto é, eu vejo o meio ambiente como uma
parte do corpo. Quando uma parte está doente, o
corpo inteiro fica doente. Portanto, é importante
proteger aquilo que temos em vez  de estragar hoje
o que precisaremos manhã. Faço e farei tudo aquilo
que está ao meu alcance para proteger.

Júlio Gomes

Bre'Ana Pettway
  Certa vez, plantei alface em um clube de jardinagem e, sendo capaz de ver o que colocava na terra crescer e
saboreando a trituração das folhas que nutria, percebi que enquanto cuidasse da terra ao meu redor, ela
cuidaria de mim em troca. Quando você pensa sobre isso, cada pessoa tem aquele momento especial em que
realmente se conectou com a natureza. Quer seja escalar uma montanha a nadar nas águas cristalinas de uma
praia, a natureza tem tantas experiências que oferece a cada um de nós. Por meio dessas experiências, somos
capazes de estabelecer uma conexão melhor não apenas conosco, mas com o mundo e as pessoas ao nosso
redor. Nunca considero natural poder sair e sentir uma brisa fresca no rosto ou ouvir o farfalhar das árvores,
porque isso me dá a chance necessária de dar um passo para trás e escapar do estresse da vida cotidiana.
Espero que mais pessoas tratem a natureza com o respeito que ela merece, porque só temos uma Terra e não
podemos perdê-la.

Isabelly da Costa Oliveira
  Gostaria que uma geração de pessoas que
trabalham em prol do meio ambiente tivesse sido
formada, e não uma geração de pessoas
gananciosas que escolhe destruir ao invés de
preservar. Se ao menos por um minuto parássemos
para apreciar como até os seres mais pequenos e de
aparência insignificante, como as abelhas, exercem
um trabalho tão importante para nossa subsistência
e sobrevivência, não iríamos querer destruir o seu
habitat e prejudicar sua existência, iríamos
trabalhar para preservar e coexistir com elas. A
beleza natural não se compara a qualquer outra
paisagem artificial que possam construir em
substituição da natureza. As sensações e
sentimentos de calma, tranquilidade e paz que o
barulho natural do vento nas plantas, o cantarolar
dos pássaros, o mover-se da areia nos pés descalços
e tudo o mais que existe e compõe esse ecossistema,
que é grandioso e belo. Para mim é um grande
privilégio poder morar na zona rural, ter um
contato muito forte com árvores, plantações,
animais e poder vislumbrar todos os processos que
se realizam pela natureza, porém, é triste
presenciar a destruição de toda essa riqueza natural
e tanta ganância e perversidade sofrida pela fauna e
flora. Se parássemos para aprender que para existir
precisamos do meio ambiente vivo, cuidado e
preservado, se parássemos para aprender com o
trabalho árduo e coletivo das formigas, se
parássemos para enxergar a beleza e riqueza
infinita que está a nossa volta, não estaríamos a
todo tempo querendo destruir para construir
riquezas finitas, e que aos poucos nos levará ao
padecimento sem a existência das florestas, e do
zelo pelo meio ambiente. Sem a natureza não pode
existir vida, e que bom seria se a humanidade
entendesse isso.
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  Estou sentada na varanda, a qual tem vista da
nossa primeira horta. Ela é bonita e um dos maiores
orgulhos dos meus pais. Agora que nós paramos de
nos mudar a cada dois ou três anos e que os meus
pais estão aposentados, eles finalmente tiveram o
tempo e o espaço para se dedicar ao cultivo como
eles sempre quiseram. Temos uma horta pequena,
mas bonita e cheia de plantas comestíveis e flores
silvestres. 
    Até recentemente nunca me identifiquei com ela;
a horta era dos meus pais. Eles sabiam os segredos
dela: como mantê-la feliz, como manter todas as
plantas saudáveis. Claro que tive um entendimento
básico de biologia e ecologia do jardim, mas não
queria passar muito tempo na horta, e com os
trabalhos de escola, pensava que definitivamente
não tinha tempo para ajudar os meus pais com ela.
  Contudo, quando era criança, a natureza era o
meu parque de recreação. Uma alegria simples, mas
eterna. Brincava lá fora desde o momento que
chegava em casa depois da escola até minha mãe me
chamar para jantar. Preferia explorar o arroio,
nadar e brincar. 
   Não queria crescer e, por muito tempo, na minha
adolescência, eu mantinha uma curiosidade
infantil. No entanto, ao longo dos quatro anos de
ensino médio, eu fiquei mais acostumada em casa
do que lá fora lentamente. Até o começo do ano, eu
quase não queria acampar, algo que eu sempre
gostava. Lentamente o calor do sol se tornou mais
irritante. Quando era criança, o sol me dava energia
e me permitia ficar fora de casa (normalmente, eu
só tinha que voltar para casa quando o sol saía e
ficava escuro). Pela primeira vez na minha vida, me
encontrei passando  mais tempo dentro de casa do
que fora. Mas essa é uma das coisas que não se
percebe até ter uma razão de parar e pensar nela.
    Muito mudou para mim este ano quando assisti a
aula de Etnobotânica. A mistura da minha
fascinação com o tópico, do susto da pandemia e de
ter todas as aulas virtuais fez uma diferença na
minha vida. Para a parte do laboratório, temos que
interagir com o meio ambiente para entender os
tópicos que estamos aprendendo durante a
palestra. Eu aprendi como fazer uma cesta, como
forragear para várias plantas (para completar todos
os projetos do laboratório), como criar pomadas
com plantas medicinais. 

Sinto que estou realmente aprendendo e estou
aprendendo algo de importância.Eu, seguidora das
regras e aluna dedicada, tinha que ser lembrada do
meu amor pela natureza. Eu tinha que assistir uma
aula que me forçou a reavivar a minha curiosidade
infantil. E dessa vez não vou deixar a vida me tirar
da natureza assim. Não posso deixar! O meio
ambiente é importante demais para o planeta e a
humanidade.

  Como membro da Geração Z, o papel do meio
ambiente na minha vida tem sido bastante diferente
do que na vida de, por exemplo, meus pais e avós.
Eu cresci em uma geração que valoriza mais a
tecnologia do que a conexão com o mundo lá fora.
Então, quando penso no meio ambiente, penso em
todas as belas experiências que tive com a minha
avó fazendo trilhas, plantando pés de tomate,
pepino e alface lá no quintal dela, viajando para o
norte dos Estados Unidos com ela e parando várias
vezes ao longo do caminho para conhecer parques
nacionais desconhecidos.
   Pensar no meio ambiente me traz muita nostalgia,
pois sou adulto agora e não ando fazendo tudo o
que a minha avó tem planejado para mim. Vivo no
mundo de tarefas e trabalho. Fico a maioria do meu
tempo encarando a tela do meu laptop e raramente
passo tempo em contato com a natureza. Então o
meu relacionamento com o meio ambiente tem
tudo a ver com o meu relacionamento com a minha
família, pois é com eles que eu realmente tenho
oportunidade de fazer um “logoff” das minhas
responsabilidades e ficar em paz com as minhas
pessoas amadas e ter experiências na natureza.
  Mesmo que não tenha muita oportunidade de ficar
tempos prolongados dentro da natureza, a
pandemia tem me dado a chance de fazer muitos
piqueniques com os meus amigos que não moram
comigo. Por conta do distanciamento social,
quando quero almoçar com algum amigo, a gente
vai em um campinho da universidade e senta em
nossos próprios cobertores na grama. Hoje em dia,
a natureza e o meio ambiente viraram uma
plataforma para eu ver as pessoas que amo e, ao
mesmo tempo, ficar protegido contra o vírus.

Anne Whatley

Bishop Gustafson
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  Na verdade, não esperava fazer uma profunda
reflexão sobre as plantas ou a respeito do meio
ambiente que me rodeava. Não sabia o quão isso era
importante na minha e na nossa vida no e que eu
preciso deles para poder sobreviver. Quando
comecei a ter os seminários na minha escola do
ensino médio comecei a conhecer a importância do
meio ambiente e das plantas na vida dos seres
humanos, pois para viver preciso de respirar bom
ar. Sabemos que a falta de plantas e o corte das
árvores pode causar a falta de chuva e a seca, e,
consequentemente, sem a chuva não temos como
plantar os nossos alimentos.  Para cuidar do
mundo, primeiramente, a gente precisa estar bem
física e mentalmente e agir em prol da preservação
do meio ambiente.Por outro lado, devemos saber
que para proteger a natureza não basta só velar as
matas, mas também cuidar de cada lugar onde
passamos e de todos os seres que estão no planeta
porque cada um tem a sua contribuição para o
nosso bem estar.

   Foi no dia 18 de agosto de 2010, na casa de minha
mãe, na comunidade de Nova Moca, eu tinha por
volta de 13 anos. Naquele dia pela manhã, lembro-
me que a minha mãe foi chamar-me na cama,
levantei, arrumei e partimos para o campo tão
felizes. Em anos anteriores, lembro que a minha
mãe sempre nas férias levava toda a família para o
campo, mas eu ficava em casa, com muita vontade
de ir, mas infelizmente, ela não me levava. Naquele
momento que ficava sozinha, refletia muito sobre a
vida, pensava como seria daqui a alguns anos, o que
poderia acontecer. 
  Chegamos lá e começamos a trabalhar, montar
canteiros de cenouras, depois fui para o outro lado
do campo. Na minha mão, continha sementes de
milho. Lembro-me de ter aberto um buraco no chão
e deixado elas  lá. Voltamos para casa, mas a minha
mente estava voltada para aquelas sementes, como
iriam ficar, será que iriam crescer. Sempre
implorava a minha mãe para ir lá ver como estavam
as minhas sementinhas. Fui e olhei, estavam bem
grandinhas. Quando deu o seu fruto a minha mãe
tirou e levou para mim. Desde então digo que
nasceu em mim um amor pelas plantas, vendo nelas
a vida.
   Comparando-as comigo, estou viva, isso implica
que elas também merecem viver e receber o mesmo
carinho, cuidado, amor que eu recebo. Eu amo a
natureza, porque quando observo digo que sinto
uma energia, é uma alegria, porque ela me oferece a
riqueza, aquela vontade de viver. Essas lembranças
guardo com saudade. Era muito divertido ir para o
campo e olhar aquelas plantas.

Elda Renato Cá Jazira Chantre

Estefania Ramirez
  É interessante achar que o meio ambiente não era uma preocupação dos nossos avós. Me sinto como se
tudo minha vida o meio ambiente tem sido uma preocupação. Eu lembro de ter 5 anos e de falar sobre o
derretimento das calotas polares. “Salve os ursos polares! Se você não agir agora, os ursos polares podem
ser extintos quando você tiver netos, ou mesmo filhos.” Mas, como um filho de 5 anos vai compreender a
ideia do fim. Não é como se víssemos ursos polares todos os dias. Não entendíamos o conceito da extinção
então porque a responsabilidade de salvar o mundo estava em nossas mãos? No ensino meio, fomos
encarregados de salvar as abelhas. As calotas polares ainda estão derretendo e o problema de os ursos
polares não foi resolvido, mas as abelhas necessitavam nossa ajuda. Muitas outras espécies entraram na
lista de espécies ameaçadas de extinção quando estávamos crescendo, mas a abelhas ditam nossas vidas
disseram como se não esta tudo conectado. Toda a natureza, toda tecnologia, toda sociedade.
  Não foi ate ano passado quando tive uma classe que falo sobre o meio ambiente e não falo que era nossa
responsabilidade. Em vez de ser unicamente a responsabilidade das pessoas jovens, ou até a
responsabilidade de pessoal em geral, falo que é a responsabilidade de grandes corporações. As grandes
corporações são os poluentes maiores e mesmo se o coletivo faz todo correto, não podemos salvar o mundo
sem mudança dentro das corporações. O capitalismo é o problema, não os indivíduos. Isso é algo que eu
sabia, mas nunca foi falado nas aulas.
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Reconheço que não sou do tipo de pessoa que planta
e cuida de um jardim, ou que promove ações
ativistas em relação à conscientização da
preservação do meio ambiente. Isso não significa
que não me preocupo ou que não contribuo para a
preservação ambiental. Assim, faço o que tiver ao
meu alcance para o cumprimento das leis
ambientais. Pequenas atitudes diárias podem fazer
diferença para o meio ambiente, pois a nossa
sobrevivência, o nosso bem depende em cumpri-
las.

Ao refletir sobre a nossa existência, principalmente
a nossa sobrevivência nos faz lembrar o quanto
estamos ligados ao meio ambiente, ao nosso planeta
e vice-versa. Essa conexão vai além do literal, nos
induz a pensar sobre a importância de como
cuidamos do meio ambiente. Uma reflexão sobre o
que pode e a respeito do que tem sido para
estimular a preservação ambiental se faz necessária
mais do que nunca, pois todos os dias, horas e
minutos, o mundo todo está produzindo lixo, que
consequentemente, polui o nosso planeta, além do
consumo de seus recursos naturais exagerado,
colocando em risco a nossa sobrevivência.

Um detalhe a respeito da nossa existência, é que
fomos criados com o livre arbítrio; isso significa que
temos uma capacidade de tomar decisões, somos
seres vivos racionais. Sendo assim, temos uma
responsabilidade ambiental de mudar a história
triste do meio ambiente para melhor. Sabemos que
toda decisão tem consequência, pode ser pequena,
às vezes nem percebemos. Devemos ter em mente
que a soma das pequenas decisões gera um grande
resultado: só depende de nós decidir. Então,
façamos boas decisões diariamente, isso refletirá ao
nosso redor sim: incluindo nosso planeta. 

“A história não é feita por aqueles que decidem não decidir”
(Severn Suzuki – Ativista)

Tempo que não volta.
Há uma vez na sua vida
Que paras pra voltar a ser criança.
Éramos muitos na vizinhança
E, vivíamos assim, despreocupados,
mas no cuidado.

Fomos crianças!
E na infância,
Fazíamos a bola com
Plásticos, sacos e folhas de bananeiras
secos e muito bem trançados.
Quem quisesse brincar,
tinha que trançar para jogar.

Com restos de madeiras deixados
Pelos serradores e peças dos veículos
deixados nas oficinas, fabricávamos
trotes, carroças, carros de caixas e gualalas.
Era da minha infância
Quem não fazia isto, não era criança.

