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“Enquanto metade da humanidade não come,
a outra metade não dorme, com medo da que não come.”
Josué de Castro, geógrafo brasileiro, 1946
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“Podemos aprender a agir e falar quando temos medo
da mesma maneira como aprendemos a agir e falar
quando estamos cansadas.
Fomos socializadas a respeitar mais o medo
do que nossas necessidades de linguagem e significação,
e enquanto esperarmos em silêncio
pelo luxo supremo do destemor,
o peso desse silêncio nos sufocará.”
Audre Lorde, escritora estadunidense, 1984

Se considerarmos apenas o passado recente brasileiro transcorrido ao
longo do século XX, de acordo com o geógrafo brasileiro Josué de Castro, é
possível afirmar que a fome se constituiu como um problema de tamanha
proporção que se tornou uma epidemia no país. O autor fez tal constatação
ainda na década de 1940, durante um processo de investigação pioneiro no
Brasil, que deu origem ao livro Geografia da Fome. Esse livro traça um

retrato da fome no país, quando enfrentávamos as consequências de uma
crise mundial do período pós-guerra. Nesse momento, havia um grande
investimento em constituir uma imagem do Brasil enquanto nação
privilegiada por suas riquezas naturais, ao mesmo tempo em que se
afirmavam as relações econômicas externas, responsáveis pela alcunha de
“celeiro do mundo” atribuída ao país, ainda intimamente ligada a uma
mentalidade colonial que se perpetua até hoje. Dessa forma, produzia-se o
paradoxo entre a visibilidade e supervalorização dos inúmeros hectares de
terra fértil dedicados à produção de toneladas de alimentos destinados à
exportação, e o esforço para invisibilizar milhões de brasileiros que
permaneciam privados do direito fundamental de acesso à alimentação.

hálitos

Foi nesse contexto que a metrópole paulistana se desenvolveu até chegar à
forma como a conhecemos hoje, erguida e povoada em grande parte por
consequência da migração de milhares de pessoas, principalmente da
região norte e nordeste do Brasil, na luta por melhores condições de vida e
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em fuga por conta da fome. Contudo, a vinda para as grandes cidades,

Agricultura) divulgar que o Brasil havia atingido um índice historicamente

como São Paulo, não foi garantia de uma vida melhor e muito menos de

menor relativo à população exposta à fome no país.

que seria possível escapar do espectro da fome, fortalecido, por exemplo,
pela escassez de políticas públicas relacionadas à segurança alimentar e ao
incentivo à agricultura familiar e campesina. Apesar do esforço constante
em negar a emergência da fome no país, como parte do projeto de

construção de uma nação apaziguada apesar das diferenças sociais,
étnicas e culturais, é possível notar uma modificação significativa nesse
quadro de insegurança alimentar no país quando, entre a última década
do século XX e as primeiras décadas do século XXI, ocorreram iniciativas
por parte de diferentes esferas governamentais, que atendiam algumas
demandas relacionadas à mobilização dos pequenos agricultores e
movimentos sociais que reivindicavam a garantia do direito básico a uma
alimentação saudável. Durante os governos dos presidentes Lula (PT) e
Dilma Rousseff (PT), uma certa atenção a essas demandas sociais que
propõem alternativas ao modelo de produção baseado no chamado
agronegócio, por meio da preocupação com questões ambientais, de

combate à concentração das terras nas mãos de poucos, do combate ao
desperdício de alimentos, ainda que não viessem a se concretizar de fato
pelas políticas públicas, impulsionou algumas medidas de incentivo ao
consumo e distribuição de alimentos que se efetivou a ponto de, em 2014
a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
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Isto é, em um passado recente, o Brasil havia saído do chamado Mapa da
Fome, responsável por apresentar os dados das regiões que mais sofrem
com o problema da insegurança alimentar no mundo. Ainda que seja
importante não reduzirmos o problema da fome a estimativas numéricas,
uma vez que nenhuma vida pode ser reduzida aos imperativos da
calculabilidade, o acompanhamento de tais estatísticas pode nos ajudar a
compreendermos de que modo o mapa do Brasil passa a se confundir
novamente com o mapa da fome nos dias de hoje. A coordenadora da
Pastoral da Criança Maria José Oliveira Souza fez o seguinte relato após

