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Poema escolhido 

 

“Revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e 

tem a coragem de começar por si mesmo.” 

Sérgio Vaz –  

 

Análise 

 

Este foi o poema escolhido, algo que bem vimos atualmente em nossa sociedade e 

percebemos o quão impactante para nós é essa frase, não somente em tal sentido, mas 

também, como um ato que precisamos valorizar pois, o mundo precisa de direitos, e 

quem somos nós para julgarmos esses direitos sem ao menos, saber e segui-los? 

Como pudemos ver em História, com todas as grandes revoltas que estudamos, elas 

tiveram um propósito de mudar em atos, mudar a si mesmo e passar seu modo 

revoltante de pensar para até enfim, reconhecer nossos direitos de maneira social, de 

forma que não somente um apenas seguisse, mas sim, um conjunto de pessoas em que 

fazemos parte e precisamos para manter uma qualidade de trabalho, estudo e moradia.  

Já em Geografia, vimos nossa diversidade em questão de Estado, como todos nós temos 

e apreciamos culturas diversificadas, mas, todos apreciamos o desejo de mudar e inovar. 

Todos que participam de uma sociedade exige essas maneiras de viver, e nós sempre 

começamos com pequenas atitudes como, aplicar leis, mudar estilos e formatos de 

coisas cotidianas e avançar diariamente a nossa tecnologia para qualificar um lugar 

assim visando fazer grande e vastas mudanças, muitas vezes, utilizamos a habilidade 

que temos de evoluir drasticamente, para modificar de forma negativa o nosso espaço 

geográfico, como o estudo de biomas que vimos que todos os seres humanos, visando a 

tal tecnologia e benefícios a mais, acabam esquecendo o nosso bem mais precioso, a 

natureza e o meio ambiente e deixa rastros de sangue, estes mesmos que não coletamos 

hoje e nem amanhã, mas sim, depois de anos acarretando grandes dificuldades para a 

vida humana em nosso mundo, chamado Terra. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reportagem relacionada  

Pandemia impõe mudanças na gestão de pessoas  

O ano de 2020 mudou costumes e comportamentos por conta do Covid-19. Assim como 

os setores da saúde e da economia, o departamento de Recursos Humanos também se 

esbarrou com desafios e precisaram agir rapidamente. 

Muitas empresas foram forçadas a adotar o home office, refletir sobre desenvolvimento, 

clima, engajamento e outros conceitos do RH e o resultado foi surpreendente, comenta a 

gerente executiva da Fundação CDL Uberlândia, Bânia Vieira Poli. 

Leia mais: https://diariodocomercio.com.br/negocios/pandemia-impoe-mudancas-na-

gestao-de-pessoas 

 

Outro grande exemplo de mudança foi Robert Dawney Jr (ator que faz 

Iron Man) ... 

As pessoas para poderem mudar alguma coisa, precisam primeiramente mudar a si 

mesmo, procurando melhorar como pessoa, tanto na sua vida pessoal quanto na 

profissional, como por exemplo. Muitos não sabem, mas ele já foi um ex penitenciário 

antes de iniciar sua carreira como ator, para chegar aonde ele chegou, primeiramente 

teve que mudar a si mesmo, para assim poder se tornar um ator e ser um dos maiores 

atores já conhecidos e um dos que mais inspiram crianças perante ao mundo todo a 

fazer o bem. 

 

 

 

 

 

https://diariodocomercio.com.br/negocios/pandemia-impoe-mudancas-na-gestao-de-pessoas
https://diariodocomercio.com.br/negocios/pandemia-impoe-mudancas-na-gestao-de-pessoas


 

 

 

Releitura em Formato de Desenho 

  



Murilo Miguel Nonato Teixeira Eletrotécnica módulo 2 rm49460 

 

Projeto combinando palavras: Sérgio Vaz  

 (análise crítico social) 

Poema: Magia negra 

 

No poema magia negra há citação de grandes personalidades negras, como Martin 

Luther King e Nelson Mandela. 