Vivíamos com a natureza,
Esta era a nossa beleza
Saímos de tudo quanto era canto
para mato,
O mato era bosque.
Fiz entender?
Foi assim a nossa busca, atrás de jaca
e manga, cajamanga e goiaba a floresta.
Sempre tínhamos algo na boca.
Se não fizéssemos isso, não tinhas amigo.

No tempo de chuva
Não dava pra fazer muitas coisas
Inventávamos brincadeiras,
Plantávamos bananeiras,
Cultivávamos um pouco de tudo,
Cada um com a sua horta.
Isto é que importava,
Nos períodos em que a escola era morta.

Na infância, fomos crianças
Sendo crianças, gozávamos de pujança
Como o tempo passa.

Vera Aline GomesElebrak Costa
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Na minha vida, a natureza sempre tem ficado um
aspecto bem importante. Antes de começar na UGA,
eu sempre morava numa região da Geórgia bem
rural, que ficava na fronteira entre Geórgia e
Carolina do sul. Embora a natureza sempre tinha
presença na minha vida, o momento quando ela se
tornou mais relevante no meu cotidiano foi quando
eu comecei o meu primeiro trabalho num
alugueleiro de caiaques no rio Broad. Durante as
dias mais ocupados, ficava com meus pés na água
por 3 ou 4 horas de cada vez, ajudando pessoas
começar e acabar as suas viagens no rio. Mas, nas
dias mais lentas, podia me descansar nadando no
rio para escapar o sol do verão georgiano.
Durante aqueles tempos de descanso, explorava
aquela parte do rio, encontrando animais que
nunca tinha visto antes. Até hoje, uma das
experiências que mais me surpreendeu foi quando
eu vi uma tartaruga-víbora gigantesca sentado na
margem do rio. Outros animais que eu vi foram
várias espécies de cobra, sapos e insetos que eu não
sabia existissem na Geórgia.Esse trabalho foi o mais
fisicamente desgastante que tinha, mas também o
mais recompensador por causa da oportunidade de
conhecer a natureza num jeito que eu nunca tinha
feito antes. Esta experiência me deu muito respeito
à natureza e por isso eu sou muito apaixonado pela
justiça meio-ambiental.

  Desde ventre da minha mãe fui alimentado por
alimentos ingeridos pela minha mãe, que por sua
vez conseguia esses alimentos graças a tudo o que a
natureza nos dá. Assim, com meus 4, 5 anos ou
mais vi meus pais trabalhando duramente, mas não
entendia nada sobre aquele grande esforço dos
meus incansáveis pais e eles sempre preocupado
comigo em relação a fome ou algo que poderia me
prejudicar.           Ao atingir 10 anos idade já estava
morando com meu tio, ou seja, os meus pais me
levaram para casa de meu tio, e com essa idade já
estava trabalhando duramente no campo ajudando
meu tio e meus primos.           
  No campo, fazíamos plantações de caju, cultivos de
arroz, milho, amendoim e feijão, enquanto que em
casa, no quintal semeavamos mangas, abóboras,
djagatu, quiabo, plantamos também mandiocas, e
muito mais outras plantas importantes para nossa
alimentação. Até então, não entendia nada sobre
meio ambiente, inclusive, a natureza para mim não
depende dos nossos cuidados. Quando comecei
aprender algumas coisas ligado o assunto tratado
no ensino médio, iniciei a ter certas limitações em
questão, por exemplo, deixei de abusar nos
animais, parei de cortar as árvores sem
necessidade, sensibilizei algumas pessoas de
comunidade mostrando a eles o perigo que teremos
no futuro caso continuaríamos a desmatar o mato,
ou abusar na caça dos animais. Mas, infelizmente a
maioria não me ouviam porque não entendiam
nada correlação aquilo que eu falava, mais tarde
outros entenderam e outros continuam sem
entender até hoje.            
  Na minha opinião, devemos cuidar daquilo que
nos sustenta sempre que podemos, isto é, a
natureza de forma geral, cuidar dos animais, das
plantas, evitar usar muitos sacos plásticos e outros
materiais industriais que contaminam o meio
ambiente.

   Eu sempre tive uma boa ligação com a natureza.
Lembro-me quando eu e os meus pais íamos para a
roça do meu avô, onde éramos cercados por vasta
mata densa, composta por diversos tipos de árvores
que nos agraciavam com seu ar puro e por diversos
animais como a lagaia (raposa), o pastro, o tordo, e
tantos outros. Nós costumávamos acampar lá.
  Durante as manhãs, nós éramos acordados pelo
bater de asas do Tlunk Sum Dêsu, que era uma ave
muito barulhenta e ativa, depois íamos à mata
colher um pouco de frutos, principalmente da
goiabeira, cajamangueira e da mangueira. Na roça,
a natureza também nos fornecia remédios
tradicionais para combater algumas doenças. Além
disso, lá também capinávamos. Nos campos de
plantações, cuidávamos das bananeiras e
plantávamos diversos tipos de plantas. Agora não
me lembro com muita precisão, mas acho que isso
aconteceu quando eu tinha seis anos.
  Atualmente, com vinte anos, continuo tendo uma
boa relação com o meio ambiente e espero que essa
nossa ligação não termine, pois ele é muito
importante para mim.

Drew Felt

Augusto Tchantchalam

Elton Fernandes
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Por ser privilegiado com toda essa magnífica
paisagem natural, passei a ter um grande apego e
paixão pela natureza. Influenciado pelos meus pais,
adquiri um profundo gosto pelo cultivo. Eu gostava
de cultivar tudo o que era planta. Vendo isso, os
meus pais me arranjaram um pequeno terreno atrás
da nossa casa, para que eu pudesse plantar
hortaliças, e não só. A satisfação de cuidar e
acompanhar o crescimento das minhas plantações
era indescritível – ainda é, uma vez que ainda
continuo a cultivar.
  É sempre lastimoso para mim presenciar o corte de
uma árvore, uma prática muito frequente no meu
país, visto que a maioria das residências e outros
produtos artesanais são feitos com árvores. Pior
ainda é quando essa ação fica descontrolada e não
há replantio. O corte delas é inevitável, no entanto
deve haver controle e replantio de cada árvore que
nós cortamos.  
  Quando vou à cidade, sempre tenho o cuidado de
colocar os lixos que produzo, por menores que
sejam, no local apropriado. Em minha casa divido
os lixos em duas categorias: os lixos que podem
servir de adubo para as plantas, coloco-os na minha
horta e ao pé das árvores para dar-lhes mais força;
outros lixos como plásticos, vidros, metais, coloco-
os em sacos e enterro-os num lugar apropriado. E
claro, esses lixos são recicláveis, mas dada a pouca
possibilidade do meu país em fazê-lo, continuo a
enterrá-los. Alguns vidros, como a garrafa,
utilizamos como enfeites para as nossas flores no
quintal.
  Considerando as minhas práticas, acho que eu
tenho uma boa relação com o meio ambiente.
Quando temos um meio ambiente saudável, a nossa
vida também será saudável; então, sempre
continuarei a realizar práticas que trazem o bem-
estar para o meio ambiente.

  Eu sempre tive um contato íntimo com a natureza,
pois nasci e cresci numa zona rural. Ainda me
lembro do quão feliz ficava quando os meus pais e a
minha avó (mãe do meu pai) me levavam para o
campo cultivar e colher os frutos como a jaca, a
mandioca, bananas, milhos, entre outros. A
satisfação estampada no meu rosto era visível, farto
de brincar nas goiabeiras e por toda a roça com os
meus irmãos e da colheita, apesar do cansaço; a
sensação era maravilhosa.
  Onde moro, existem árvores por toda a parte,
como: mangueiras, safuzeiros, jaqueiras, fruteiras,
goiabeiras, entre muitas outras. Quando chega a
época do ano em que elas produzem os seus frutos,
é muito lindo de se ver: o rosa avermelhado e azul
carregado dos safuzeiros, o verde claro e amarelo
das mangas nas mangueiras, o amarelo das jacas
nas jaqueiras, o verde, o castanho, o vermelho e o
amarelo dos cacaus nos cacaueiros, entre outras,
nos proporcionam uma vista única, sem falar da
abundância de frutos que obtemos quando
amadurecem.
  Quando miúdo, eu sempre tive medo das abelhas,
porque muitas vezes pisava-as descalço nos restos
das mangas devoradas pelos morcegos que ficavam
no chão, e quase sempre levava os seus ferrões; e
acredite era (é) extremamente doloroso! Devido a
isso, sempre que via uma abelha, matava-a. Até
cheguei ao ponto de persegui-las para exterminá-
las, com o intuito de me vingar, coisa de criança!
Mal sabia do crime que cometia. Depois de um
tempo, aprendi na escola sobre a sua importância
para a natureza, que sem elas a produção dos frutos
na terra seria impossível. Também li na internet
que, “através do processo da polinização, esses
bichos garantem a produção de frutos e sementes,
além de diversas plantas, sendo um dos principais
mecanismos de promoção da biodiversidade na
terra”. Daquele dia em diante, prometi a mim
mesmo nunca mais matar ou fazer algo que possa
pôr em risco a vida das abelhas, e também passei a
dar mais valor a outros animais e refletir sobre a
importância de cada ser vivo para o bem-estar do
meio ambiente. Acredito que todo ser vivente, sem
exceção, tem um papel preponderante para o bom
funcionamento da natureza.
  

Aguinaldo Alfredo
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  Era cedo, levantei-me e caminhei até minha
laranjeira e senti que ela estava diferente, não era a
mesma. Já não brotavam frutos lindos e saudáveis,
devido à peste, o tal inimigo (rubrocinto). 
  Fiquei sem chão, pois, era lá que eu me sentia feliz,
ficava por debaixo dela, horas e horas, as suas flores
me enchiam de entusiasmo. Ficava estupefata com
o seu aroma, as suas flores branqueadas me
enchiam de paz, o verde das suas folhas ainda
virgem me enchia de esperança. Era uma árvore tão
peculiar, que significava muito para mim.  
  Ela durou por muitos anos, vi crescer e dar os seus
primeiros frutos. Mas infelizmente ela se foi, sem
se despedir, a praga a levou. Foi uma manhã
dolorosa, pude sentir a melancolia daquela
laranjeira que se degradava aos poucos. Suas
raminhas caindo, suas raízes já tão fracas, quase
sem forças. Suas folhas já caducas... eu me senti tão
triste porque aquela laranjeira era uma parte de
mim. 
  Já não brotavam os frutos, não mais se sentia o
aroma das flores. Ela – que era o centro das
atenções – se tornou a árvore caduca e de muitos
espinhos que já não servia para se contemplar, mas
sim para ser cortada e lançada para fora. 
  E foi assim que aconteceu, ela se foi! Mas a
lembrança ficará para sempre na minha memória! A
laranjeira dos frutos frondosos e estupenda, para
sempre hei de lembrá-la.
  

   De onde eu sou, o meio ambiente não é mais como
costumava ser. Eu lembro como em Flowery
Branch, GA havia muitas árvores e campos de
grama. Meu pai tinha um empreendimento no lago
perto de nossa casa. O lago se chama “Lake Lanier” e
é enorme. Eu brincava lá todos os dias quando era
criança. 13 anos depois, tudo está diferente. Os
campos de grama agora são substituídos por
bairros. O lago agora é conhecido por ser
amaldiçoado devido aos acidentes de barco. Pessoas
estão em toda parte. Não existem muitos lugares no
mundo sem pessoas. A natureza nunca é deixada
sozinha. Em vez de viver em harmonia com nosso
ambiente, nós escolhemos remodelar o que nos foi
naturalmente dado. 
  Hoje, eu moro no Athens e o meio ambiente é
muito diferente aqui. Em Athens, tem a
Universidade da Geórgia, escolas de ensino médio,
pessoas ricas, pessoas pobres, etc. A cidade é muito
dividida. É interessante como a cidade está
estruturada. No meio, você tem a universidade da
Geórgia. Estudantes universitários moram perto,
mas também os sem-teto e as pessoas que vivem em
habitações do governo. Os estudantes vivem sua
vida cotidiana privilegiada na faculdade, enquanto
isso há uma cidade que clama por ajuda. Os
humanos desconhecem muito o mundo e o meio
ambiente ao seu redor, a menos que isso os afete. É
muito triste como o meio ambiente só é relevante
quando somos impactados por sua destruição.

Todo dia eu saio na minha bicicleta. Para mim, o
meio-ambiente é um lugar onde eu posso me
perder. Eu perco as minhas preocupações e fico
perdido fisicamente até não saber exatamente onde
eu estou. Mas independente de quão longe eu ficar
do caminho conhecido, eu tenho toda certeza que
eu vou poder voltar quando precisar. Por isso eu
gosto tanto de pedalar. Consigo, por um momento,
escapar das minhas responsabilidades e me sentir
imerso em um novo ambiente. Deixo a sensação de
que estou preso. Quando eu morava com meus pais,
eu sempre saía no quintal quando me sentia assim.
Não eram como as minhas excursões a longa
distância que faço hoje em dia; mas na época, isso
era tudo que eu precisava: sentir o sol, apreciar o
aroma do ar e andar sobre a grama.

Rosângela dos Ramos

Ben Houser

Ashley Smith

   Estou sentada no fim deste mundinho, totalmente
acordada mas mal estou respirando; totalmente
acordada mas não posso seguir em frente,
totalmente acordada mas ainda estou perdida.
Quero fugir de tudo e de todos. As estações mudam
e eu também. Tentei muito fazer deste mundo um
lugar bonito, mas estou cansada. Estou sofrendo
agora mais do que nunca, por favor, ouça meu
apelo, pois não sei quando ou como será meu fim.
Vou desaparecer como a névoa da manhã? Vou
desaparecer como uma nuvem de fumaça? Vou
desaparecer com as lágrimas na chuva? Bem, essas
são perguntas para você responder, então não se
esqueça dos meus gritos.

Tirosshaa Kumar
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Os acrônimos serviram para
revelar mais sobre nós
mesmos aos membros do
grupo e compartilhar nossa
relação e perspectiva da
natureza. Desta maneira, esta
atividade tem um propósito
duplo: tivemos oportunidade
de aprender mais sobre os
membros do nosso grupo e
entender sua conexão
individual com a natureza, e
também começar a escrever
poeticamente sobre a
natureza e a pensar mais
profundamente sobre a
maneira que o meio ambiente
afeta nossas vidas, e como a
gente interage com ele.