uma visita realizada a uma das comunidades atendidas na zona rural de
Rio Branco, capital do Acre, estado do Norte do Brasil: “O que me
impactou, ao abrir aquela rede, foi ver ele gemendo, com o olhar parado,
sem nenhuma lágrima (...) a gente podia contar todos os ossos do corpo
dele” afirmou ao se deparar com um bebê de oito meses embalado pela
fome em maio de 2019. Desde o ano passado, o espectro da fome tem se
tornado cada vez mais palpável pelo aumento do desemprego, o aumento
do preço de itens essenciais da cesta básica como o arroz e o feijão, o
fechamento das escolas sem uma política efetiva de garantia de acesso à
alimentação escolar em tempos de pandemia.
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Segundo a organização social Oxfam, a fome pode ser tão letal quanto o
novo coronavírus durante a corrente crise sanitária até o final de 2020
mundo afora. O Programa Mundial de Alimentos estima que o número de
pessoas em situação de fome subirá para 270 milhões antes do final de
2020, 82% acima do número registrado em 2019. Isso significa que
milhares de pessoas poderão morrer de fome a cada dia em decorrência
dos impactos sociais e econômicos da pandemia – de modo que a fome
acentuaria o poder de letalidade gerada pela atual crise sanitária,
econômica e política. Diante disso, as Respirações realizadas nessa série
intitulada Fome foram concebidas imersas nessa realidade da qual surge a
necessidade de sermos artistas, para conseguirmos enfrentar certas
situações sem sucumbirmos à asfixia da falta de sentido, de acordo com
Sonia Maria, respiradora do CIEJA Ermelino Matarazzo. Assim, nos
deparamos com a discussão a respeito do papel das metáforas da fome na
distinção entre modos de sobrevivência e formas de vida, que tem nos
colocado diante de questões como: estaríamos satisfeitos em sobreviver

Quando nos deparamos com a crescente privação de condições
elementares de existência, como o direito à segurança alimentar, afirmar a
necessidade de sermos artistas e exercitarmos a poesia pode parecer um
luxo, no sentido de representar algo supérfluo. No entanto, de acordo com
a escritora e teórica estadunidense Audre Lorde, a poesia não é um luxo,
mas sim uma prática necessária para recobrarmos o sentido de nos

mantermos vivos, na tentativa de rompermos o silêncio diante dos sufocos
cotidianos e nomearmos ideias que estão para nascer e que estão
soterradas pelos problemas, preocupações e medos do que poderia vir a
ser. Apesar de não terem ainda uma forma definida, tais ideias são
tateadas e compartilhadas pelo exercício da poesia. Por este viés, Lorde
afirma que da experiência da poesia emerge o pensamento e, conforme
aprendemos a lidar com a investigação da materialidade da palavra
imbrincada em cada movimento da vida, aprendemos a enfrentar o medo
do desconhecido e da ausência de perspectiva, compondo formas para
continuarmos respirando.

às intempéries, sob a mira de constantes ameaças de morte relacionadas

Se recordarmos que uma instrução pode ser uma poesia, é interessante

às privações e violências aprofundadas pela crise sanitária, política e

também pensarmos junto com o filósofo italiano Franco Berardi, para

econômica em curso; ou desejamos experimentar a vida não como

quem a poesia é aquilo que pode nos ajudar a reativarmos a respiração que

sobrevida, mas como exercício da possibilidade de respirar enquanto

nos tira do sufoco que nos encontramos em uma determinada situação. De

poesia, na criação de sentido para nos mantermos vivos?

modo semelhante à compreensão de poesia de Audre Lorde, o autor
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entende o ato de respirar como um certo exercício de um ritmo poético,

com que já no começo de 2020 o Brasil deixasse a categoria de democracia

conforme a poesia emerge na e pela singularização dos ritmos corporais.