(Exemplo de tema tratado no poema) Martin Luther King era um pastor batista e 

ativista no qual lutava pelos direitos civis nos Estados Unidos(1955) visando o 

combate contra o racismo com uso de diálogo e argumentação. Luta na qual também 

se destacava Malcolm X que ao contrário de Martin Luther King fazia uso da violência 

contra o racismo. Martin Luther King assassinado(1968) 

Documentário Nelson Mandela o homem por trás da lenda: 

https://youtu.be/O77cRIllCns  

Animação feita com base no poema magia negra de Sérgio Vaz: animação produzida 

por Murilo Miguel Nonato Teixeira: https://youtu.be/hAyxOBCp-80  

https://youtu.be/O77cRIllCns
https://youtu.be/hAyxOBCp-80


LINKS DE RELEITURAS PROJETO COMBINANDO PALAVRAS  

2 ETT  

A - Poema Flores de Alvenaria    
- João Victor Batista da Silva  

- Luís Felipe Fernandes Granzotti  

- Matheus Rolim Scandelari  

- Thiago de Andrade Costa  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=EFfMI0LkyGU   
 

B Poema Quem grita somos nós 

Caio Prado  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=4Hfi0bXfJ-M  

 

C Magia negra (animação) 

Murilo Teixeira  

Link: https://youtu.be/hAyxOBCp-80  

 

D Releitura  

Eduardo Meira  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kFdHJZbU9No  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EFfMI0LkyGU
https://www.youtube.com/watch?v=4Hfi0bXfJ-M
https://youtu.be/hAyxOBCp-80
https://www.youtube.com/watch?v=kFdHJZbU9No
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Analise crítico social: 

No poema de Sérgio Vaz magia negra é citado vários nomes de pessoas negras 

famosas e importantes e também  é citado as pessoas que defende os negros e 

estilos musicais ,são  magia negra, não no sentido ruim, mas no sentido que só 

pelo fato de existiram pessoas com essa com grandes feitos e impacto na luta 

dos direitos dos negros já se pode se considerar algo mágico e que qualquer 

coisa o qual se afaste dessa visão pode ser considerado como uma  ilusão 

racista que como é dito no poema é feitiço racista. Um exemplo na historia de 

magia negra seria o rap que através de seu surgimento muitos negros 

estadunidenses conseguiam mostrar a realidades das periferias. 

 

Reeleitura: 

No primeiro quadrinho podemos ver uma criança vestida de mago dizendo 

“isso é magia negra”, no segundo quadrinho o pai da criança vem e diz “não 

filho, tenho outra definição de magia negra.”, no terceiro quadrinho ele diz 

“magia negra é a historia de um povo afrodisíaco, o qual lutou bravamente para 

conseguir os seus direitos e espaço na sociedade” 

 



 Projeto combinando palavras: Sérgio Vaz 

 

Novos dias(dezembro/2008) 

“Este ano vai ser pior...Pior para quem estiver no nosso caminho.” 

Então, que venham os dias. 

Um sorriso no rosto e os punhos cerrados que a luta não para. 

Um brilho nos olhos que é para rastrear os inimigos (mesmo com medo, enfrente-

os!). 

É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acenda 

fogueiras. 

Não aceite nada de graça, nada. Até o beijo só é bom quando conquistado. 

Escreva poemas, mas se te insultarem, recite palavrões.  

Cuidado, o acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel, tome as rédeas do teu próprio destino. 

Outra coisa, pior que a arrogância é a falsa de humildade. 

As pessoas boazinhas também são perigosas, sugam energia e não dão nada em troca. 

Fique esperto, amar o próximo não é abandonar a si mesmo. Para alcançar utopias é 

preciso enfrentar a realidade. 

Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. 

Se não ama a tua causa, não alimente o ódio. 

Por favor, gentileza gera gentileza. Obrigado! 

Os erros são teus, assuma-os. Os acertos também, divida-os. 

Ser forte não é apanhar todo dia, nem bater de vez em quando, é perdoar e pedir 

perdão, sempre. 

Tenho más notícias: quando o bicho pegar, você vai estar sozinho. Não cultive 

multidões. 

Qual a tua verdade? Qual a tua mentira? Teu travesseiro vai te dizer. Prepare -se! 

Se quiser realmente saber se está bonito ou bonita, pergunte aos teus inimigos, nesta 

hora eles serão honestos. 

Quando estiver fazendo planos, não se esqueça de avisar aos teus pés, são eles que 

caminham. 

Se vai pular sete ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. 

Muito amor, muito amor, mas raiva é fundamental. 

Quando não tiver palavras belas, improvise. Diga a verdade. 



As manhãs de sol são lindas, mas é preciso trabalhar também nos dias de chuva. 

Abra os braços. Segure na mão de quem está na frente e puxe a mão de quem estiver 

atrás. 