Depois das introduções iniciais
quando os membros dos grupos
de outras universidades se
conheceram, a gente começou a
gerar artefatos criativos e poéticos
como a criação dos acrônimos. Os
acrônimos foram micro-poemas
desenvolvidos a partir das letras
dos nossos nomes. Cada pessoa
adotou uma abordagem única na
criação desses poemas. Por
exemplo, alguns indivíduos
escreveram o acrônimo como um
poema contínuo, outros como
descrições independentes
baseados em cada letra.

Acrônimo

NINA HOWARD
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S empre esperando
A floresta da primavera
R ezando que a terra regresse
A sua beleza do começo do tempo

A rte
S erão
H onrar
L egadas
E mbora
Y outube desonra todos.

J amais
U tilizarei
C omportamento
I mpuro
L amento
I nexplicavelmente
N osso
A mbiente

M eio
A mbiente
N ecessita
U rgentemente
E quilibrar
L ixo

D o
R esto
E u
Wvenho

A s
U nhas
G astam
U sando
S omente
T ecnologia
O bscura

A mor
I ncapaz
S orriso
S imples
Y es

G eralmente
A mbiência de forma
B iodegradável resulta
I nteiramente no ambiente.

D ivinas
E scrituras
L idas
T ambém
I nteressam
N o
I nterior
S egundo
I ntenções do
A ltíssimo

J ovem
O rganizado
R esponsável
C om
I maginação
L ampejosa
E specialmente
Y uan (rica)

N evoeiro
I nstalado
L á no
K elvin(símbolo)
I nsaturado no
A r

M eio
A mbiente
R ico
I nteressante
N unca
E squecido
L indo
A rco-Íris

N atureza é potente
I ntermediadora de lados em desacordo
N ervosa se as coisas saem do controle e
A utônoma
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M ãe natureza
A quem se doaria?
R espiração, inspiração 
I nvoca a conscientização 
A r puro, utopia?



E u 
S ou 
T rabalhosa 
E 
F elizmente 
A cho 
N atureza 
I mportante 
A inda. 

J ovem 
A lta
Q uestionavelmente
Ú nica
Í ntegra
L eal
Z elada 
A miga 

Y oga
U nidade
N atureza
U niversal
S audade

H á
U ma
N obreza
T remenda
E m
R espeito

(Nós somos)
Tão 
I mpecavelmente 
R adiantes, (então vamos) 
O timizar a 
S ombra 
S util (com) 
H umor, 
A mor e alegria.

B astante 
A mor 
L impa (os) 
E rros 
I luminados 
G raças a 
H umanidade 

T odos 
A nimais
I nsatisfeitos
L utam
O rganizados contra o
R einado humano

A mizade
M aturidade
A mor
D iversidade
U nidade

H umanidade
O fertar 
F elicidade 
E sperança
R esistência

F eliz é aquele ser, que
L ivremente e com 
A morosidade 
V ive
I ntensamente em busca de novas
O portunidades

A poiando 
G enuinamente 
U m
I dealismo 
N obremente
A mbiental
L ivre 
D e 
O bstruções

T ranquilamente 
I maginou-se 
A gindo 
G entilmente 
O timista

A  
N atureza 
N utre
I maginação 
E terna

I nsistente 
S onhando com 
A
B eleza 
E xorbitante e 
L eve de um mundo 
Y imensamente melhor
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J óia 
A metista faz a vida
Z en
I ncrivelmente
R ara e 
A traente

E sperança e
L iberdade nas
T erras 
O nde
N ascemos

M enino 
A bomina 
X adrez

E special
L inda
S ábia
A morosa 

M inha
A lma
S abe  
O u 
N ão?

B ora
I nvestigar
S uas
H abilidades
O nipotentes
P or favor

E leger 
L iteratura
D a
Á frica

B roto as
E nergias dos
N eurônios

V ida
E spera 
R espeito e 
A mor

D ela
I nstaura
L iberdade,
M oralidade e
A feto

B em 
R ecebido 
E 
A guardando 
N ovo 
A no

M uito 
A nimado 
C olocar
K araokê 
E m 
N osso 
Z oo 
I ncrivelmente 
E xótico
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M á 
O bsessão 
I nsignificante
S avalguardam
E xistências
S ucumbidas

E ita! 
L embranças
E cológicas? 
B rama
R uge 
A feto 
K now-how

A lma
N ão
D eixe
R esvalar o
I ngênuo
A mor



Depois de ler várias crônicas discutindo a vida e a majestade da
natureza, recebemos a tarefa de sair pelo mundo e capturar essa
magia para nós mesmos por meio de fotos. Os participantes do
projeto enviaram fotos da natureza que os inspiraram, que
tiveram algum tipo de importância para eles, e escolheram suas
melhores fotos dentro de seus grupos. Depois de escolher suas
fotos principais, cada grupo trabalhou junto para escrever
legendas adequadas para suas seleções que encapsulassem os
sentimentos por trás das fotos. Estamos entusiasmados em
compartilhar isso com você por meio de nosso próprio álbum de
fotos narradas.

Livro-Álbum

DIANE CASALENO
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O conjunto de todas formas de vida em
união permitindo a existência da vida
consiste na definição do meio ambiente.
Qual é a definição de Meio Ambiente para
você?

Bishop Gustafson, Elda Renato Cá, Jazira Mendes, 
Vera Aline e Elton líns

As flores nos brindam com sua beleza, mas
seu papel vai além de uma simples
decoração e de embelezar o ambiente ao
nosso redor.

Já pensou no papel das flores para o meio
ambiente? Uns dos papéis principais é de
atrair polinizadores e de servir de alimento
para pássaros, insetos.
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Quando existe natureza, ao redor
de casa, imediatamente lembramos
que somos parte da natureza
também.

A Lua é um satélite natural que está
à 384,400 km de distância da terra.
Não importa se há uma grande
distância. A lua é essencial para o
equilíbrio da vida na Terra, pois
possibilita que os seres vivos
tenham condições habitáveis. Além
de se tornar um grande escudo para
a terra.

Todos os seres vivos têm um papel
importante no meio ambiente. Os
animais garantem o controle vegetal, são
fontes de alimento, por liberar o gás
carbônico ajudam a equilibrar o processo
de fotossíntese. Proteger os animais tem
grande importância para o equilíbrio da
natureza.

Infelizmente, por conta das
atitudes humanas, algumas
espécies estão em extinção.

Infelizmente, por ações humanas,
em algumas partes do mundo a
terra não é mais produtiva. Até
quando existirão lugares onde a
terra seja produtiva?

São lugares inspiradores, onde
podemos sentir a vida, alegria,
energia. A natureza é linda e
encantadora. Até quando
poderemos contempla- lá?

Paisagem como
essa é sempre
visitada por
turistas e pelas
pessoas da
comunidade. É
uma pena que
passagens
como essa
estejam
desaparecendo.

Se não cuidarmos
da natureza é isso
que nos restará para
admirar!

De que devemos ter medo?
Devemos ter medo dos animais ou das consequências das ações que
trazem ao meio ambiente?
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Um pedacinho de natureza
na área urbana sempre nos
deixa alegres. Nada se
compara com a sensação
que a natureza pode
transmitir.

A natureza nos surpreende a
cada dia. Depende de nós
deixá-la continuar trazendo
boas sensações.

Coisas bonitas podem
brotar em lugares
inesperados, como esses
fungos amarelos na grade.

Às vezes a natureza nos dá
um lugar para construir
outras coisas bonitas. Isso
pode ser produtivo se não
mexermos com a saúde na
natureza ao redor.

A contribuição dos insetos para o
meio ambiente é imensa. Por
serem capazes de sobreviver em
diversos ambientes, são de
extrema importância na
polinização das flores,
decomposição da matéria
orgânica. Já pensou como os
insetos são importantes para o
ecossistema?

A definição de metamorfose é
“uma transformação que alguns
animais passam durante o seu
processo de desenvolvimento,
que resulta numa forma
completamente diferente de seu
inicial.” A metamorfose revela
uma beleza escondida.

Para continuarmos contemplando a beleza da natureza, é de
extrema importância que cada um cumpra com sua
responsabilidade ambiental, de proteger o meio ambiente.
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Ping-Pong | Disparate
O projeto criativo de “Ping-pong” foi composto por várias
perguntas, principalmente sobre nosso relacionamento
com a natureza. Contudo, pudemos refletir sobre nossas
identidades individuais no contexto do estado atual do
mundo. Estudamos a importância do meio ambiente,
principalmente no contexto dos povos indígenas. Cada
membro do grupo respondeu, e as respostas representam
sua relação pessoal com a natureza. Esse trabalho é
necessário para melhorar as condições da terra. Hoje em
dia, estamos vivendo em uma época em que a humanidade
e a natureza estão desconectadas. Devemos primeiro
restaurar nossa relação com o meio ambiente para
restaurar nossa sociedade, especialmente em um mundo
pós-coronavírus.

BRETT GREEN
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Qual é a sua primeira
memória da natureza?

Drew: A primeira vez que eu me recordo sobre a natureza foi
quando a minha família foi para uma praia. Não lembro o nome
da praia, mas lembro os bernardos-eremitas, uma espécie de
crustáceo que pode fazer uma casca de qualquer coisa.
Enquanto estou escrevendo, me dei conta que aquele dia foi a
primeira vez que me atentei a respeito da importância de
reciclar.

Augusto: O que não sai na minha memória foi a primeira vez que
conheci o mar. Eu demorei para conhecer essa sublime obra da
natureza, pois cresci na cidade do meu tio, zona coberta de
grandes e pequenas árvores. Pude visitar o mar pela primeira vez
em dezembro 2007, quando fui ver os meus pais. Confesso que foi
o momento mais lindo da minha vida, me apaixonei pelo cheiro
natural de sal.

Jucilina: Não sei explicar o porquê, pois
desde quando nasci, tive esse contato com a
natureza. Vivo perto do mar e rodeada de
carroceiro, palmeira e com uma vista muito
bonita.

Manuel: Não sei por onde começar. Pois eu
e a natureza estamos unificados desde o
ventre da minha mãe. Mas posso falar da
primeira vez que trepei numa árvore. Era
uma fruteira. Depois de estar em cima dela,
comecei a ver tudo de cima, e ainda lugares
que a vista não podia alcançar no chão.
Tudo foi muito legal até eu chegar em casa e
levar umas chicotadas da minha mãe. Pois
ela dizia que eu ainda era muito novo para
trepar em árvores.

Estefania: Eu brincava na natureza frequentemente quando era
criança. Eu brincava no parque ou fora da minha casa. Mas,
minha primeira memória sobre a natureza foi quando tinha três
anos de idade. Minha avó me levou para fazer uma trilha atrás de
sua casa. Quando eu fique cansada, ela me colocou em seus
ombros. Eu gostei muito e me senti como se estivesse nas árvores.

Se você tivesse a oportunidade
de ser qualquer animal, o que

você escolheria ser?

Drew: Se eu tivesse essa oportunidade, eu queria ser
uma tartaruga. Eu gosto muito delas porque embora
tenham uma grande variedade de espécies de
tartarugas, todas são animais bonitos e importantes
para o ecossistema.

Augusto:  Eu amo a minha natureza e gosto de todas
as espécies de animais que existem no planeta. Neste
caso, eu escolheria ser um leão, um animal lindo com
muita força.

Jucilina: Eu poderia ser uma galinha porque gosto
muito dos cuidados que elas têm com os seus
pintinhos.

Estefania: Eu escolheria ser uma borboleta. Acho
que são muito lindas e gostaria de voltar e
experimentar a transformação.

Manuel: Se tivesse essa oportunidade, gostaria de
ser pombo porque gosto muito da maneira como ele
namora a sua parceira, cheio de galanteios.

Que é uma maravilha
natural no mundo que
você quer ver antes de

morrer?

Augusto:  O meu sonho é ver e nadar nas águas verdes de Bubaque
(Guiné-Bissau) - zona marítima muito visitada pelos turistas
europeus.

Drew: Antes de morrer, eu quero ver o Pantanal do Mato Grosso
no Brasil. Adoro aprender sobre animais e esse pântano parece
que tem uma riqueza natural de biodiversidade que é distinto de
todos os ecossistemas.

Jucilina: Eu gostaria mesmo de conhecer a Amazônia.

Estefania: Eu adoraria ver a aurora boreal!
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Que tipo de
poluição você

acha mais
perigosa?

Drew: Acho que a poluição da água é muito perigosa, porque nem
sempre é visível e tem uma grande variedade de poluição aquática.
Pode ser por causa da agricultura, lixo, turistas e muitas outras
coisas. Por isso, pode afetar o mundo em diferentes maneiras.

Augusto: A meu ver, a poluição mais perigosa é a de radioativa,
pois é causada por radiação. Correspondendo ao efeito da
propagação da energia por ondas eletromagnéticas, acaba
trazendo consequências muito graves.

Jucilina: acho que é queima de resíduos tóxicos, porque o fumo e o
cheiro fazem mal aos seres humanos e ainda poluem a natureza.

Estefania: Acho que poluição atmosférica é a mais perigosa,
porque pode causar muitos problemas de saúde.

Qual é o animal
selvagem mais difícil

de encontrar?

Drew: Com certeza tem muitos animais da selva que se escondem
muito bem. Acho que um dos mais difíceis na Geórgia é o Rough
green snake, que é uma espécie de cobra verde que se camufla com
a grama. Já vi uma vez, e sei que elas são super talentosas para se
esconder no mato.

Augusto: O animal selvagem mais difícil de encontrar que eu já
conheci é o Urutau. É uma ave noturna que tem um canto
assustador. Ela costuma estar nos galhos de árvores secas para se
disfarçar de predadores, pois sua cor se assemelha bastante com o
galho seco.

Jucilina: O animal selvagem mais difícil de encontrar que tive
oportunidade de conhecer é o Aleluia. É pequeno como um rato e
tem aspecto de um gato.

Estefania: Não tive a oportunidade de conhecer um animal
selvagem de perto, mas gostaria de conhecer tigres.

Na sua opinião, aNa sua opinião, aNa sua opinião, a
reciclagem é melhorreciclagem é melhorreciclagem é melhor

opção para proteção deopção para proteção deopção para proteção de
meio ambiente?meio ambiente?meio ambiente?

Drew: Embora seja uma das melhores opções hoje em dia, para
muita gente não é a melhor. No geral, pode ser muito melhor re-
usar coisas sem precisar comprar.