liberal ao ser classificado como uma mera democracia eleitoral – ficando

Nessa perspectiva, durante a realização das Respirações temos criado

atrás apenas da Hungria, da Sérvia, da Polônia e da Turquia, países do

instruções a partir de temas geradores, os quais emergem dos medos,

Leste Europeu chefiados por líderes da extrema-direita. De acordo com o

angústias, frustrações, ansiedades, desejos e sonhos manifestados pelos

relatório anual sobre o status global da democracia, divulgado pelo

estudantes e professores do CIEJA Ermelino Matarazzo, ao longo do

Instituto V-Dem da Universidade de Gutemburgo na Suécia, que desde

desenvolvimento da ação pedagógica performática. De certa forma, as

1978 coleta, armazena e publica um dos maiores bancos de dados sobre

respirações apresentadas aqui fazem eco tanto à chamada Literatura de

democracia no mundo, o Brasil vive um alarmante processo de erosão

cordel, popularizada por nomes como Leandro Gomes de Barros, Patativa

democrática que pode ser observado na emergência da intoxicação de

do Assaré e, mais recentemente, Jarid Arraes, quanto ao projeto literário

polarização opiniosa, incremento da violência política-policial e ascensão

daquela que ficou conhecida como 'Geração de 30'' na literatura brasileira.

de protestos a favor de regimes autoritários, o que configura uma espécie

Formada por autores como Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do

de terreno fértil para que o país se torne o que o instituto classifica como

Rego e Rachel de Queiroz, a geração de 30 buscava fazer da ficção um

autocracia eleitoral: termo que designa países onde ocorrem eleições, mas

modo de denunciar as situações de miséria, pobreza e opressão vividas por

as decisões do Estado estão concentradas na mão de um único grupo

muitas brasileiras, brasileires e brasileiros – como se uma espécie de

político, responsável por governar abusando do uso de medidas

literatura da fome apostasse na fome de literatura onde a palavra poética,

emergenciais em detrimento da implementação de políticas públicas a fim

ficcional e artística nos ajuda a enfrentar a fome de sentidos para as

de enfrentar problemas sanitários, econômicos, sociais e políticos que se

nossas vidas.

manifestam de forma epidêmica, a exemplo do coronavírus, da violência

Nesse aspecto, as respirações a seguir demonstram antes e acima de tudo
a

fome

por

um

país

prometido

pela

democracia

racial e de gênero e da própria fome.

republicana,

Assim, nesse Caderno para Respirar: Fome, exercitamos a respiração como

representativa e liberal mas que jamais se cumpriu de fato, vide a corrente

um ritmo poético na tentativa de criarmos maneiras para saciarmos nossa

deterioração dos índices de democracia que nos últimos três anos fizeram
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fome de sentidos junto às respiradoras e respiradores:

Sonia Maria,

Shirlei Oliveira, Osvaldo Lima, Lenalva Honorato, Maria Marinho, Cleide
Nunes, Maria das Graças, Mariângela Simplício, Ana Lúcia, Maria José
dos Santos, Tatiane Ramos, Maria José de Oliveira, Ildecy Miranda,
Elciede Rosa, Angélico de Oliveira, Regilaine Correia, Maachaly Barnabe,
Josiane Machado, Soeli Gomes, Eliane Lopes, Marilena Vila, Maria
Francinete e Marina Tomas. Ao respirarmos junto com a escola pública,
com o ensino gratuito, com a educação básica, enquanto experimentamos,
ainda que por alguns instantes, formas de sair do sufoco.

Texto escrito por:
Bárbara Kanashiro
Respiradora do Coletivo Parabelo
Denise Rachel
Respiradora do CIEJA Ermelino Matarazzo e do Coletivo Parabelo

Diego Marques
Respirador do Coletivo Parabelo
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Uma receita contra a fome

Ingredientes:

Sempre que o dólar está alto
O supermercado anuncia:

Mãos ao alto, isto é um assalto!
Bolso, sacola, panela, barriga vazia

instrução

Do que você tem fome?

14

Modo de preparo:
Na terra em que tudo dá
De repente, não se come!