Não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar, a luta é para uma vida 

inteira. 

O Ano -Novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele. Acredite em você. 

Feliz todo dia 

Esse texto, pelo que eu pude entender, fala sobre o “ser” de “ser 

humano”, algo que por muitos é considerado uma obra de arte por outros é como 

um lembrete de quem eles são. Trechos como “abra os braços. Segure na mão de 

quem está na frente e puxe a mão de quem estiver atrás.” Faz referencia a união das 

pessoas em condições mais pobres, nessas situações é um por todos e todos por um, 

um ajuda o outro e de pouco em pouco vamos conseguir, ou também como no trecho 

“Não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar, a luta é para uma vida 

inteira.” Acredito que a luta a qual ele se refere é a própria vida, há dias que não 

conseguimos nem sequer sair da cama de tão dura que é a luta, mas tem dias que 

superamos nossos limites e no final do dia sentimos aquela sensação de missão 

cumprida, mas então acordamos e já temos mais uma missão. E no trecho “Tenho 

más notícias: quando o bicho pegar, você vai estar sozinho. Não cultive multidões.” 

É algo até recente esse assunto de quando estiver tudo dando errado você estará 

sozinho, não o assunto em si, mas a ideia de achar isso, pois muitas vezes você terá 

amigos que vão só olhar você sofrendo e vão te deixar de lado enquanto outros 

estenderam a mão para ajudar, os que não ajudam e só olham são a multidão que 

assiste você desabando.  

Para se relacionar com esse texto posso citar vários exemplos, músicas do 

gênero Rap que foram compostas por pessoas da periferia, Mano Brown por 

exemplo, um exemplo é o Rap “A vida é um desafio”. 

Seu Nelson e o poder da internet 

A história de Seu Nelson Simeão viralizou nas redes sociais após o senhor 

pedir ajuda para evitar a falência de sua loja de insumos e acessórios para jardim em 

São Paulo. A especialista em Marketing Digital Luciana Medeiros resolveu ajudá-lo e 

criou uma página na internet para promover o negócio. A foto virou uma corrente do 

bem, se espalhou e trouxe uma multidão para comprar e ajudar o comerciante. 

Salão de beleza se transforma em quitanda 

Em São Paulo, a rede de salões de beleza de Cris Dios se tornou um negócio 

de sucesso apostando na sustentabilidade e em receitas naturais nos cuidados com o 

corpo e cabelo. Com a suspensão das atividades na quarentena, a dona do lugar 

precisou reinventá-lo para se manter na atividade. Qual foi a solução? Ela transformou 

o salão em uma quitanda orgânica e firmou parceria com produtores da região para 

difundir a nova empreitada. 



 

Casal aposta na venda de pães recheados 

Com a pandemia, Felipe e Francielle Rossini precisaram fechar seus 

negócios, um salão de beleza e um lava-jato. Sem as únicas fontes de renda, o casal 

decidiu começar a produção de pães recheados e, mesmo sem nunca ter feito antes, e 

conquistou uma clientela fiel com a produção. Para a manicure, o segredo é não ter 

medo de se renovar e de tentar, mesmo com as adversidades. 

Fonte:https://gshow.globo.com/programas/mais-voce/fique-em-

casa/noticia/superacao-na-quarentena-conheca-a-historia-de-pessoas-que-se-

reinventaram-para-enfrentar-a-pandemia-de-covid-19.ghtml 

 

Acima se tem algumas histórias de pessoas que superaram as lutas da 

vida e tanto como ajudaram outras pessoas como ajudaram a incentivar empatia 

nas pessoas com as suas histórias.  

 

Explicando a imagem e a relação dela com a poesia, na verdade a foto é sobre um 

trecho em específico, e sim a imagem é bem ruim mesmo, não sou tão bom com 

edição, mas enfim “Não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar, a luta 