Augusto: Embora muitos digam que a reciclagem é a melhor
forma de proteger o meio ambiente, eu diria que não. O processo
que envolve a transformação de um material reaproveitável ou
descartável em matéria prima gera gastos, trabalho árduo e a
utilização de recursos naturais.

Jucilina: Acho que sim, porque embora tenha consequência
negativa, também tem aspeto positivo.

Estefania: Acho que a reciclagem é importante para a proteção do
meio ambiente, mas não é o melhor que podemos fazer. Na
realidade, as emissões de resíduos não fazem uma grande
diferença se as grandes corporações não mudarem suas práticas.

34
 



Vocês acham
que os carros
deveriam ser
proibidos nos
centros das

cidades?

Como mudou
sua perspectiva
da natureza/do
mundo desde
sua infância?

Drew: Quando era criança, eu sempre ficava assustado com
animais selvagens, mas agora eu amo vê-los no seu habitat natural.

Augusto: O meu ponto de vista mudou após eu começar a conhecer
a verdadeira sobrevivência da natureza.

Estefania: Antes eu achava que o mundo era um lugar cheio de
natureza pronto para ser explorado. Agora vejo o mundo como algo
que temos que salvar.

Onde você
gostaria de
morar pelo

resto da vida?

Drew: Eu gostaria de morar ao lado de um rio. Eu adoraria ver o
crescimento dos níveis dos rios depois de uma grande chuva, os
animais aquáticos dos rios da Geórgia são uns dos meus favoritos.

Augusto: Eu sou apaixonado pelo mar, grandes cidades e
montanhas. No entanto, como a escolha é apenas uma, preferiria
viver perto das montanhas, lugar ótimo para contemplar a beleza
da natureza.

Drew: Com certeza, é importante diminuir nosso uso de carros ou
qualquer veículo que utilize combustível fóssil. Mas a proibição
completa não é uma solução realística, especialmente nos EUA.
Embora tenham cidades como na Europa que têm sistemas de
transporte público muito organizados. Nos EUA é difícil, porque
todos nossos centros urbanos ficam muito longe dos centros
domésticos. Por causa disso, o percurso para o trabalho em carro
pessoal é mais incentivado.

Jucilina: Na casa da minha mãe é um lugar calmo e perto do mar.

Estefania: Eu gostaria morar numa cidade perto da natureza.
Gostaria de estar na costa oeste ou leste.

Augusto: A meu ver, embora tenham consequências negativas,
mas não há motivo para proibir a circulação de carros nos centros
urbanos, porque as pessoas que ali habitam necessitam com
frequência desse meio de transporte.

Estefania: Embora eu ache que o transporte público deveria ser
mais acessível, não considero que uma proibição seja uma solução
possível.

Drew: Agora, estou me divertindo muito por andar de bicicleta,
explorando as trilhas ao redor de Athens. Eu não sabia usar
bicicleta antes do verão passado, mas agora é uma das minhas
atividades preferidas.Augusto: Eu gosto de apreciar as paisagens,
por isso amo caminhar/correr nas zonas menos circuladas.

Estefania: Eu gosto muito de caminhar na natureza!

Qual é a sua
atividade favorita
para fazer ao ar

livre?
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João Batista: Existe uma linha/ligação entre o ser
humano e a natureza. Nós fomos feitos por ela, e
devemos estar nela. Sempre relembro uma frase dita
pelo Emicida “A vida é um grande sistema de
engrenagens, se um falha, todo um sistema cai”.
Enquanto ele faz uma analogia a nossa vida e a
necessidade da ligação com as abelhas e como nós
somos ingratos a elas. Veja só, tudo ao nosso redor é
natureza, não a nada mais avançado que ela, até a
tecnologia é retirada e inspirada nela. Um exemplo, o
que hoje chamamos de internet, as árvores fazem há
anos com os fungos, dando vida e alimento a eles,
enquanto suas raízes são entrelaçadas por micélios e
garantem a proteção contra vírus. A natureza é nossa
vida e espero que o homem não perceba isso tarde
demais.Brett Green: Acredito que a humanidade não
seria nada sem a natureza. Tudo que nossos corpos
precisam, existe dentro da natureza. Hoje em dia, a
maior parte da humanidade não se preocupa com a
condição da Mãe Terra. Tenho certeza de que é por isso
que estamos perdendo nosso contato com a natureza.

Qual estação do ano é sua
favorita?

O que você gosta mais
sobre a natureza? Por quê?

Maria Julieta: Aqui no Brasil e em específico na
cidade de Fortaleza não há estações bem definidas,
mas a época mais agradável a meu ver seria o período
que vai de julho a setembro, pois é mais ventilado.

João Batista: Moro na cidade de Barreira, no Maciço
de Baturité, é uma região de altitude, por isso temos
um clima mais ameno entre os meses de fevereiro a
julho, que é a época de chuvas. Prefiro esse período
anual.

Maria Julieta: A natureza me encanta pela sua
simplicidade e o fato de poder me conectar a ela me
traz paz, principalmente por conta dos elementos que
a constituem, os quais contribuem para a nossa
qualidade de vida, a exemplo do ar. Penso que deve
haver um respeito mútuo para uma harmoniosa
convivência, sobretudo entre os humanos e os
recursos naturais provenientes do meio ambiente, em
um regime de convivência pautado na partilha e no
profundo respeito ao espaço natural.

Rosângela Ramos: Moro em São Tomé, e aqui só
temos duas estações: chuvosa e seca. Eu gosto mais
da época seca.

Brett Green: Na verdade, eu prefiro um clima mais
frio, então o inverno é a melhor opção. Durante essa
estação, eu fico mais feliz em termos de saúde
mental. O inverno da Geórgia não é tão horrível como
em outros lugares que ficam no norte dos Estados
Unidos.

João Batista: Como eu já disse, resido na cidade de
Barreira, mais especificamente na localidade de Uruá.
Aqui temos a sorte de sermos rodeados de natureza,
matas e rios/lagos. Como sou habituado com esse
espaço verde desde criança, gosto de preservá-lo e de
fazer caminhadas, geralmente no período da tarde. A
paisagem é incrível, assim como os sons, a
tranquilidade e a simplicidade que nos revigoram e
trazem vida.

Brett Green: Na minha opinião, o aspecto mais lindo
da natureza é a existência de humanidade e as
possibilidades entre nós e o resto do mundo. Hoje em
dia não existe nada que a humanidade não possa
fazer.

Rosângela Ramos: Gosto do amanhecer do sol porque
me sinto disposta para viver e seguir em frente para
mais um dia.

Podemos existir sem natureza?
Por que ou por que não?

Maria Julieta: Acho que há uma estreita simbiose entre
a natureza e os seres humanos, e percebo sua
importância em nosso cotidiano. Nós seres humanos
dependemos do ar para respirar. Nesse sentido,
precisamos de ar puro, sem poluição. Como alertou
Krenak, o cotidiano das pessoas não permite essa
reflexão, pelas inúmeras atividades que exercem,
levando a vida em um ritmo acelerado, literalmente
correndo de um lado para o outro. Não percebem a
quantidade de poluentes e o risco que corremos pelo
fato de paulatinamente a natureza perder o seu espaço.
Deveria, nesse sentido, haver critérios pautados no
respeito e sobretudo no reconhecimento do espaço de
cada um, contribuindo para a preservação ambiental,
posto que dependemos da natureza para termos
qualidade de vida.

Brett Green: Acredito que a humanidade não seria
nada sem a natureza. Tudo que nossos corpos
precisam, existe dentro da natureza. Hoje em dia, a
maior parte da humanidade não se preocupa com a
condição da Mãe Terra. Tenho certeza de que é por isso
que estamos perdendo nosso contato com a natureza.

Rosângela Ramos: Nós somos dependentes da
natureza, porque é ela quem nos proporciona o ar puro
e fresco, e nos permite que estejamos conectados com
os meios que ela nos estabelece.
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Maria Julieta: Acredito que há um plano de destruição em
massa da natureza, como personalidades a exemplo de
Paulo Freire já denunciavam no passado, o que também é
narrado por Beto Guedes em sua canção “Sal da Terra”
quando anuncia que a natureza é o sal da Terra, e que a
chave para a felicidade consiste na possibilidade de olhar
para o mundo e para si reconhecendo a simplicidade que
se encontra nesta análise crítica, sensível, livre de
ideologias. Assim, o cantor fala do chão de nossa casa,
contando que já está na hora de arrumá-la.
Seguidamente, reflete que estão derrubando a natureza
por dinheiro. Talvez se as pessoas soubessem de fato
sobre os perigos desses regimes de governo que
manipulam a população distanciando-a do
conhecimento, teríamos chance de transformar o status
quo. Nessa linha, a quem interessa que a ampla maioria
do povo não pense? Por que não emancipar resgatando a
política e principalmente a educação em seu sentido
genuíno, que partem do pressuposto de que é necessário
conscientizar e promover a justiça por meio de atitudes
que despertem o pensar? Dizem que todos somos
responsáveis pelo nosso destino, mas não nos garantem
condições de vida e de trabalho para tal. Há segregação
racial, um amplo desrespeito e negacionismo às
diferentes maneiras de ser e de perceber o mundo,
instituindo uma espécie de verdade única comumente
associada à religião, cujos dogmas pautam-se pela
concepção de sujeitos que devem obediência às regras
impostas por líderes religiosos, com base em promessas
de um “salvacionismo”, alienando-os e distanciando-os
do senso crítico. A alienação, a meu ver, pode sim ser
considerada a grande responsável. Ou seja, a condução da
agenda que rege a sociedade em suas várias dimensões -
como política, economia, educação e saúde - distancia-se
do progresso, criando lacunas no regime democrático.

Maria Julieta: Não somente para as comunidades
indígenas, na verdade entendo que a natureza traz
equilíbrio para a vida em nosso planeta. Nessa
perspectiva, reitero a importância de coexistirem em um
mesmo meio diferentes culturas, na medida em que deve
ser ampliado esse espaço, respeitando as especificidades
de cada grupo social, bem como da fauna e da flora. E
neste espaço cabe ressaltar também a representatividade
dos povos negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhos,
cuja cultura abraça um modo de vida autêntico de acordo
com seus princípios. Princípios estes mal interpretados
por alguns e por isso mesmo todos aqueles que diferem
do dito padrão vêm sendo alvo de ataques. Cumpre
registrar a importância deste espaço para a defesa do
meio ambiente e do povo que lá reside. Assumir essa
postura em defesa da originalidade do modo de viver dos
povos - principalmente dos indígenas - revela-se em
atitude de transgressão. E o momento atual nos convoca
a nos insurgir diante de tantos fatos que denigrem a
imagem desse povo, dando espaço para toda a sorte de
atrocidades contra essas comunidades, e sentimos que é
nosso dever defender o respeito e a solidariedade aos
indígenas. Eles estão no epicentro do projeto de poder
fascista pronto para aniquilar a natureza e tentar impedir
a concretização desse plano maquiavélico.

Quem você acha que é
o responsável pela
destruição em massa
do meio ambiente?
Alguns indivíduos ou
humanidade em geral?

João Batista: Pelas leituras e percepções do dia a dia,
percebo cada vez mais que é o ser humano e o estilo de
vida e produção que estamos engajados. Percebi muitas
pessoas reclamando do celular em ótimo estado em sua
mão somente por ser induzido por falas e propagandas
capitalistas. Em uma frase do livro “O amanhã não está à
venda” do Ailton Krenak é dito que: “Não podemos voltar
àquele ritmo, ligar todos os carros, todas as máquinas ao
mesmo tempo. Seria como se converter ao negacionismo,
aceitar que a Terra é plana e que devemos seguir nos
devorando”. Aí, sim, teremos provado que a humanidade
é uma mentira. Então, eu acredito muito nessa ideia de
que estamos em um sistema, que enquanto lutamos para
reduzir ou acabar, estamos ajudando muito.

João Batista: Eu diria mais, a natureza é de grande
importância para todos, porém, os indígenas fincaram
sua cultura na base da natureza, no seu jeito de viver e
ser, é ancestral e linda essa comunhão. Tem uma reflexão
do Ailton Krenak que eu gosto muito: “Temos que
abandonar o antropocentrismo; há muita vida além da
gente, não fazemos falta na biodiversidade. Pelo
contrário. Desde pequenos, aprendemos que há listas de
espécies em extinção. Enquanto essas listas aumentam,
os humanos proliferam, destruindo florestas, rios e
animais. Somos piores que a Covid-19.” Eu sou negro,
tenho minha ancestralidade e admiro muito a
ancestralidade indígena, que é amplamente infundida no
dia a dia, temos muito a aprender. Porém, ondas
conservadoras e tempestades de fascismo tentam tirar
isso de nós todos os dias.

Brett Green: Na verdade, a humanidade em geral tem
responsabilidade para a condição do mundo inteiro.
Quase todo mundo está vivendo sem pensamento sobre a
natureza. Acho que sem essa realidade, a gente não pode
conseguir as soluções.

Por que a natureza é tão
importante para as

comunidades indígenas?

Rosângela Ramos: Somos nós a humanidade, os maiores
destruidores do nosso meio ambiente.

Brett Green: Normalmente, as comunidades indígenas
convivem com a natureza. Tudo o que eles são, vem da
natureza. Então, eles não podem existir sem a natureza.
Sua identidade existe dentro da natureza.

Rosângela Ramos: Efetivamente, os indígenas estão
interligados com a natureza, eles são uma parte da
natureza, eles têm uma ligação de interdependência.
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Maria Julieta: O relacionamento com a natureza deveria
estar presente em todas as pautas de discussões, pois
coaduna-se ao princípio norteador de nossa existência - a
busca pelo convívio em harmonia com a saúde física e
mental através de atitudes justas e emancipatórias. O
respeito pelo espaço de cada um! A defesa pela
preservação parte de quem somos, seres gerados para
fazer germinar novas ideias e atitudes que visem a
contribuir para a manutenção da vida em nosso planeta.
Atitudes que visam ao coletivo em harmonia, e que
deveriam traduzir-se em compromisso efetivo para
possibilitar a sua concretização. Abandonar a política e as
ações que se encaminham para contornar os desafios
existentes não faz uma nação progredir e não se vincula
aos princípios democráticos de resgate do elixir de nossa
espécie, que consiste em construir debates e oportunizar
dignidade e justiça para todos de maneira indistinta, e
não uma sobrevivência na condição de oprimidos.