No país da fartura o preço nas alturas não cabe nem

O que se colhe, é pra importá

no futuro, nem na fatura do cartão. Há quem diga que

Do que fica, já se informe:

isso é pop? Enquanto de grão em grão, da mesa do
pobre some: arroz, milho, farinha, feijão... Do que
você tem fome? Se a sina do latifundiário, é exportar

No Brasil, só é gente

toda colheita, ainda há quem se conforme? Façamos o

Quem consome &

contrário: imaginemos uma receita, para um país sem

Tem nome & sobrenome

fome. Você tem fome de quê? Ingredientes, modo de
preparo, de quem não mais aceita, que comer seja tão

Do que você tem fome?

caro! A fome mata e a mamata não acabou não! Você

tem fome de quê?

Coletivo Parabelo, 2020
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respirações
* as respirações marcadas com asterisco foram transcritas a partir de áudio.

Minha receita é sobre a fome de amor ao próximo, pois hoje em
dia tem muita falta de amor, falta de empatia, solidariedade.

Sonia Maria da Silva Souza
Respiradora do Módulo 3ºB
Gosta de fazer várias coisas como:
assistir TV, fazer palavras cruzadas, jogar um joguinho
e conversar com alguém.
Sonha em ver os filhos bem casados,
honestos, bem de vida e que esse vírus perca a força
e deixe o povo viver suas vidas em paz
e sem medo de dar um abraço.
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Pra começar

Eu só quero o que é meu

Eu tenho fome de uma vida melhor

Eu exijo muito pouco

Eu tenho fome de um governo limpo

Eu só quero viver em paz

Eu tenho fome de um governo honesto

Ter o que comer de manhã

Eu tenho fome de parar de correr atrás de migalhas

Ter o que comer no almoço

Eu tenho fome de ter as coisas na minha casa

Ter o que comer à noite para conseguir dormir

Eu tenho fome de conseguir meu benefício que foi retirado

Eu exijo muito pouco

Eu tenho fome de ter minha casa própria

Essa é a minha fome*

Porque não aguento mais ficar pagando aluguel
Jogando dinheiro fora
Eu quero muito pouco
Eu tenho fome de conseguir o mínimo para sobreviver
Eu tenho fome de um mundo melhor
Um mundo sem corrupção, sem imundície, sem roubalheira
Eu tenho fome de conseguir as coisas pra minha mesa
Para o meu fogão, para minhas panelas, para minha geladeira

Eu tenho fome de conseguir isso sem precisar ficar pedindo
Eu tenho fome de um Brasil melhor
Essa é a minha fome
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Shirlei Oliveira Paulino Guariroba
Respirador do Módulo 4ºE
Gosta de ver televisão.
Sonha em ter uma casa própria.
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Pra acabar com a fome
Fome de justiça cada vez mais
A não ser Deus só o político que
Podia fazer mas não faz
Quem poderia fazer mais?
Modo de preparo:
Da fatura do cartão
Quanto mais trabalhamos
Ficamos no chão e não
Pagamos o aluguel de onde moramos

Osvaldo da Silva Lima
Respirador do Módulo 2ºA
Gosta de estudar, ler a bíblia, ir à igreja,
ir ao parque, ficar em casa com a esposa.
Sonha em fazer faculdade e se formar como advogado.
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Eu não tenho fome nem de pobreza nem de riqueza
Mas sim, fome de ter pelo menos o básico para todos.

Lenalva Jesus Honorato
Respiradora do Módulo 3ºF
Gosta de fazer uma leitura com meditação e assistir filmes.
Sonha em terminar os estudos e ter uma vida melhor.
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A minha fome não é fome de comida

Porque agora na eleição

A minha fome é fome de justiça

Todo mundo vai chegando

Por causa desses políticos

Dizendo que vai fazer

A gente envia nossa comida lá pra fora

Nosso Brasil melhor

Pra poder mostrar que o nosso país é o melhor

Nosso Brasil, país de primeiro mundo

Mostrar que o nosso país é bem cuidado

E quando eles ganham

Mostrar que todo mundo aqui vive bem

A gente fica sabendo que

E no fundo não é nada

Primeiro mundo eles querem só pra eles

Só querem viver de aparência lá fora

Enquanto a maioria sofre

Enquanto a gente aqui vive com:

Com um salário mínimo pra sobreviver

30, 40 reais 1 quilo de carne

Por isso, a minha fome não é fome de comida

20 reais 1 pacote de arroz

É fome de justiça*

1 litro de óleo, 7, 8 reais
Então, isso dá uma revolta
Por isso a fome que eu tenho
É fome de justiça
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Maria Marinho de Andrade Sales
Respiradora do Módulo 2ºB
Gosta de ficar no quarto assistindo novela mexicana
e antes da quarentena, ir à igreja.
Sonha em voltar a morar em sua terra natal,
que é na Bahia em Vitória da Conquista.
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Receita
Eu tenho fome
de justiça, liberdade,
compaixão e
de amor uns pelos
outros.