é para uma vida inteira.” Eu entendi que nesse trecho ele diferencia a briga da luta, 

a briga é aquela de bar, da escola ou de rua, a luta é a vida toda desde seu 

engatinhar, o seu falar, respirar, se relacionar, se formar como ser humano, sofrer 

a triste realidade da vida e no fim morrer e trazer grande perda aos seus entes 

queridos, e é algo normal vermos as pessoas dizerem, principalmente nos dia das 

mães, “Minha mãe é uma guerreira” e realmente elas são, as mães se dedicam, dão 

duro, sofrem tudo que tiver que ser sofrido somente para alimentar a sua família, e 

muitas vezes elas deixam de comer para que os filhos se alimentem bem. O 

significado da imagem é focado na moça com o bebê, reparem que ela usa roupas 



rasgadas e dá um significado de pobreza, e ainda está cuidando de um filho, 

observação ela é solteira, na imagem de fundo percebemos uma paisagem 

desfocada e a casa e a família como foco, aquilo que está pendurado na parede é 

uma luva de boxe, uma referência as lutas diárias da mãe solteira, mas por que ela 

está desfocada? por que só a mãe sabe as lutas e o sofrimento que ela passa, e por 

que está com uma aura diferente ao redor das luvas? Porque é algo espiritual, a 

mãe coloca suas luvas de luta espirituais para que vá as lutas contra o preconceito, 

contra o machismo, contra o assédio, contra a desigualdade, contra a crítica, 

contra a tristeza e contra tudo. A mãe pobre se entrega de corpo e alma para que 

os filhos consigam ter oportunidades na vida, oportunidades que ela não teve, e 

ainda mais, ela faz isso tudo sem desejar nada em troca, ela só deseja que os filhos 

sejam felizes.  

Bom, eu não consegui ter uma ideia de como me encaixar na releitura do 

senhor Sérgio Vaz, então pensei em fazer essa edição e dar sentido a imagem, 

acredito que consegui colocar sentido e significado nela, mesmo estando ruim, a 

releitura que no caso é a edição ficaram relativamente simples, mas é um conceito 

bem profundo de se pensar, e a explicação dela ajudou a entender tudo em si, não é 

como uma pintura abstrata sem sentido que você só sente a imagem, essa você sente 

e entende o significado dela.  

 



TESTAMENTO 
O riso do palhaço sem alegria(junho/2007) outro dia alguém, não sei bem por que e 
quando, me disse que a vida era um presente divino, que devíamos saber aproveitá-la 
e jamais esquecer de agradece -lá a quem quer que fosse o padrinho. E que por pior 
que se apresentasse a vida, estar vivo era um milagre dos céus. – Deus sempre sabe 
o que faz – enfatizou o amigo filósofo de botequim, cheio de paz no coração e repleto 
de alegria artificial na cabeça. Fiquei meio assim com essa ideia de que a vida é um 
presente, porque outro dia também ouvi de um mendigo agradecido pelas sobras de 
um almoço: – A cavalo dado não se olham os dentes. Nesse mesmo dia o vira-lata 
ficou sem o seu almoço na lata de lixo. As migalhas não escolhem os miseráveis, elas 
são presentes do acaso. É preciso estar no lugar certo, na hora certa, nos dizem as 
pessoas que embrulha os presentes. Mas como os pobres e os vira-latas não têm 
relógio, sempre chegam atrasados. Assim como os ônibus. Não sei quem me disse 
que para entender a vida era preciso conhecer apalavra de Deus, mas como ele nunca 
apareceu pessoalmente... Durante muito tempo, acreditei nos mandamentos dos 
publicitários. Lembram aquela profecia: “O mundo trata melhor quem se veste bem”? 
Pois é, mundo só dá crédito para quem tem crédito. E aí, se a vida é agora, vida loka 
ou vida besta? Descobrir tem seu preço. Na verdade, acho que a vida é uma das 
coisas mais engraçadas que mundo nos dá, e que por isso mesmo muitas vezes não 
tem graça nenhuma. Não é que eu seja mal-agradecido e ria menos que devia para o 
destino, masé que tem umas coisas que acontecem...Vai vendo a ironia do destino: 
tenho um amigo que estava já há algum tempo desempregado, vivendo de bicos – sei 
que tem muita gente que não 
sabe, mas viver de bico não tem graça nenhuma. Ele agora faz bico em uma loja de 
sapatos, e a coisa mais engraçada é que ele não é vendedor, nem gerente, nem 
faxineiro; meu amigo é o palhaço da loja. É. Ele fica na frente da loja vestido de 
palhaço, fazendo graça para as pessoas que passam. Parece legal, né? Mas não é. 
Quando eu o vi e o reconheci até que foi meio divertido, não sei se porque o patrão 
estava olhando, mas seus olhos e a maquiagem malfeita o traíram. Estava triste. 
Puxa, pensei, um homem desempregado não deveria ser palhaço, ser palhaço não é 
uma profissão, é um estado de espírito, um dom. Taí., um presente. que tristes tempos 
nós vivemos, em que os circos se foram para o nunca mais e os palhaços -trapezistas 
habitam as lojas de sapatos. Também tentei fingir e ri um riso falso de poeta que tem a 
boca desbotada, para que ele, talvez, se mantivesse digno em seu novo emprego; 
para que ele, talvez, se mantivesse firme na corda bamba dessa vida, que mais 
parece sapato sem cadarço para os que têm pés de chinelo e pegadas miúdas que 
rastreiam o chão duro da felicidade que nunca vem. despediu-se de mim com os olhos 
e partiu arrastando sua tristeza oculta em outra direção. Ele se aproximou de uma 
menininha que se afastou meio com medo. A mãe, sem graça, disse:– Não tenha 
medo minha filha, é só um palhaço. “Quem dera” – pensou ele. “A vida não é 
engraçada? Um homem triste a fazer sorrir os outros!” disse a voz do destino, 
segurando um cartão de crédito sem limites numa mão e um peito vazio na outra. Sem 
saber como chorar, ele respondeu com os olhos: 
– Não, mãe, não é só um palhaço, é um homem sem emprego, desfrutando o presente 
da vida. O que mais dói é saber que há outros desempregados, e que muitos deles, 
cegos, viram atiradores de faca.  
  