Maria Julieta: A música dos indígenas representa para
mim um patrimônio imaterial, de extrema relevância
para a nossa construção como seres humanos, mesmo
porque amplia o nosso repertório, a nossa leitura de
mundo. Este movimento nos forma de acordo com o
princípio da humanização, uma vez que se pauta no
coletivo em respeito mútuo, na contramão dos
extremistas que seguem a linha do genocídio em massa
para proteger seu egoísmo a qualquer custo. Esses
extremistas seguem a ideologia disseminadas pelas falsas
notícias como modo de legitimar o neoliberalismo
fascista inspirado em um falso conservadorismo para
matar em larga escala. Os indígenas, por outro lado,
resistem e nos ensinam a sermos simples, resilientes,
tendo a humildade de entender que a compreensão sobre
a vida pode ser bem simples e estar o tempo todo ao nosso
lado, como bem diz o cantor e compositor brasileiro Beto
Guedes. Basta ter o olhar sensível para contemplar e
assim perceber novos caminhos.

Maria Julieta: Muito! Deveríamos ter a chance de viver
em um regime de partilha pautado no diálogo e na troca
de olhares e experiências de vida, cada um contribuindo
com seus conhecimentos, para juntos poderem construir
alternativas sustentáveis para a vida no planeta.

O que podemos
aprender com as
comunidades
indígenas?

Brett Green: Acredito que as comunidades indígenas
usam a música como um método para dar graças a
natureza. Normalmente, a música indígena vem do corpo
humano e de vários elementos da natureza. A música
pode servir como uma forma de conectar a humanidade
ao meio ambiente.

Rosângela Ramos: É importante ter um relacionamento
com a natureza, porque como eu já havia salientado nas
respostas anteriores, que a natureza é uma parte de nós,
ela é um dos fatores primordiais que precisamos para a
sobrevivência humana, não há palavras para expressar o
quanto a natureza é importante para nós.

João Batista:  Como eu citei anteriormente, admiro muito
o estilo de vida ancestral dos indígenas e o seu jeito de
trazer à tona que nós somos apenas uma parte de um
grande sistema e que precisa ser preservado. É sobre
saber aproveitar o que a natureza nos oferece, mas sem
devastá-la. Eu diria, viva a cultura indígena!!!

Brett Green: As comunidades indígenas são a chave para
a humanidade se reconectar com a natureza. Acredito
que elas representam um modo de vida em que a
natureza é priorizada. Ao cuidar do meio ambiente,
estamos cuidando de nós mesmos.

Rosângela Ramos: Eles podem nos transmitir essa
afeição que eles têm pela natureza, e assim passaremos a
tratar a natureza como se fosse uma parte de nós, pois ela
é uma parte de nós, os indígenas são instrumentos e
guias que poderemos seguir para tratarmos bem a
natureza.

Como a música dos
indígenas mostra sua
relação com a
natureza?

Rosângela Ramos: Infelizmente não costumo ouvir as
músicas dos indígenas, mas pude perceber que eles
expressam os seus sentimentos em relação à natureza.
Através da música revelam aquela dor causada pelo ser
humano destruindo a natureza.

João Batista: Vejo a natureza como uma morada, um
lugar onde podemos recarregar nossas energias e de lá
obter fontes para melhorar nosso dia a dia. Veja só, como
eu disse antes, desde criança estou acostumado a ter a
vida nessa comunhão, eu acho muito satisfatório e não
me veria de outra maneira. A minha origem e
ancestralidade foram o meu grande norte para a escolha
do meu curso (Ciências Biológicas), o estudo da vida, da
natureza e principalmente, os campos de pesquisa, me
impulsionam demais.

Por que é importante
ter um relacionamento

com a natureza?

João Batista: Eu particularmente amo a música com base
indígena. Aqui no Brasil, especialmente, temos
influências em vários estilos e isso enriquece demais a
nossa cultura.

Brett Green: A capacidade para desenvolver habilidades
na natureza sempre será útil para você. No meio
ambiente, existem processos que podem criar vida. O
conceito de vida é a parte mais linda da natureza.
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Maria Julieta: Na verdade, o espaço de discussão visando
a alternativas que rompam com esse paradigma alienante
constitui-se em medida de enfrentamento a essas
medidas que não viabilizam a preservação da natureza e
de seus habitantes. A frouxidão nas fiscalizações é um
tema a ser debatido de forma contundente e perene.
Penso que além de reutilizar materiais, é preciso sair de
nossa zona de conforto e denunciar essa política de
destruição do planeta. O projeto fascista em solo
brasileiro, por exemplo, tem como âncora o governo
Bolsonaro e uma legião de seguidores que se espelham em
seu paradigma de violência e falsas notícias para camuflar
suas intenções de favorecer a extinção da esperança por
dias melhores. Devemos trabalhar para conscientizar a
população acerca da importância do cuidado com o meio
ambiente, protegendo vidas, alinhando essas condutas ao
movimento dialógico com políticos - vereadores, por
exemplo -, para então arrumar o chão da nossa casa,
permitindo o florescer de atitudes humanizadoras

João Batista: Tenho aplicado um meio de vida desde que
ingressei no curso de Biologia, o minimalismo. Eu tento
retirar o que já não preciso, o que já não me vale e
repassar ao próximo, se assim for válido. É ver que o
capitalismo nos enche de coisas desnecessárias, seja do
material ou sentimental. Esses dias vi essa frase na rede
social instagram: “Não é depressão, é capitalismo”. Aqui
quero dizer que entendo o quando a depressão é horrível.
Assim como a maioria da população mundial, sofro de
ansiedade e insônia, e você me pergunta: “como isso está
ligado à natureza e ao minimalismo? Isso é causado pelo
capitalismo?” A resposta é sim. O dispositivo móvel aí em
sua mão ou mesinha, te apresenta a luz azul e te estimula
a não dormir. Te apresenta situações perfeitas em redes
sociais e que você geralmente não consegue no dia a dia e
ainda te diz para produzir e produzir como se fosse uma
máquina. Se reconectar com a natureza é importante
demais, visto que, a sua simplicidade, paz e harmonia nos
complementam e nos tiram desse caos de sentimentos e
práticas diárias degradantes. Por último, eu gostaria de
dizer que somos, viemos e devemos tudo à natureza. Faz-
se necessário uma reformulação do estilo mundial de vida
após essa pandemia, não podemos e nem devemos
retomar ao dito “normal”, isso iria equivaler a deixar a
guilhotina cair.

O que você faz no seu dia a
dia para melhorar as
condições do meio

ambiente? Você
normalmente reduz,
reutiliza ou recicla?

João Batista: Bom, em minha cidade, as políticas públicas
de resíduos sólidos são precárias e muitas vezes a falta de
educação ambiental proporciona condições impróprias de
preservação ecológica. Particularmente, procuro
reutilizar ao máximo e trazer essa visão para os que me
rodeiam, pois é tipo como destaca o Rapper Djonga: “Se
cada um é um universo, quem salva uma vida salva um
mundo inteiro. Seja protagonista da sua história. Pega a
folha e muda o roteiro”. Como futuro professor, tento
trazer ideias e através do exemplo, modificar pessoas
buscando a melhoria social, afinal, esse é um dos objetivos
da educação

Brett Green: Felizmente, minha comunidade tem um
sistema para reciclagem. Eu uso esse sistema todo dia e
não gosto de jogar plástico fora.

Rosângela Ramos: Eu contribuo de uma forma muito
estreita para melhorar as condições do meio ambiente.
Não posso dizer que estou reduzindo, reciclando ou
reutilizando no complemento, mas tenho o compromisso
de melhorar o meio ambiente.

Você tem alguma sugestão
para ajudar o meio

ambiente?

Maria Julieta:  Como descrevi na questão de número 9.

Brett Green: Sinceramente, toda a humanidade deveria
usar menos. Dinheiro é falso e esse sistema de capitalismo
tem responsabilidade sobre as condições do meio
ambiente.

Rosângela Ramos: Sugeria que, nós poderíamos desde já
fazermos a nossa parte, não permitindo que a natureza
seja degradada através de cortes de árvores, poluição e
gases, mas sim contribuir para que a natureza seja rica e
benéfica a todos nós.
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Em seu livro muito curto, O amanhã não
está à venda, Krenak detalha como o
mundo mudou para sempre pelo COVID-19
e como devemos ver isso como um apelo
para alterar nosso comportamento de
acordo com essas mudanças. Embora
análises similares de nosso mundo tenham
sido realizadas antes, Krenak é único na
sua perspectiva como indígena, sendo os
indígenas as pessoas mais afetadas pelas
ações prejudiciais da humanidade à Terra.
Como tal, Krenak descreve como, apesar
de seus esforços para se separar da
natureza, os humanos sempre foram parte
dela e, em vez de nos separarmos,
deveriam trabalhar para melhorá-la. Por
meio das informações contidas no livro de
Krenak, estudantes da Angola, do Brasil, de
Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe e dos
Estados Unidos puderam aprender e
compreender melhor as dificuldades dos
povos indígenas. Em conjunto com as
perspectivas pessoais deles, os alunos
foram capazes de discutir questões que
foram colocadas por Krenak bem como
dar respostas e soluções perspicazes para
elas.

Dialogando com Ailton Krenak

MACKENZIE RUCKER
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Tailor Pires

Ailton Krenak, estou em São Tomé, como tu sabes, as
coisas não fugiram da regra, eu também fui obrigado
a ficar em casa. Pensei como tu. Plantei. Eu plantei
muita coisa, também passei o meu tempo com a
natureza tentando cuidar dela. Coloquei no chão
muitos tomateiros, pimenteiros, alface, couve,
malagueteira e batateira. No meu quintal já não tem
espaço para brincar, só para cultivar.

Krenak, hoje em dia as pessoas só acham que o outro
é importante quando precisam delas, os grandes
economistas não se importam com a vida, mas sim a
economia, esquecendo eles que são as pessoas que
eles vendem carros, motos, computadores,
programas, alimentos entre outros.

A terra só é terra quando tem vida!

Andria Magalhães

Ailton Krenak,

O que a gente pode fazer com esse mundo
maravilhoso que a nossa mãe Terra nos dá? Talvez
seja mais um lamento do que uma resposta. Tenho a
impressão de que somos filhos inconsequentes,
aqueles que saem de casa e deixam suas mães com
um aperto no peito de tanta preocupação. Aqueles
que acham que podem fazer tudo sem que o tempo
venha cobrar a conta. A Mãe tem muitos filhos. A
Mãe não tem um filho preferido. Mas a gente sabe
que a Mãe pensa mais no filho pródigo. Eu só espero,
Krenak, que ainda tenhamos tempo para nos
arrependermos e voltarmos para nossa casa e que
nossa Mãe tenha misericórdia de nós.
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Ose Aghomo

Enquanto estava lendo o livro "O amanhã não está a
venda", sentia uma explosão de raiva no meu peito. A
mesma raiva que tenho desde março de 2020 no
início do "pânico pandêmico" nos EUA. Minha raiva
estava com a situação da humanidade, com os
humanos que deixaram de entender a palavra, e eu
estava com raiva de que, como um coletivo,
chegamos até aqui em nossa obsessão exagerada pelo
"avanço". Certa vi li uma notícia postada por um
influenciador digital que dizia: “começamos no meio
da natureza, sustentando-nos por ela e imersos nela”.
No entanto, desde o advento da agricultura e
especialização no Egito, nós, como seres humanos,
temos enfrentado uma “corrida de ratos”
interminável de dominação e avanço.  Nossa raça nos
trouxe o capitalismo, um modo de existência que
explora os nossos instintos mais básicos e a nossa
obsessão com o avanço, em detrimento de nós
mesmos. “Com o avanço do capitalismo, foram
criados os instrumentos de deixar viver e de fazer
morrer quando o indivíduo parar de produzir, e
passar a ser uma despesa.” (pág. 8). O nosso orgulho
está nas nossas ocupações. Somos o que fazemos, ou
vendemos, ou ajudamos os outros a vender.Nos
Estados Unidos e no Brasil, nossos governos e nossas
elites valorizam mais a economia a despeito da vida
humana. O dinheiro e a economia são conceitos
abstratos. Podemos decidir ficar bem com uma
economia ruim, desde que tenhamos certeza de que
as necessidades básicas das pessoas serão atendidas.

Marisete dos Ramos

Gostaria de dizer que concordo plenamente contigo,
gostei do seu livro, principalmente na parte que diz
que "nós somos o sal da terra". O valor do sal é
conservar, proteger, dar gosto. Mas, infelizmente,
não temos estes valores porque somos egoístas e não
sabemos cuidar daquilo que nos foi dado de graça por
Deus, como a natureza. Reflito muito com este trecho
e me desperta para mudança. Se tivesse que escolher
um subtítulo para este texto, iria escolher este tema, "
o futuro é aqui e agora, pode não haver o ano que
vem".  Essa frase é muito linda, profunda e de muita
reflexão para cada um de nós. 

Alberto Reynaud

O autor Ailton Krenak ressalta em sua obra: "Essa dor
talvez ajude as pessoas a responder se somos de fato
uma humanidade." Eu achei isso fascinante. É triste
que a morte de centenas de milhares tenha trazido de
volta a nossa humanidade. Somos todos um povo,
um planeta, uma terra. O amanhã não está à venda.
No entanto, agimos para beneficiar apenas nossos
próprios interesses. Esquecemos como estamos
interconectados. A economia pode parar, mas nossa
humanidade não deve estar perdida. Infelizmente, a
maneira como destruímos e interagimos com nossa
terra é a razão de estarmos perdidos. De maneira
semelhante, Krenak afirma: “fomos, durante muito
tempo, embalados com a história de que somos a
humanidade e nos alienamos desse organismo de que
somos parte, a Terra, passando a pensar que ele é
uma coisa e nós, outra: a Terra e a humanidade.”
Nós, a terra, o meio ambiente e os seres humanos
somos um. Interconectados e interdependentes.
Nenhum interesse egoísta pode mudar isso.