Cleide Nunes do Nascimento
Respiradora do Módulo 3ºE
Nas horas vagas costuma de ler a palavra de Deus
pra ter um pouquinho mais de entendimento.
Gostaria que acabasse a pandemia pra gente poder se reunir,
porque estudar em casa é muito difícil.
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Uma receita contra a fome
Ingredientes:
Sempre que o arroz e o feijão sobem maior o número
de brasileiros que passam fome, pais
que não podem dar o básico para seus

filhos, pratos vazios sobre a mesa
muitos tem tanto pra comer e outros não
tem nada, é a realidade de muitos brasileiros
Modo de preparo:
Devemos dar mais atenção a essa
realidade que muitos sofrem.
Com a atenção dos nossos governadores
Para ajudar.
Maria das Graças Barbosa dos Anjos
Respiradora do Módulo 2ºA
Gosta de escrever mensagens e ler.
Sonha em comprar uma casa e um comércio.
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Estou com fome
De tudo que nos trazia alegrias

Fome de esperança
De dignidade
De respeito

Aqueles que tem deveriam gastar menos para ajudar os que não têm

De amor

Organizar melhor o nosso país para poder ajudar aqueles que estão

De carisma

passando fome e necessidade*

De paciência
Estou com fome de tolerância
Calor humano
Fome de tudo que faz bem para nossa alma.
Modo de preparo:
Coloque tudo dentro do forno que se chama coração e
aqueça de modo que transborde para todos que estão ao seu
redor. Porque temos fome de tudo nesse momento.*

Ana Lucia Gonçalves Dantas
Respiradora do Módulo 4ºA
Gosta de fazer caminhada.
Sonha em dirigir um carro e viajar...

Mariângela Simplício de Souza Oliveira
Respiradora responsável pela Beatriz e a Bianca do Módulo 3ºE
Gosta de ouvir músicas antigas e pensar na vida.
Sonha em fazer com que futuramente
as filhas fiquem mais independentes e
que Deus lhe dê muita saúde para cuidar delas.
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Os pobres tem fome de poder
Ingredientes
Os pobres precisam ter arroz,
feijão, carne e todos os tipos de
Alimentos de fácil acesso.

Modo de preparo:
Precisamos que os governantes
abaixem os preços dos alimentos.
Precisamos de cestas básicas para
a população pobre e emprego para
poder comprar os alimentos.

Maria José dos Santos
Respiradora do Módulo 2ºB
Gosta de cozinhar e o seu maior sonho
é aprender a ler e a escrever
para se formar um dia.
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Tenho fome de liberdade, ao ver os brasileiros
trabalhadores, lutarem para ter uma vida digna
e ter o direito de ir e vir.
Tenho fome dessa nação tão rica ao mesmo
tempo pobre, tão corrupta onde um tem muito
e outros tão pouco, triste isso.
Triste é ver crianças abandonadas
Idosos jogados na rua
Uma nação com coração gelado
E olhos tampados
Para esse tipo de coisa
Triste essa desigualdade

Tatiane Ramos Pereira
Respiradora do Módulo 4ºF
Gosta de assistir séries e estudar inglês.
Sonha em ir para os Estados Unidos trabalhar
e poder dar uma vida melhor para os filhos.
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A fome é muito grande
Não é só de arroz e feijão
É fome de tudo
Fome de amor,
Fome de gostar,
Fome de respeito,
Fome de direitos iguais,
É fome de tudo!
De ver a Maria em uma faculdade,
De ver o João em uma faculdade,
Pois quem estudou tem o direito de estar lá.
Mas quando chega lá é excluído pelos próprios colegas,
Porque é pobre e preto...
É muita fome!
Se for falar vamos falar o dia todo
E não vamos terminar,
Porque no nosso Brasil, infelizmente
É muita fome que nós temos.*