O texto se relaciona de certa forma, com um dos momentos mais inesperados 
do Brasil, o suicídio do Presidente Getúlio Vargas, onde estava em uma 
posição de homem mais importante do Brasil, onde deveria estar totalmente 
em uma posição contente ou algum tipo desejo pela vida. Porém estava 
sofrendo grande pressão para deixar o seu cargo, onde viu isso como 
oportunidade de se sacrificar como um mártir em nome do povo brasileiro, 
onde seu testamento de morte é citado até hoje pela relevância e 
sentimentalismo incluso nele. 

Isso se relaciona com o poema, na forma de como Getúlio Vargas deveria ter 
agido em meio as diversidades da vida, pois no final de tudo a vida é um 
presente e devemos sempre preservá-la, e de uma forma heroica, Getúlio 
Vargas agiu de forma emocional, e acabou tirando sua vida. Essas são 
algumas partes do testamento emocionante de Getúlio: 

“Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja 
independente. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de 
rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo 
brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar 
sempre convosco.” 

“E aos que pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória. Era 
escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem 
fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para 
sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a 
espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito 
aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a 
minha vida. Agora vos ofereço a minha morte” 

“Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da 
vida para entrar na História” 

Reportagem: Aventuras na História · "Saio da vida para entrar na História": a impactante 
carta-testamento de Vargas (uol.com.br) 
 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/saio-da-vida-para-entrar-na-historia-a-impactante-carta-testamento-de-vargas.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/saio-da-vida-para-entrar-na-historia-a-impactante-carta-testamento-de-vargas.phtml


 
 
Lucas Almeida Silva; João Henrique Ferreira Deleigo.  

 



Projeto combinando palavras: Sérgio Vaz 
Análise crítico social 

 
O trabalho: O trabalho consiste basicamente em uma releitura de alguma obra do 

Sério Vaz. Pesquisamos alguns poemas e encontrei um chamado "Um Sonho". O texto 

baseia-se em pensamentos da periferia, na luta e etc. A releitura então seria parodiar o 

tema, fazendo uma correlação com a Independência dos Bálticos em 1991. Alguns 

termos serão substituídos para que faça mais sentido o período histórico. 

Execução: O texto original completo é grande, portanto, separamos apenas os três 

primeiros parágrafos, mas que no fim conseguem demonstrar bem do que se trata. 

Colocamos o original no início, e logo baixo a paródia, assim ficará mais fácil de 

compreender. A releitura irá conter também alguns desenhos. Cada estrofe do poema 

será acompanhada com algum desenho, totalizando três ao todo. Como é uma releitura, 

não necessariamente o tema do desenho tem que ser igual ao do poema, basta ter 

alguma referência com o que está escrito. 

 

UM SONHO (Texto Original) 
 
Ontem 
Eu sonhei o teu sonho. 
 
Sonhei que os soldados, 
Cantando e dançando,  
Libertando-se de todo mal 
Surgiam de todos os lugares  
Para velar o funeral  
De todo arsenal  
Das ogivas nucleares. 
 