João Batista Filho, Brett Green, Rosângela Ramos e Maria Julieta

   O contexto atual de pandemia pelo vírus do Covid-
19 emerge como uma situação emergencial colocando
todos “dentro de suas casas”. O distanciamento social
que nos foi imposto pelo risco iminente do contágio -
em uma era de incertezas em que um expressivo
quantitativo de vidas foi extinto - aproximou-nos
virtualmente de nossos parentes e amigos, bem como
de nossa própria realidade, fazendo-nos reparar em
detalhes que outrora não tínhamos a oportunidade de
observar por conta de nossas intensas rotinas.
Percebemos que a agenda diária de atividades não
possibilita essa imersão nos meros detalhes de nossa
existência. Por conta do isolamento os motores dos
automóveis foram desligados, as engrenagens de
nosso cérebro deram uma espécie de “start”, e assim
adquirimos novos aprendizados. Compomos uma
nova história.

   A questão ambiental trazida por Krenak (2020)
ganhou significativa notoriedade sobretudo na
atualidade pois além do fato de estarmos cientes das
decisões e ações econômico e políticas com o objetivo
de afrouxar as leis e permitir o livre acesso de
exploradores sem o devido respeito à fauna e à flora,
percebemos a realidade de forma crítica e sabemos
que estamos diante de um desafio conhecido como
“extrema direita”, cujo objetivo consiste em criar uma
ideologia de culpabilidade aos oprimidos,
fragilizando sua já precária condição de vida e
atribuindo a eles a responsabilidade por atitudes de
cunho destrutivo, a exemplo das queimadas no
Amazonas e no Pantanal. Nesse horizonte, a
conscientização que temos a respeito desses e de
outros fatos que ocorrem de forma rotineira coloca-
nos em uma espécie de correnteza, pois tentamos
“nadar contra a maré”.
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   Nosso esforço aqui representado por esta simbólica
atitude de resistência - através de leituras e
discussões pautadas pelo diálogo - reconhecendo a
relevância do coletivo e do potencial de cada ser que
compõe este grupo - contribui para a transformação
do status quo, de mãos dadas com a possibilidade de
emancipar a população de forma genuinamente
democrática, com o intuito de lutar pela qualidade de
vida de todos os seres que habitam o nosso planeta.
   Partindo do campo social brasileiro, vemos uma
enorme desigualdade, pautada muito em reflexos do
sistema de colonização a que fomos submetidos -
colonização de exploração sem o devido respeito às
peculiaridades do território e de seu povo -,
reconhecidamente racista, sexista e que traz tabus e
cenas de horror ao cotidiano nacional. A pandemia de
coronavírus mostrou mais fortemente essas
questões, a exemplo das corriqueiras demonstrações
de ódio nas redes sociais, polarizando de forma mais
contundente a nossa já tão frágil sociedade. Uma lupa
foi colocada sobre a nossa realidade e percebemos
com maior clareza as desigualdades, principalmente
no que se refere aos pilares essenciais: Educação e
Saúde. Por oportuno, trazemos uma síntese do
Rapper Emicida, onde ele diz que todos estamos
sujeitos à infecção, porém nem todos ao tratamento.
   Destarte, partindo para a questão ambiental/social
proposta por Krenak, destacamos em sua obra uma
reflexão acerca da alienação do ser humano com a
terra, do desgarrar-se do que ele é parte, partindo do
pressuposto de que é superior a algo que ele pertence.
Podemos observar de forma concreta essa alienação
todos os dias enquanto saímos na rua, com
programas de resíduos sólidos e consciências
humanas destruídas. Onde estaria o espaço para o
olhar crítico, capaz de desvelar a precariedade do
meio ambiente bem como a ausência de
planejamento para a sua superação? A quem interessa
o nosso silêncio? A quem interessa a alienação da
maior parte da população?
   Krenak (2020) traz a seguinte fala em sua narrativa:
“Filho, silêncio. A Terra está falando isso para a
humanidade. E ela é tão maravilhosa que não é
ordem imperativa. Ela simplesmente está dizendo
para a gente: silêncio. Esse é também o significado do
recolhimento”. Ou seja, a Terra está solicitando uma
pausa à humanidade. 

O planeta pede que cada ser volte seu olhar com mais
precisão para si, percebendo o isolamento como
oportunidade de desligar-se da ideologia capitalista,
realizando reflexões que visem à construção de novas
maneiras de ser e estar no mundo. Necessitamos
deste recolhimento, portanto, para vislumbrarmos o
risco de resgatar a rotina e o estilo de ser - que mais
coaduna-se a uma espécie de mecanização de
atitudes - e retomar velhos hábitos que
intencionalmente o sistema capitalista plantou em
nós. O movimento dialético que é colocado aqui une
teoria e prática na perspectiva da emancipação, uma
vez que planta a semente da busca por atitudes
renovadas, propondo uma ampla conscientização
capaz de mostrar-nos caminhos de consolidar a nossa
identidade como seres políticos e militantes que
atuem na defesa de nosso ambiente e de nosso povo,
reconhecendo a empatia e a tolerância como
alicerces.  
  Nessa direção, analisamos que se trata de uma
falácia a ideia de que estamos no mesmo barco e que
temos as mesmas oportunidades em um país que é
encharcado de sangue de inocentes, sobre raízes de
atraso e de políticas separacionistas. O fato é que
ainda hoje impera uma consciência colonial e que foi
atrelada ao capitalismo, bem como por ondas de
divisão nacional pelos extremismos políticos, o que
somente exacerba os conflitos e traz à tona governos
mal estruturados com o objetivo de manipular o
povo, distanciando-o do pensamento crítico e de seu
protagonismo.
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Interpretando poemas
Cada um de nós escolheu
uma obra natural diferente,
mas com uma familiaridade
específica, da samambaia até
as montanhas majestosas
que abrangem o espaço
vertical do nosso mundo. São
fotos que só a poesia pode
descrever com justiça. Cada
poema é uma expressão
individual não só com
características únicas sobre o
meio ambiente, mas também
com uma celebração e uma
reverência à natureza e ao
planeta. Cada obra se funde
numa totalidade. Utilizamos
uma multiplicidade de
palavras e representações
visuais que foca na essência
da natureza como o aspecto
que encerra tudo, a coisa que
sustenta a vida, a qual
destacamos e damos
homenagem com nossas
faculdades criativas e
humanas. Essa, na opinião do
meu grupo, é a função da
poesia e da arte; esforços
humanos para conectar com
a beleza externa e a beleza
em cada um de nós.

HUNTER HULLET

Nossas interpretações
criativas foram baseadas
no cruzamento da arte
visual e da poesia. Este
diálogo precisa de um
equilíbrio de cada aspecto
criativo que usamos, as
palavras devem
complementar a foto, o
desenho ou a pintura numa
simbiose de elegância e
inspiração sublime.
Felizmente a beleza da
natureza é a musa perfeita
para esse tipo de arte. 
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Canoa sendo feita com o “oká”, uma árvore
de grande porte que pode chegar até 80
metros de altura. O número dessa espécie
tem diminuído muito em São Tomé e
Príncipe devido ao corte frequente das
árvores para fazer canoas e outros
materiais artesanais.
Assim como é mostrado no poema
“Cimento Armado”, “okás”, mangueiras e
outras árvores são cortadas e, no lugar
delas, são feitas grandes construções. Em
STP, os terrenos na berma da estrada são
muito procurados, pois facilitam os
negócios e o acesso ao transporte mais
fácil e rápido. Onde agora é verde, será
“frio e cinzento”. Isso é muito triste.

Aguinaldo  Alfredo

Eu fiz essa colagem para representar a luta de
muitas etnias indígenas, inspirando-me no
belo poema falado no rio pelo Cauã Wirapayê
(“O ser coletivo”). Como eu queria expressar
esse assunto usando as palavras dos próprios
indígenas, eu copiei a expressão da bandeira de
um protesto deles pelos direitos humanos e por
território. Além disso, inclui a silhueta de um
indígena apontando o seu arco e a sua flecha
durante um protesto indígena em Brasília.

Annie Whatley
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Gargee Sathe

Escolhi este desenho para representar o
poema “Cimento Armado”, porque vi nele
uma oportunidade de fazer algo que enche
meu coração de satisfação e porque o
poema me leva para o mundo dos
desenhos. Ele é excelente para ser
ilustrado. Amo fazer desenhos, porque me
distraem, eu aproveito toda a
oportunidade para fazer desenhos que
completam o meu ser, é o que amo fazer.

Marinela  Lopes (De senho autoral)

Diane Casaleno (Desenho autoral)

Rosas de dor.
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Escolhi esta foto para
fazer um paralelo com o
poema “Cimento armado”
de Paulo Bomfim, pois ela
retrata a realidade social,
na qual o ser humano está
sempre  modificando o
meio ambiente em que
está inserido.

Tiago Silva

Eu escolhi esta foto com base nas ideias
presentes no poema “Cimento Armado.” O
texto discute a tragédia da construção de um
prédio novo no local de um parque. Isso me fez
pensar na expansão de lugares urbanos, em
que as necessidades de habitação da nossa
população estão crescendo. No entanto, a
construção de casas novas ameaça o habitat de
muitas plantas e animais ao redor do mundo.

Max Pool

Eu retirei da internet esta imagem
sobre o corte das madeiras na
Guiné-Bissau. Elas são cortadas
para serem transportadas para
China e outros países, porém, não
há o replantio.

Júlio Gomes

Fonte: https://www.dw.com/pt-002/m%C3%A1fias-dominam-o-corte-ilegal-de-madeira-na-guin%C3%A9-
bissau/a-18597856#
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Depois de examinar e discutir poemas de autores como
Juliana Kerexu, Aline Rochedo Pachamama e Cauã Wirapayê,
os alunos foram encarregados de escrever poemas individuais
e coletivos em grupos. Embora tenham recebido liberdade
criativa para escrever sobre o que quisessem, muitos alunos
decidiram falar sobre a beleza da natureza ou os problemas
que ela enfrenta, muitas vezes usando metáforas ou
observações artísticas para incorporar seus argumentos. No
fim, as mensagens dos poemas integralmente se uniram para
expressar que o meio ambiente deve ser protegido a todo
custo. Nossa colaboração global produziu uma grande
combinação de mentes criativas do mundo lusófono. Vejam
como o meio ambiente e a arte literária se unem para criar
belas poesias.

Criações poéticas

MACKENZIE RUCKER E SARA CASTRO
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A minha bolanha me alimenta 
As águas que vêm do Sul arrastam peixes para minha bolanha
As águas que caem dos céus inundam-se de nutrientes 
Das águas que regam a minha bolanha, brota arroz
A minha sobrevivência depende do arroz da minha bolanha
Um raio caiu na calada da noite 
Rachando a terra da minha bolanha
Enterrando peixes na última camada da terra
Entupindo os furos que regam a minha bolanha
Queria transformar as minhas lágrimas em água para regar a minha bolanha
Afinal, ela é enorme
Barriga vazia e olhos cheios de lágrimas 
Para onde me refugiar?
Não sei para onde recorrer! 
O meu dia anoiteceu antes do pôr do sol. 

Poema coletivo
Drew Felt, Estefanía Ramirez, Augusto Tchantchalam,
Carlos Henrique de Sousa, Manuel Domingos, Jucilina Marques Gaspar

Existe um lugar bonito que só meus olhos podem ver
Um lugar cheio de natureza e de cores vibrantes  
Os meus olhos se alimentam das paisagens
Repletas das cores vibrantes da natureza
Exalando o cheiro das flores do campo.

A minha bolanha 
Augusto Tchantchalam 

Sou preto, mais que resistência, sou existência
Minha essência vem de longe, ainda posso sentir
Minhas raízes, que estão tentando arrancar, me sufocar
Tirar de mim o que sou e serei.

Ser preto é muito mais que cor, é luta, é a ginga 
É maculelê, é ser compromisso em um país que nos mata
E que, sem nós, não existiria. Mas afinal, filho varonil, não reconheceis
 Que eu sou África, mas também sou Brasil?

Enfim, a hipocrisia do estado que nomeia generais a presidentes
Que arrancam nossos dentes, tiram tua alma do residente
Isso tudo só agravou os problemas estruturais, com os ricos imorais
Que até hoje são os donos do estado alienado, sujo pelas mãos do palhaço
Ainda são os filhos dos senhores de escravos 
Que nomeiam quem morre e quem mata 
Pelos seus interesses monetários.

João Batista Filho
A realidade preta brasileira 
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Ao passar na marginal
Manuel Domingos 

Poema sem título
Rosângela  Ramos

O Oceano
Estefanía Ramirez

Eu fico em casa como todo o mundo
Eu fico separado do resto do mundo
O gato não vai lá fora comigo
Tão assustado, toda a vida em uma casa
Ou outra
Coçando, rosnando, grunhindo
Um mundo de cheiros novos e sons não
conhecidos
Assustador para um gato que nunca saiu de casa
E um menino assustador

Poema sem título
Drew Felt
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A natureza sabe
tudo sobre as coisas 
/que as pessoas
nunca vão saber
Nem entender,
A natureza vê
tudo.
Muitas pessoas
acreditam em Deus
Dizem que Deus
sabe de tudo
Assim como, a
natureza,
Tentamos
entender
Achamos que
somos deuses
Pensamos que
podemos controlar a vida e a terra
Mas a verdade é
que tudo o que temos veio da terra
E à terra regressará

Não é nosso
para ter
 
Tudo vem da
natureza 
A matéria não
pode ser criada nem destruída
Nós
desenvolvemos este mundo de coisas feitas pelo homem
Onde vivemos e
respiramos oxigênio estagnado 
E ar
condicionado
Continuamos a correr
como máquinas 
por que temos
medo de parar?
E pensar
E ser forçados
a reconhecer nossa impotência
Diante das
forças da natureza
 

Sentada na cadeira velhaSentada na cadeira velha
Sinto o sol potente do verão.Sinto o sol potente do verão.
Os raios de sol atravessamOs raios de sol atravessam
Os vidros que me rodeiam.Os vidros que me rodeiam.  
  
As quatro samambaias juntas.As quatro samambaias juntas.
Bebem a luz que vem de fora do solário.Bebem a luz que vem de fora do solário.  
Caídas. Tentando ter contatoCaídas. Tentando ter contato  
Com a terra abaixo do mármore frio.Com a terra abaixo do mármore frio.  
  
Do lado oposto, vejo três palmeiras paradas.Do lado oposto, vejo três palmeiras paradas.  
Cada uma diferente da outra.Cada uma diferente da outra.  
Todas pequenas, perfeitas para casa.Todas pequenas, perfeitas para casa.
Talvez um dia deram bananeiras, ou um coco.Talvez um dia deram bananeiras, ou um coco.  
  