Tenho fome de saúde,
De colocar uma pessoa com um pouco de caráter
Para governar o nosso país.
Neste momento está difícil conseguir
Porque falar é fácil
Mas não, cumprir com as responsabilidades.
Tenho fome de justiça
Pelos direitos da humanidade,
De não ser negado o trabalho, a saúde,
O pão de cada dia.*

Maria José de Oliveira
Ildecy Miranda dos Santos
Respiradora do Módulo 3ºA
Gosta de manter contato com os familiares
e ajudar os outros.
Sonha em aprender a ler e escrever
desde criança.
39

Respiradora do Módulo 4ºA
Gosta de pegar o caderno e escrever,
pra melhorar a letra e mandar mensagem
pra saber como as pessoas estão nessa quarentena.
Sonha em não parar mais de estudar
para se formar em direito.
40

Tenho fome de instrução, fome de arroz e feijão também
já que as oportunidades só vem pra quem tem, vou atrás também.

Trabalhar e suar pra mais tarde a fome matar.

Elciede Rosa de Souza Ribeiro
Respiradora do Módulo 3ºA
Gosta dede reunir a família.
Sonha em concluir os estudos e,
possivelmente, uma faculdade.
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Poder sonhar
Porque precisamos ter esperança
Que um dia as pessoas vão poder
Comprar alimentos para os
Seus filhos porque a fome é
Triste, ninguém merece essa situação
Que o mundo está passando.
Modo de preparo:
Hoje o Brasil está nas mãos
Dos poderosos, que só pensam
Em ganhar muito dinheiro
E deixam as pessoas que estão

Passando fome aqui no Brasil e
Os governos só pensam em brigar
E em política, isso é uma vergonha
Para a nação.
A receita contra a fome seria
os governantes pararem de roubar
O dinheiro dos mais pobres.
Angélico de Oliveira Reis
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Respirador do Módulo 2ºA
Gosta de subir na laje pra pensar em como está o mundo.
Sonha em ver novamente o mundo em paz,
com todos pensando positivo, conseguindo olhar para o horizonte.
Sonha em viajar para ver os familiares que estão longe
e poder abraça-los

.
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Quando sobra comida e não quero jogar fora pra não destruir a comida eu

faço assim: pego a comida e faço uma mistura de comida eu pego o
feijão e o arroz e coloco junto em uma panela e deixo eles ficarem bem juntos
e depois se tiver carne na hora eu coloco junto e coloco ovo pra dar o gosto na
comida e como eu gosto de dar nome para as coisas coloquei o nome de
Polenta e o povo daqui de casa gosta muito

Regilaine Correia da Silva
Respiradora do Módulo 4ºC
Antes da depressão aparecer
lia livros pra saber como é o mundo.
Sonha em se formar
pra ajudar as pessoas que precisam.
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Acho que aqui no Brasil
Temos fome dos alimentos necessários, como:
Arroz, feijão, óleo, carne
Mas, o mais importante é o arroz,
Porque é essencial para algumas pessoas
E mais fácil de cozinhar para os pobres.
No Brasil estamos com fome de alimentos necessários
Porque o arroz, o feijão, o óleo e a carne estão caros
Muito caros

Assim os pobres não conseguem cozinhar
Não conseguem comer
Ficam com fome*

Maachaly Barnabe
Respiradora do Módulo 3ºE
Gosta de fazer leitura da Bíblia, oração,
lição de casa, conversar com os amigos e a família.
Sonha em ver sua mãe, ter uma vida espiritual estável,
ser médica ou gerente para poder ajudar a família.
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A fome da alma
A fome que eu sinto é:

Porque o maior alimento que existe é a salvação

Falta de paz

É ter Deus no coração

Falta de amor ao próximo.