No sonho 
Os homens não eram escravos 
Nem de si 
Nem dos outros 
Tampouco das cores. 
Pois o dinheiro  
Havia sido morto  
No combate com o amor. 
 
As crianças, 
Cravo e canela,  
Dançavam com as flores. 
Como não tinham fome 
Caçavam estrelas 
Quando cansadas 
Tornavam-se nelas! 
 

UM SONHO (Paródia) 



 
 

Ontem 
Eu sonhei um sonho. 
 
(1) 
Sonhei que os estonianos,  
Cantando e dançando,  
Libertando-se de todo mal  
Apareceram de todos os lugares  
Para velar o funeral  
De todo arsenal  
Das ogivas nucleares. 
 
Desenho 1: O desenho está 
representando os momentos finais 
antes da libertação dos Bálticos 
contra a União Soviética, em 1991. 
Trata-se de uma grande fila de 
pessoas passando pelos 3 países 
(Estônia, Letônia e Lituânia). Foi 
um momento muito significativo 
pra esse povo. 
 
 
 
 
(2) 
Nesse sonho 
A Estônia não era mais satélite 
Nem ela 
Nem os outros 
Se livraram enfim dos soviéticos. 
Pois o comunismo 
Foi substituído por liberdade  
No combate contra a crueldade. 
 
Desenho 2: O desenho 2 retrata a 
Libertação dos Bálticos, e de todas 
as outras 15 ex-repúblicas 
soviéticas, especialmente a 
Estônia. A Independência 
Estoniana ocorreu em 3 de março 
de 1991. 
 
No desenho, aparece a União 
Soviética numa espécie de 
“paraíso”, juntamente com outros 
ex-impérios. 
 
(3) 
Os Bálticos, 



Cravo e canela, 
Dançavam com suas bandeiras, 
Como não tinham mais fome  
Caçavam estrelas  
Quando cansados 
Tornavam-se nelas! 
 
Desenho 3: O desenho faz alusão 
ao famoso beijo de um casal na 
Times Square após o fim da 
Segunda Guerra Mundial. No 
Caso, ao invés de um casal 
americano, temos Estônia e 
Lituânia comemorando com um 
beijo, simbolizando o fim da 
URSS, e o fim do comunismo nos 
países. 
 
 

===========================➔=============================== 
 
 
(Continua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontem 
Eu sonhei um sonho. 
 
Sonhei que os estonianos,  
Cantando e dançando,  
Libertando-se de todo mal  



Apareceram de todos os lugares  
Para velar o funeral  
De todo arsenal  
Das ogivas nucleares. 
 
Nesse sonho 
A Estônia não era mais satélite 
Nem ela 
Nem os outros 
Se livraram enfim dos soviéticos. 
Pois o comunismo 
Foi substituído por liberdade  
No combate contra a crueldade. 
 
Os Bálticos, 
Cravo e canela, 
Dançavam com suas bandeiras, 
Como não tinham mais fome.  
Caçavam estrelas  
Quando cansados 
Tornavam-se nelas! 
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(Os Miseráveis) – Poema escolhido 

 

Vítor nasceu… no Jardim das Margaridas. 

Erva daninha, nunca teve primavera. 

Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. 

Pés no chão, nunca teve bicicleta. 

Já Hugo, não nasceu, estreou. 

Pele branquinha, nunca teve inverno. 

Tinha pai, tinha mãe, caderno e fada madrinha. 

Vítor virou ladrão, Hugo salafrário. 

Um roubava pro pão, o outro, pra reforçar o salário.  

Um usava capuz, o outro, gravata. 

Um roubava na luz, o outro, em noite de serenata. 

Um vivia de cativeiro, o outro, de negócio. 

Um não tinha amigo: parceiro. 

O outro, tinha sócio. 

Retrato falado, Vítor tinha a cara na notícia, 

enquanto Hugo fazia pose pra revista. 

O da pólvora apodrece penitente, o da caneta 

enriquece impunemente. 

A um, só resta virar crente, o outro, é candidato a presidente. 