Provavelmente não, o vaso não dáProvavelmente não, o vaso não dá  
Para as raízes tropicais. O clima do anoPara as raízes tropicais. O clima do ano
Também não permite as palmeirasTambém não permite as palmeiras
crescer em seu potencial real.crescer em seu potencial real.  
  
Poderia sair para ver as árvoresPoderia sair para ver as árvores  
Ou sentir a grama nos dedos.Ou sentir a grama nos dedos.
Mas, sentada na cadeira velha,Mas, sentada na cadeira velha,
Eu tenho minhas plantas aqui pertoEu tenho minhas plantas aqui perto
como se estivesse na naturezacomo se estivesse na natureza
  

A natureza temA natureza tem
visto tudovisto tudo
A natureza sabeA natureza sabe
de tudode tudo
A natureza é aA natureza é a
vidavida
PorémPorém
continuamos a extrair suas qualidades vivificantescontinuamos a extrair suas qualidades vivificantes
Talvez fazemosTalvez fazemos
isso num esforço para esconderisso num esforço para esconder
Nossa falta deNossa falta de
poderpoder
E medoE medo
De nossaDe nossa
dependênciadependência
Da terraDa terra
  

Poema sem título
Sara Castro

Poema sem título
Nina Howard
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Micro-contos
Para este artefato criamos micro-
contos: histórias curtas de algumas
linhas apenas. Contudo, a falta de
palavras não altera o poder desses
contos. Pelo contrário, cada palavra
é mais importante. Em preparação
para esta atividade, lemos dois
micro-contos: “Muribeca” de
Marcelino Freire e “Margaridas
enlatadas” de Caio Fernando Abreu.
Depois, refletimos criativamente
sobre o nosso meio ambiente a partir
dos nossos próprios micro-contos.

ESTEFANIA RAMIREZ
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Não me dispa, eu preciso de sombras.
(Elebrak Costa, Jaquilza Gomes, Aguinaldo Alfredo,
Manuel Domingos e Itiana Daio do Espirito Santo)

 

  Da água e do ventre eu vim, pra água e pra
sepultura irei. O corpo da minha mãe é a epítome
da perfeição. Meu oceano privado de nutrientes,
de amor e de carinho. O jeito que ela me
carregava, fazia-me sentir sem peso. E a maneira
que ela se comportava, ainda mais sem esforço.
Ela foi buscar nossa água dum rio próximo. Ele
era a fonte da nossa sobrevivência. O lugar onde
eu fui concebido e o lugar onde eu nasceria. Era
quase como se a água e eu fôssemos um.
Enquanto minha mãe entrava na água, podia
sentir as moléculas entrar nas solas de seus pés,
depois na sua corrente sanguínea até chegarem a
mim. Foi algo como uma reação química. Ao
entrarem essas moléculas no meu oceano, senti
um forte desejo de sair. Nesse momento, a minha
mãe sentiu o fio do meu desejo de sair daquele
corpo de água que residia dentro dela. Não acho
que para ela foi uma surpresa porque ela
simplesmente se meteu na água sem reclamação
nenhuma até que a sua cabeça bronzeada foi a
única coisa visível. Sozinha nesse rio, ela me deu
à luz. Me deu o nome Ethiope como o rio que me
chamou a este mundo. Cresci junto com esse rio.
Passei a minha infância perseguindo o vento
através do verde que se alinhou
descontroladamente ao lado do banco. Persegui e
persegui até que o fôlego dos meus pulmões fosse
apanhado pelo vento, me esforçando para fazer
uma pausa. Para recuperar a minha força,
beberia do rio com quem compartilhava um
nome. Nossas energias fundidas. Essa foi a
última vez que vi esse rio, que senti esse rio, que
existi ao lado desse rio porque não muito tempo
depois, apareceram homens desconhecidos.
Capturaram a minha vila inteira. Roubaram a
leveza com que a minha mãe me deu à luz e a
substituíram por um peso que não consegui
definir. Depois, nos colocaram em navios e vi a
terra que eu conhecia desaparecer atrás do
oceano vasto que me provocou. Foi uma
lembrança desse rio que deixei na minha vila.
Não sei quantos dias e noites passei nesse navio.
Não lembro quantas pessoas haviam morrido
durante essa longa jornada, mas eu sabia que o
meu lugar era com esse rio que compartilhava
meu nome e sabia que eu tinha que regressar.
Pensei e pensei até finalmente decidir. Preferia a
morte a uma vida que eu não podia prever. A uma
terra que eu não poderia chamar de minha. Então
pulei. Ouvi gritos, mas só consegui sorrir. Da
água e do ventre eu vim, pra água e pra casa eu
vou.

(Baleigh Preston)

A floresta falou eu também quero sonhar.
(Jaquilza Gomes)

  Quando olho pro céu, vejo o arco-íris, uma
composição magnífica de cores. Sentado na
minha varanda, outrora, a minha alma grita de
alegria e a esperança paira sobre as luzes de tais
cores. Sem barulho, sem poluição sonora, eu
ouço todos os cânticos da pomba branca; ao
amanhecer senti um vento soprar, os meus
sentimentos foram voar. Cada dia que amanhece
aqui no Ceará, há luta pelo meio ambiente, isso
permanecerá. Já são dois anos pra quem não
sabe, tô no interior, vivendo um mundo superior,
Brasil. Alegria como amazônia, ar puro nunca
falta, a vida sem sentinela é um paraíso do
mundo dos vivos.

(Amadu Sane)

  Faz quinze anos que eu visitei o lago da infância
e ouvi as canções dos pássaros que voavam na
névoa das montanhas ao redor da velha vila. O
lago cuidou de muitas crianças sem pais com sua
água pura e cristalina, néctar e ambrósia como a
cor do céu. Caminho mais tarde até a superfície,
vejo que parece que o tempo inteiro cabe nos
círculos e ondulações dos peixes e rãs. Com só um
relance do meu rosto envelhecido, cicatrizado
pela tribulação da humanidade e da vida, minha
infância, presente e futuro se unem
inconscientemente. Na água eu me vejo num
transe sem tempo, mas percebo todo o tempo, de
todas as maneiras possíveis, e os futuros que vejo
se passam de novo nas águas, como uma cobra
que come seu próprio rabo. Meus olhos ficam
abertos e minha mente faz círculos preenchidos
de memórias, um relógio que nunca para com
mãos que mudam em qualquer direção. Eu me
sinto transportado, de pé com os olhos no lago.

(Hunter Hulett)
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  Numa cidade antiga vivia uma pequena
população. Nessa cidade só existia uma fábrica de
algodão que dava suporte à economia da cidade,
sendo suas famílias compostas por operários.
Todas as manhãs os homens bem como as
mulheres iam ao trabalho e era de costume os
meninos irem brincar debaixo do imbondeiro,
era uma árvore extremamente grande que,
segundo os mais velhos daquela cidade, tinha
mais de 5000 anos de vida. Quase todo tipo de
aves habita aí, todas as manhãs ouvem-se os
pássaros a cantarolar e todas as noites ouve-se o
barulho dos grilos e gafanhotos. Para os mais
velhos aquele imbondeiro representava o bem
mais precioso, era o símbolo da cidade. E para os
meninos da cidade a árvore representava alegria
enquanto que para os seus pais era um parque de
diversões para ir com os filhos. Todavia a cidade
ficava vazia. Nas noites os meninos acendiam as
fogueiras e ouviam histórias contadas pelos mais
velhos.Numa manhã tranquila, os pais voltando
do trabalho e os meninos indo brincar todos se
aperceberam que o prefeito da cidade decidiu
cortar o imbondeiro porque precisava construir
uma nova sede administrativa da cidade já que a
árvore estava na região mais visível da cidade.
Depois do ocorrido aquela cidade nunca foi a
mesma... Pois perdeu o brilho de se viver...

(Moisés António)

  Sou a árvore, a sobrevivente de uma aldeia.
Passando perto daquela árvore ali, ouvi-a
chorando, será o meu fim.
  O chefe aceitou uma proposta, mesmo que o
povo da aldeia não concordasse. Passados alguns
dias, o chefe reuniu os homens e deu início ao
corte das árvores, após um ano de corte a aldeia
começou a sentir a seca, as mulheres saíam de
casa à procura de água nas aldeias mais distantes.
Com o passar do tempo, ninguém mais conseguia
ficar naquela aldeia. Todos refugiaram-se em
outro lugar, os animais morreram, as árvores
acabaram, o chefe era o único que restava.
Olhando para terra o céu chorou...
  Para o chefe, sobrou se lamentar pelas suas
perdas e uma pequenina árvore que crescera em
seu quintal, foi a única que não foi cortada, pois
era muito pequena

(Bishop Gustafson, Jazira Chantre, Elda Renato Cá,
Elton Lins, Vera Aline Gomes)

  O sinal tocou e marcou o fim de um dia longo e
chato nas aulas pro Paulo. Estar no primeiro ano
de ensino médio não era uma coisa muito
divertida para ele. Estudava em um colégio
particular de prestígio. Não havia nada muito
chato na vida do Paulo. Na verdade, ele nem era
um jovem ordinário. Era bem inteligente e
criativo, especialmente comparado com outros
jovens de sua idade, e pensava em coisas que
outras pessoas não pensavam. Porém, Paulo
sentia que em sua vida faltava diversidade e
animação. Sentia como se a vida fosse uma
prisão, e ele não queria ficar preso nela.
Enquanto caminhava para casa, Paulo decidiu
que não se permitiria ser prisioneiro. Prometeu a
si mesmo que ia ser diferente, seria melhor que o
normal. Ao chegar na sua casa, entretanto, Paulo
se deu conta que tinha tantas tarefas para fazer,
que esqueceu de seus pensamentos e de sua
promessa para si mesmo.

(Mason  McClintock)

  Antes de ser destruída a colmeia, o Zeca salvou
os casulos, e juntos enxotaram o malfeitor que ia
chorando: - Ai, meu bumbum! 

********
  O pica-pau viu a sua casa serrada, cortada,
queimada e disse: “Vamos bazar, o destruidor
chegou.”  (bazar = ir embora, sair, fugir).

(Jorciley e Rui)
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Para nós, os escritores, esse projeto nos
engrandeceu mais do que o leitor pode ver nesta
revista. Algo muito especial aconteceu quando
alunos ao redor do mundo, de países e culturas
diferentes, se uniram para colaborar e
compartilhar as suas próprias experiências com o
meio ambiente.

Com o medo mundial da pandemia, muitos de
nós recorremos ao meio ambiente como alento.
Por meio desse projeto transnacional, tivemos
uma maneira criativa de processar nossos
sentimentos. Para fazer os trabalhos, eu tive que
examinar a minha percepção do meio ambiente
de um jeito diferente do que estava acostumada.
Descobri que pensar e refletir ativamente sobre o
meio ambiente com o objetivo de escrever me faz
ver o mundo de maneira diferente. E pelo
compartilhamento dos nossos pensamentos
pessoais sobre o meio ambiente, vimos como
outras pessoas, do outro lado do mundo, e da
nossa própria comunidade, veem o mundo; o
conhecimento profundo dos meus colegas me
pegou de surpresa.

Foi um prazer ver fotos da beleza da natureza;
adorei ouvir e ler as reflexões dos
relacionamentos únicos de todo integrante do
meu grupo. Durante o projeto, aprendi sobre
outras coisas além da literatura; aprendi que,
embora existam muitas diferenças entre nós,
também há uma comunalidade profunda que
existe entre todos os seres humanos. A partir do
ponto de vista dos meus colegas, eu experimentei
essa comunalidade e senti a vulnerabilidade de
ser humano. Falamos sobre o que significa
‘humanidade’ nas aulas da Professora Cecília e,
ao longo do semestre, descobrimos também o
significado desse grande projeto. 

CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Por Annie Whatley

Contudo, essa colaboração transnacional foi tão
única que não sabíamos como seria. Nesta
colaboração entre as quatro universidades (UGA,
UNILAB, USTP e UECE), enfrentamos algumas
dificuldades ao longo do processo. O fuso horário
dos três países; a conexão da internet lenta ou
inexistente para muitos dos alunos; problemas
com tecnologia e comunicação. Apesar das
dificuldades (algumas esperadas, outras não), o
produto final, essa edição especial da Fala Aí, veio
a ser maravilhoso.

No fim de tudo, o projeto me ensinou além do
diálogo entre literatura e meio ambiente. Ele me
mostrou a conexão complexa e importante entre
todo ser humano e entre a humanidade e o meio
ambiente. Estou muito orgulhosa de ter sido
parte desse projeto especial e esperamos que você
também tenha gostado de ler as nossas
descobertas. 

Espero que a leitura da revista tenha feito você
querer curtir a natureza ao seu redor e olhar o
mundo com a curiosidade e a fascinação de uma
criança.
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Cecília Paiva Ximenes Rodrigues é mãe do
Marcel (4 anos), doutora em literaturas/culturas
lusófonas e professora na Universidade da
Georgia. Ama rio e montanha, ainda mais com as
cores do outono. Ama também sentar à sombra
das mangueiras no sertão do seu Ceará.

Elcimar Simão Martins, cearense / brasileiro, 40
anos, é licenciado em Letras e Pedagogia e
Doutor em Educação. É professor de disciplinas
pedagógicas na Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB). Ama a família, os amigos, a natureza e
as artes em suas variadas manifestações.

Elisangela André da Silva Costa é doutora em
educação brasileira e professora da Unilab onde
leciona disciplinas de cunho pedagógico em
cursos de graduação e pós-graduação. Tem 45
anos e é de Horizonte, Ceará, Brasil. Aprecia
música, leitura, cinema e tem forte vínculo com
os contextos rurais.

Felipe Trevisan Ferreira é paranaense do pé
vermelho, nascido e criado em Londrina (PR -
Brasil). É mestre em Estudos da Linguagem pela
Universidade Estadual de Londrina, professor
assistente de português na Universidade da
Geórgia e sonhador em tempo integral. Aprecia a
diversidade do mundo e a paciência resiliente da
natureza. No seu tempo livre, gosta de tocar
violão e de cuidar do pé de mamão em seu
quintal.

Janaína Vianna da Conceição nasceu em Porto
Alegre (RS - Brasil), mas, atualmente, mora em
São Tomé e Príncipe. É professora leitora
brasileira na Universidade de São Tomé e
Príncipe e doutoranda em Linguística Aplicada
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
No seu tempo livre, escreve poemas, assiste a
seriados e canta para o chuveiro.