E essa é a minha receita
Não importa se é negro

E a receita para acabar com essa fome é:

Não importa se é branco

Amar ao próximo como a si mesmo

Não importa se é novo ou velho

Porque o maior alimento é Deus

Não importa se é especial ou não

Porque o maior alimento é a salvação

É preciso amar ao próximo como a si mesmo.*

O maior alimento para essa fome que estamos passando
Não é o arroz
Não é o feijão.
Os ricos não passam fome como os pobres
Mas essa fome não atinge só os pobres
Atinge todos:
Ricos, pobres
Brancos, negros

Moradores em situação de rua,
Porque todos nós precisamos do alimento espiritual
Assim como precisamos do alimento físico também.
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Josiane Machado da Silva
Respiradora do Módulo 4ºF
Gosta de ficar com a família.
Sonha em um dia não precisar mais
tomar tantos remédios.
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A fome não tem cor
Não tem cara
Só quem sente sabe o que o
estômago fala
Pão na mesa de quem
precisa

A mão estendida pra ajudar
Praticar a empatia nunca é
tarde pra começar

Soeli Gomes dos Santos
Respiradora do Módulo 3ºB
Gosta de costurar nas horas vagas.
Sonha em fazer faculdade de moda.
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A minha receita contra a fome é:
Não existe receita melhor que a solidariedade, pois
devemos ajudar o próximo, porque no país que vivemos
existe muita desigualdade, pessoas que só pensam em si
Próprio, então devemos fazer o bem sem olhar a quem.

Eliane Lopes da Silva
Respiradora do Módulo 3ºD
Gosta de ler.
Sonha que Deus lhe dê força
para finalizar os estudos.
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Tenho fome de justiça, honestidade, fome de ver os brasileiros trabalhadores
usufruírem dos mesmos direitos que os que nasceram abastados.
Tenho fome de ver corrigida a desigualdade de direitos dos mais carentes,
Daqueles que trabalham na lavoura, para que os abastados vivam e comam
bem.
Tenho fome de ver nossas crianças com boas escolas, com ensino de qualidade
e oportunidade de uma faculdade.

Marilena Luiz Vila

Respiradora do Módulo 4ºC
Gosta de ler e fazer comida para congelar.
Sonha em ver o Brasil com muitas faculdades,
empregos e o fim da miséria humana.
Sonha em ver o Brasil sem corrupção e
ter orgulho de ser brasileira.

55

56

Ovo
Tomate
Bolo
Mostarda

Refrigerante
Salada
Leite
Pão bolo
Carne peixe

Abacate castanha do Pará

Maria Francinete Rodrigues dos Santos
Respiradora do Módulo 1ºA
Gosta de fazer caminhada,
ir na casa da irmã e estudar.
Sonha em ver a mãe e o pai no nordeste
e aprender a ler, que é o seu maior sonho.
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Você tem fome de quê?

Você tem fome de quê?

Fome de melhor atendimento médico
De ir ao posto de saúde e ser atendida
De não ter que ficar quatro meses
Esperando atendimento médico
De ver as comunidades com esgoto fechado
De não ver tão abandonadas as periferias
E também as pessoas das comunidades.

Fome de olhar melhor para o nosso povo
As comunidades estão fazendo por si
Mais do que os políticos fazem por nós
Mas se eles estão lá
É porque nós votamos.
Agora, votar em quem?
Vamos jogar na peneira
E ver no que que dá.

Como querer que as pessoas usem máscara
Se não tem nem 4 reais pra comprar
O pão de cada dia para o filho de manhã?
Se você compra o pão
Não tem dinheiro pra comprar 1 quilo de arroz
E na periferia se tem bastante filho
1 quilo de arroz é a conta de 1 almoço...
Almoça, mas não janta
Toma café, mas não almoça.
Lava a mão com o quê?
Com pó, com esgoto aberto?
Se não tem nem água nas periferias...
É muita fome!
Olha!
Nós não temos liberdade de sair agora nessa pandemia
E tem gente que está sofrendo bem mais
Do que nós que podemos ficar em casa.
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Você tem fome de quê?
Fome de tantas coisas
Está faltando tanta coisa...
Não só a liberdade pra sair
Mas o pão de cada dia
Na mesa de muitos.*

Marina Tomas Santiago
Respiradora do Módulo 3ºA
Gosta de bordar e fazer palavras cruzadas.
Sonha em viajar para o nordeste
e abrir uma pequena lojinha
pra vender os seus bordados.
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