Mencionando a Geografia – A desigualdade geográfica: A geografia mesmo nos países mais 

ricos e desenvolvidos, tais como Estados Unidos e Inglaterra, em suas grandes cidades 

existem cidades ou bairros onde a violência é constante, a economia informal e atividades 

ilícitas ocorrem, além de claro, a população residente nesses locais serem desprovidas de 

serviços públicos de qualidade, assim como em todo o restante do mundo. Todas as formas de 

desigualdade estão presentes em nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil. Vejamos: 

 

Figura 1 - imagem retirada do link https://www.politize.com.br/desigualdade-economica-5-causas/ 

A desigualdade, assim como citada no poema de Sérgio Vaz, proporciona visíveis 

estratificações na nossa sociedade. Principalmente no Brasil, onde a desigualdade tem sido agravada 

através da distribuição desigual de renda perante a sociedade brasileira em diferentes regiões, por 

consequências de acontecimentos históricos e sociais, além da falta de ações e posicionamentos 

políticos. 

{...} “Um roubava pro pão, o outro, pra reforçar o salário” {...} 

https://www.politize.com.br/desigualdade-economica-5-causas/


Este verso representa, acima de tudo, a desigualdade enfrentada pelo Brasil, mesmo que 

haja centenas de motivos para que a mesma continue ocorrendo, há também a desigualdade 

geográfica, (não especificada no poema, no entanto, mantém-se no âmbito geográfico e social) a qual 

permanece em nossa sociedade, principalmente, por conta da concentração industrial em 

outros períodos da nossa história, o que até hoje ocasiona diferentes oportunidades e 

valorizações em nossas regiões. A região sudeste é um exemplo disso, que de forma disparada 

é a mais industrializada ao lado da centro-oeste, desta forma, adquire-se de modo excessivo 

números disparados quando comparados às outras regiões brasileiras. Veja a renda regional 

abaixo: 

• Região Sudeste – 15.534,00 dólares por ano 

• Região Centro-oeste 15.249,00 dólares por ano 

• Região Sul – 13.360,00 dólares por ano 

• Região Norte – 7.610,00 dólares por ano 

• Região Nordeste – 5.687,00 dólares por ano 

Fonte desta notícia (Desigualdade Geográfica) 

https://www.infoescola.com/geografia/desigualdades-regionais-do-brasil/ 

Mencionando a História:  

Atualmente, percebe-se que nossa sociedade cada vez mais não quer se envolver em 

quesitos políticos, isto porque nosso meio de governar nos últimos anos não foram os melhores, 

isto por conta dos diversos escândalos descobertos. Mandonismos, individualismos, quem sabe 

Coronelismo? Hoje, é comum entendermos que a politicagem se escancara cada vez mais, 

através de exageradas doses, não fomentando o desenvolvimento sociocultural do povo 

brasileiro, não cumprindo seu único e objetivo papel, servir a população. 

 {...}“Vítor virou ladrão, Hugo salafrário”{...} 

 

Figura 2 - imagem de protestos em meio ao palácio da alvorada - imagem retirada do link 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/bolsonaro-genocida-e-retorica-sem-base-juridica-dizem-especialistas.shtml 

Neste verso acima, percebe-se além da desigualdade novamente, a cultura da 

politicagem no Brasil, em que de forma mascarada, políticos acabam se envolvendo em 

escândalos, participando de corrupções, obtendo e devendo favores uns aos outros, deixando 

de lado toda a população, a qual muitas vezes se depara desacreditada com a realidade deste 

https://www.infoescola.com/geografia/regiao-sudeste/
https://www.infoescola.com/geografia/regiao-centro-oeste/
https://www.infoescola.com/geografia/regiao-sul/
https://www.infoescola.com/geografia/regiao-norte/
https://www.infoescola.com/geografia/regiao-nordeste/


país. Atualmente, no atual governo Bolsonaro, diversos meios de irregularidades 

constitucionais foram constatados, seja através de esquemas de laranja, rachadinhas, omissões 

e contribuição para centenas de milhares de mortes pela pandemia do Covid-19 através dos 

termos, Nepotismo e Necropolítica, em que ambos continuam sendo levantados e discutidos, 

a fim de caracterizarem as ações irresponsáveis do mesmo. Assim, podemos concluir que o 

Hugo, personagem criado no poema, não é apenas o único salafrário em meio a este país.  