Sinara Mota Neves de Almeida nasceu em
Fortaleza, Ceará, Brasil, é mãe da Sofia (13 anos) e
do Artur (9 anos), doutora em educação brasileira
e professora de disciplinas pedagógicas na
Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Apaixonada
pela família e amigos. Admiradora das belezas
naturais: serra, mar e sertão.

Participantes
Professores Estudantes

Aguinaldo Neto Bastos Alfredo é natural de
Conceição - São Tomé. Mora em Montalvão,
distrito de Mé-Zochi, em São Tomé, e estuda na
Universidade Pública de São Tomé e Príncipe, no
2º ano de licenciatura em Língua Portuguesa.

Aissy Monte Verde tem 21 anos, vive em Monte
Alegre e é estudante do 3° ano do curso de Língua
Portuguesa. No seu tempo livre, gosta de
escrever, jogar bola, assistir TV e ler.

Amadu Sane nasceu em Manpata Corubal, na
região de Bafáta, Guiné-Bissau.
 
Andria Magalhães Cordeiro é pedagoga e
mestranda em educação pela Universidade
Estadual do Ceará.

Annie Whatley é aluna da Universidade da
Geórgia nos cursos de antropologia e estudos da
América Latina. As suas paixões são aprender e
experimentar coisas novas, como comidas novas,
várias formas de arte, viajar para países
distantes. 

Ashley Smith é graduanda em finanças na
Universidade da Geórgia. Tem 21 anos e é de
Flowery Branch, Geórgia. Espera um dia ter a
capacidade de salvar as economias mundiais e
lutar contra a fome mundial ensinando as
pessoas a  cultivarem seus próprios alimentos.

Augusto Tchantchalam é guineense e cursa
Licenciatura em Matemática na UNILAB.
Pretende seguir a carreira acadêmica fazendo
filosofia e mestrado em Arquitetura e Urbanismo,
claro, se houver oportunidade de realizar este
grandioso sonho. Ama ler livros de autores
clássicos, adora escutar músicas do estilo canto
gregoriano, gumbé (estilo guineense) e muito
mais outros tipos. Também gosta muito dos
animais, inclusive, tem dois gatos.

Baleigh Preston nasceu numa pequena cidade
chamada Griffin, antes de se mudar para Austell.
Estuda línguas românicas (espanhol e português)
na Universidade da Geórgia. Dedica-se a pensar
demais e resolver os problemas do mundo através
da escrita.
 
Ben Houser estuda Literatura Comparada e
Línguas Românicas na Universidade da Geórgia.
Tem 21 anos e é de Grovetown, Geórgia. Ele
pedala todos os dias ao ar livre e adora descobrir
novos lugares no ambiente em que vive. É músico
e escritor.
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Bishop Gustafson é aluno do 5° período do curso
de Línguas Românicas na Universidade da
Geórgia. Em seu curso, escolheu português como
idioma principal e espanhol como idioma
secundário. Também faz um curso secundário
“minor” de artes visuais.

Bre'Ana Pettway é uma estudante do terceiro ano
na Universidade da Geórgia. É pré-estudante de
medicina com especialização em Bioquímica e
Biologia Molecular, e também estuda português.
Em seu tempo livre, ela gosta de explorar novos
hobbies, ouvir música e experimentar novas
receitas.

Brett Green é da Geórgia, um estado que fica no
sul dos Estados Unidos. Tem 20 anos e é um
estudante na Universidade da Geórgia. Seus
cursos são teatro e Língua Portuguesa. Também é
membro do grupo de Flagship na Universidade
da Geórgia.

Deltimisia Noronha Ferreira nasceu em São
Tomé. Atualmente, vive na aldeia “Desejada”
(distrito Lobata) e cursa Licenciatura em Língua
Portuguesa. No seu tempo livre, gosta de ler
romances e livros de aventura.

Diane Casaleno é uma estudante na Universidade
de Georgia. Ela estuda contabilidade e português.
Gosta de escutar música, passar tempo com sua
família e assistir Netflix com seu cachorro. 
 
Dilma Viegas Neto tem 32 anos, é natural de São
Tomé e estudante do 3° ano de Licenciatura em
Língua Portuguesa na Universidade de São Tomé
e Príncipe. Em seu tempo livre, gosta de escutar
músicas românticas, ler romances e livros de
aventuras. Também gosta de poemas e de
escrever.

Drew Felt é um aluno de línguas românicas e
linguística na Universidade da Geórgia, e é
natural de Athens. Depois de se formar, pretende
buscar trabalho como intérprete médico ou
professor de inglês para falantes não-nativos. No
tempo livre, gosta de andar de bicicleta e passar
tempo com seu gato, Paulie.

Elda Renato Ca está no 3° semestre do curso de
ciências biológicas na Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira -
UNILAB.  É de Guiné-Bissau e mora em Acarape.
Ela sempre gostou da biologia desde o ensino
médio.

Elebrak Costa nasceu em Conceição, São Tomé e
Príncipe, e vive em Santana. Licencia-se no curso
de Língua Portuguesa na Universidade de São
Tomé e Príncipe em 2021. Gosta de escrever, ler,
passear, tocar flauta, escutar músicas e jogar
futebol. 

Elsa Tavares nasceu em São Tomé e frequenta o
curso de Licenciatura em Língua Portuguesa na
Universidade de São Tomé e Príncipe
(USTP/FCT). Elsa tem o desejo de conhecer e
saber como usar  melhor  a língua e, de uma
forma ou outra, contribuir para o
desenvolvimento linguístico em seu país, São
Tomé e Príncipe.

Elton Líns Fernandes D’alva Pereira é natural de
São Tomé e está no 3° semestre de Licenciatura
em Língua portuguesa. Gosta de jogar bola,
assistir a séries e ler.

Estefania Ramirez é estudante de Relações
Internacionais na Universidade da Georgia. É do
México, mas cresceu Lawrenceville, GA. Ela vai se
formar no próximo semestre e espera ser aceita
na Escola de Direito. Gostaria de ser advogada
especializada em leis internacionais. É fanática
por música e tem assistido muito à Netflix
durante a pandemia.

Gabriela Régia Feitosa Costa é de naturalidade
brasileira, 18 anos, estudante do 1° semestre de
Licenciatura em Ciências Biológicas na
Universidade de Integração da Lusofonia Afro-
Brasileira (UNILAB) no Ceará-Brasil.

Gargee Sathe é estudante da Universidade da
Geórgia e está no quarto ano.  Sua especialização
é em Gerenciamento de Risco e Seguros. Ama
cozinhar, dançar e voar. Um dia, espera ser
piloto.

Hofer da Silva Clode é natural de Bambadinca,
na região de Bafafá, Guiné-Bissau.
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Hunter Hulett nasceu na Geórgia, estuda
linguística e ama animais.

Isabelly da Costa Oliveira é de naturalidade
brasileira, estudante do 1° semestre de
Licenciatura em Ciências Biológicas na
Universidade da Integração da Lusofonia Afro
Brasileira (UNILAB) no Ceará – Brasil.

Itiana Daio do Espírito Santo é natural de Água
Grande, São Tomé. Atualmente, está em seu 1º
ano de licenciatura em Educação de Infância.
Ela é voluntária da Cruz Vermelha e escoteira.
Desde os seus quatorze anos, gosta de escrever
poesia e contos.

Jaquilza Gomes é natural de São Tomé, filha de
pais são-tomenses e aluna do 4° ano do curso de
Licenciatura em Língua Portuguesa. No seu
tempo livre, gosta de escrever poemas, ver
filmes e praticar a arte da reciclagem.

Jazira Mendes de Carvalho Chantre  é natural de
São Tomé. Ela é estudante do 3° ano do curso de
Licenciatura em Língua Portuguesa (USTP). Ela
gosta de escrever diários sobre o seu cotidiano,
ler, ver filmes românticos e brincar com
crianças.

João Batista é do município de Barreira, em
Baturité. Atualmente, é estudante de Ciências
Biológicas na UNILAB e bolsista de parasitismo
de formigas, além de fazer artes no Photoshop
nas horas vagas. Gosta muito de estudar a
história da diáspora preta e de escutar músicas,
com foco no Rap e samba.
 
Jorciley dos Santos Lucas tem 22 anos, vive em
Almeirim, São Tomé. Atualmente trabalha como
professor em uma escola de condução
(autoescola) e faz o curso de Licenciatura em
Língua Portuguesa (3° ano) na Universidade de
São Tomé e Príncipe. Gosta de ler, escrever e
escutar música gospel e Melim.

Jucilina Marques Gaspar tem 31 anos, é natural
de São Tomé e aluna do 3° ano do curso de
Licenciatura em Língua Portuguesa na
Universidade de São Tomé e Príncipe. Gosta ler
histórias bíblicas.

Júlio Gomes é guineense e estudante da
Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira, licenciando em
matemática. Chegou ao Brasil no dia 01 de abril
de 2019. O seu maior sonho é de se formar em
matemática para poder dar a sua contribuição ao
seu país.

Mackenzie Rucker é estudante do terceiro ano
na Universidade de Geórgia. Atualmente, ela
está estudando Relações Internacionais e
Públicas, Língua Portuguesa e Língua Coreana.
Ela adora a beleza da natureza e regularmente a
fotografa.

Manuel Domingos nasceu em Agostinho Neto,
natural de Guadalupe – São Tomé, vive em
Conde/Recta Micoló. É estudante do 4º ano de
Licenciatura em Língua Portuguesa e já
participou de concursos literários do Centro de
Língua Portuguesa da Faculdade de Ciências e
Tecnologia (USTP), ficando na 2ª posição. Temas
mais recorrentes de seus textos são: o amor,
questões culturais, ambientais e sociais.

Maria Julieta Fai Serpa e Sales mora em
Fortaleza, Ceará. É membro do grupo de
pesquisa Docência no Ensino Superior e na
Educação Básica (GDESB) e membro associada
da Associação Nacional de Didática e Práticas de
Ensino (ANDIPE). Mestranda em Educação
(PPGE - UECE), especialista em Psicopedagogia
(UNICHRISTUS) e graduada em Pedagogia
(UECE).

Marinela Lopes nasceu em São Tomé, onde vive
atualmente. É estudante do curso de
Licenciatura em Língua Portuguesa (3° ano) e é
completamente apaixonada por desenhos.

Marisete dos Ramos é residente em Almeirim e
estudante do 3 ano de Língua Portuguesa da
Universidade de São Tomé e Príncipe. Gosta de
escrever, passear, ler, assistir filmes e ir à igreja.

Max Pool é estudante de terceiro ano nos cursos
de economia e línguas românicas na
Universidade da Geórgia. O Max gosta de
aprender sobre culturas novas porque consegue
ampliar o seu conhecimento de pessoas de
partes diferentes do mundo, e ele quer trabalhar
na área de política um dia.
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Mirian Bragança Vasconcelos nasceu no dia
28 de maio de 2000 em São Tomé. Atualmente
frequenta o 3° ano do curso de Licenciatura
em Língua Portuguesa na Universidade de
São Tomé e Príncipe. No seu tempo livre,
gosta de ler, principalmente, poemas e
contos.

Moisés Panzo , estudante Angolano do curso
de Ciências Biológicas na  Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (UNILAB) Brasil-Ceará. Nos meus
tempos livres, amo contemplar a paisagem ao
meu redor, gosto de escrever poemas e
contos, cantar, passear e praticar esportes .

Nilkia Coelho da Graça tem 24 anos e é
natural de Conceição, São Tomé. Ela é
professora de Expressão Plástica e Musical na
escola de Monte Café. Atualmente também
cursa Licenciatura – Língua Portuguesa. Ama
cantar e ler a bíblia e livros relacionados ao
seu curso.

Rosângela dos Ramos é natural de São Tomé
e aluna do 3° ano do curso de Língua
Portuguesa na Universidade de São Tomé e
Príncipe. Gosta de cantar, explorar livros e
meditar. 

Sara Castro é estudante de Relações Públicas,
Português, Negócios e Novas Mídias na
Universidade da Georgia. Ela gosta de brincar
com seus cachorros e andar pelas trilhas do
campo.

Tiago Silva é aluno do curso de Licenciatura
em Matemática na Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira. Tiago tem o desejo de contribuir
com desenvolvimento social buscando
resolver os problemas que surgem à sua volta,
trazendo-os para sua área de conhecimento e
procurando modelá-los matematicamente,
levando os possíveis resultados para uma
aplicação na solução do desafio existente.
 
Tirosshaa Moha Kumar nasceu e cresceu na
Malásia e migrou para os Estados Unidos em
2015. Está estudando Gestão de Riscos e
Seguros e Português na Universidade da
Geórgia. Adora praia, neve e chuva, e ver as
flores desabrocharem na primavera. 

Vera Aline Vieira Gomes é graduanda do
curso de Licenciatura em matemática, na
Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira– UNILAB.
Ingressou na vida acadêmica no dia 6 de maio
de 2019. Está no 3°semestre. 

Yunus Ahmed nasceu na Etiópia e quer
construir pontes entre as nações.
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LÁ NO ÁGUA GRANDE – ALDA ESPÍRITO SANTO

ILHAS NUAS – ALDA ESPÍRITO SANTO

ANGOLARES – ALDA ESPÍRITO SANTO

DESCENDO O MEU BAIRRO – ALDA ESPÍRITO SANTO

AROMAS DE CAJAMANGA – OLINDA BEJA

UM GRÃO DE CAFÉ – OLINDA BEJA

ÁGUA CRIOULA – OLINDA BEJA

A SOMBRA DE OKÁ – OLINDA BEJA

AFROINSULARIDADE – CONCEIÇÃO LIMA

RAIZ DE MICONDÓ – CONCEIÇÃO LIMA

ILHA DE NOME SANTO  - FRANCISCO JOSÉ TENREIRO

REGRESSO À ILHA - FRANCISCO JOSÉ TENREIRO

Sugestões de Obras de Arte

SEJA ECO – FELÍCIO MENDES

CORONAVÍRUS – LEO BOCA COPO

GANDÚ – KALU MENDES

CANÇÕES

TEXTOS LITERÁRIOS
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Tributo à Mãe Natureza

Técnica: mista sobre tela,
dimensão: 70-50cm

Ruben Zacarias