Notícia mencionando a politicagem: história: https://direitoreal.com.br/artigos/a-corrupcao-

no-brasil-revisitar-a-historia-rumo-aos-desafios-de-uma-sociedade-plural-e-democratica 

Notícia relacionada a desigualdade social diante do poema “Os Miseráveis” 

 

Informação adicional: A não realização do Censo Demográfico e suas consequências 

Nesta reportagem adicional, é possível identificarmos, através de ações políticas, a 

continuidade dentro da desigualdade no Brasil. Primeiramente, O Censo Demográfico é uma 

pesquisa nacional do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o qual possui 

como principal objetivo expor as desigualdades que cada vez mais vem sendo agravadas em 

nosso país, através de perguntas aos residentes. Deste modo, o governo como um todo poderia 

observar as situações mais precárias aqui existentes e assim, investi-las no mesmo, a fim de 

acabar com a estratificação atual. Até o momento, (23/06/2021) o IBGE não obteve uma 

resposta concreta de confirmação para que o programa ainda ocorra neste ano. É mais do que 

essencial destacar que, neste censo, o qual ocorre a cada década, houve um dos maiores cortes 

já realizados neste estudo estatístico, chegando a perder até 90 por cento de sua verba 

necessária e estipulada para uma verdadeira apuração das características da nossa população.  

A Falta de investimentos no Censo Demográfico pode resultar em informações rasas e 

superficiais da nossa sociedade. Logo, podemos entender que, caso não seja realizado este 

ano, muito pouco saberemos da nossa situação atual neste país. Estamos vivendo um período 

pandêmico, meio milhão de mortos no Brasil, assim, claramente a crise sanitária afetou a 

econômica e, consequentemente a vida de milhares de brasileiros. A não realização do censo 

neste péssimo ano faz com que se baseiem em dados e números de 2011, fazendo com que as 

medidas governamentais desfoquem a sociedade brasileira, ainda mais num momento tão 

conturbado e assombroso como este, que absolutamente foi muito afetado e agravado pelo 

Coronavírus. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56490188 
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Releitura artística do poema “QUEM GRITA SOMOS NÓS’’ 

Me lembro que: 

Vocês dizem que não entendem 

Que barulho é esse que vem das ruas 

Que não sabem que voz é essa 

que caminha com pedras nas mãos 

em busca de justiça, porque não dizer, vingança. 

 

Dentro do castelo às custas da miséria humana 

Alega não entender a fúria que nasce dos sem causas, 

dos sem comidas e dos sem casas. 

O capitão do mato dispara com seu chicote 

A pólvora indigna dos tiranos 

Que se escondem por trás da cortina do lacrimogêneo, 

O CHICOTE ESTRALA, MAS ESSE POVO NÃO SE CALA.. 

 

Quem grita somos nós, 

Os sem educação, os sem hospitais e sem segurança. 

Somos nós, órfãos de pátria 

Os filhos bastardos da nação. 

 

Somos nós, os pretos, os pobres, 

Os brancos indignados e os índios 

Cansados do cachimbo da paz. 

Essa voz que brada que atordoa seu sono 

Vem dos calos da mãos, que vão cerrando os punhos 

Até que a noite venha 

E as canções de ninar vão se tornando hinos 

Na boca suja dos revoltados. 

 

Tenham medo sim, 

Somos nós, os famintos, 

Os que dormem na calçadas frias, 

Os escravos dos ônibus negreiros, 

Os assalariados esmagados no trem, 

Os que na tua opinião, 

Não deviam ter nascido. 

 

Teu medo faz sentido, 

Em tua direção 

Vai as mães dos filhos mortos 

O pai dos filhos tortos 

Te devolverem todos os crimes 

Causados pelo descaso da sua consciência. 

 



Quem marcha em tua direção? 

 

Somos nós, 

os brasileiros 

Que nunca dormiram 

E os que estão acordando agora. 

 

Antes tarde do que nunca. 

 

E para aqueles que acharam que era nunca, 

agora é tarde. 

Produção artística: 

Neste trabalho, decidi apresentar um vídeo recitando o poema Quem Grita Somos Nós 

do poeta Sérgio Vaz. Neste poema, pude observar diversas características com o nosso 

presente, questões que nos afligem e machucam, fazendo com que queiramos expor nossos 

pensamentos e visões, assim como ocorreu nesta minha produção. Decidi colocar ao longo do 

vídeo, a reprodução da luz no fim do túnel, pessoas com esperança se manifestando, além de 

claro, usufruir das belíssimas palavras do Sérgio para tocar as pessoas que estão assistindo 

além de alcançar o objetivo de que tudo que estamos vendo e vivenciando, não passa de um 

momento difícil, e que os principais culpados hão de ser punidos. 

Link do vídeo: https://youtu.be/4Hfi0bXfJ-M 

  




