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“Cada pedaço que guardo em mim
tem na memória o anelar
de outros pedaços.”

SÃO PAULO
2020

Conceição Evaristo, escritora brasileira, 2008

Para Tia Patrícia Mariano
in memoriam

A última edição do Caderno para Respirar pode ser lida como uma espécie
de aspiração: a tentativa de potencializarmos nossa capacidade de
respirarmos juntos a fim de mantermos vivos os vínculos estabelecidos
entre uma constelação de estudantes, professores, pesquisadores, escola e

universidade pública no estado de São Paulo. Para tanto, o Coletivo
Parabelo continuou experimentando a criação de vídeo aulas de
performance a partir da Arte por Instrução, dessa vez, concebidas
justamente por meio da correspiração com pelo menos três instituições de
ensino diferentes: o CIEJA Ermelino Matarazzo, um Centro Integrado de

Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de ensino, localizado na
zona leste da cidade de São Paulo, a EMEB José Getúlio Escobar Bueno,
uma escola municipal de ensino básico da rede municipal de educação de
São Bernardo do Campo, situada no bairro do Planalto, região
metropolitana de São Paulo e, por fim, com a disciplina de Metodologia do

Ensino das Artes Visuais IV do CAP/USP, Departamento de Artes Plásticas
da Universidade de São Paulo, sediada no bairro do Butantã na zona oeste
da cidade.

aspirações

Nesse contexto, realizamos a última série da ação performática pedagógica
Respirações a partir da temática da Saudade¹. Tal tema foi escolhido
¹ A ação performática Respirações foi concebida pelo Coletivo Parabelo junto com o
CIEJA Ermelino Matarazzo, a fim de experimentar uma possível abordagem em
Educação Remota e tem sido realizada desde maio de 2020. Saiba mais em
www.coletivoparabelo.com/respirações
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através do diálogo estabelecido entre professores, performadores e

coronavírus – por enquanto, o distanciamento social ainda é o meio mais

pesquisadores integrantes do Coletivo Parabelo, Bárbara Kanashiro,

eficaz para evitarmos a propagação do vírus até que toda população tenha

Denise Rachel² e Diego Marques, sobretudo com estudantes do primeiro,

acesso a uma vacina. Logo, evitar aglomerações, usar máscara, lavar as

segundo, terceiro e quarto módulo do CIEJA Ermelino Matarazzo, com a

mãos e higienizar superfícies continuam sendo as únicas maneiras de

professora Mônica Carvalho, o professor Thiago Fernandes e estudantes

impedirmos a segunda onda de contágio que já ocorre em diversos países

do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano do ensino

da Europa e também paira sobre todas, todes e todos nós aqui no Brasil.

fundamental I da EMEB José Getúlio Escobar Bueno, bem como, com a
artista, pesquisadora, professora Luiza Couceiro Latorre e com o artista,
pesquisador, professor Caio Bonifácio, estudantes da disciplina de
Metodologia do Ensino das Artes Visuais IV do CAP/USP, ministrada pela

artista, professora e pesquisadora Dália Rosenthal.

A exemplo do que vem sendo feito com o CIEJA Ermelino Matarazzo
desde maio desse ano, com o intuito de familiarizarmos as respiradoras e
respiradores³ da EMEB José Getúlio Escobar Bueno e da disciplina de

Metodologia do Ensino das Artes Visuais IV do CAP/USP, desenvolvemos
a ação Respirações em três momentos distintos, relacionados entre si, a

Sendo assim, cabe frisar que a emergência desse mote se deve

saber: a contextualização, a produção e a fruição daquilo que

especialmente a uma recorrente menção feita por estudantes da EMEB

denominamos aqui como Arte por Instrução, em referência à chamada

José Getúlio Escobar Bueno, através do uso de aplicativos de troca de

Abordagem Triangular desenvolvida pela professora e pesquisadora

mensagens instantâneas: a saudade da escola pública. A princípio, tal

brasileira Ana Mae Barbosa. Nessa última série, cada etapa teve duração

saudade pode ser compreendida como o afeto colocado em circulação

média de uma quinzena, a fim de respeitarmos o fluxo de atividades

diante da nossa impossibilidade de frequentarmos a escola pública, diante

remotas característico a cada instituição de ensino, bem como, os desafios

da obrigação ética que cada um de nós possui em cumprir as medidas de

que cada um de nós tem enfrentado no cotidiano de um mundo

distanciamento social no enfrentamento da pandemia gerada pelo novo

pandêmico.

² Denise Rachel é professora do CIEJA Ermelino Matarazzo desde 2012, enquanto
Bárbara Kanashiro é professora da EMEB José Getúlio Escobar Bueno desde o início de
2020.

³ Respiradores é o nome que damos para cada participante da ação performática
pedagógica, em referência a uma afirmação feita pelo artista francês Marcel Duchamp:
um artista não é nada mais, nada menos que um ser que respira – um artista é um
respirador.
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A título de registro, mencionamos que a série saudade foi realizada entre

que a audiência realizasse uma tarefa manual, a preparação de um

os meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. Em linhas gerais,

alimento no estabelecimento de um espaço afetivo, familiar e caseiro:

durante a quinzena de contextualização apresentamos a instrução “Para

descascar uma laranja. Diante disso, a vídeo aula de performance

fazer um poema dadaísta”, livremente inspirada na proposta homônima

Respirando com Saudade lança mão do uso de laranjas e/ou mexericas a

do poeta romeno Tristan Tzara, e a partitura ''Pintura para ver os céus'',

fim de colocar a “metáfora das metades” em diálogo com o chamado Mito

concebida pela artista japonesa Yoko Ono. Diferentemente do que

dos Andróginos do filósofo grego Platão, como uma forma de tratar do

vínhamos fazendo com o CIEJA Ermelino Matarazzo, optamos por incluir

tema da saudade.

aqui as respirações realizadas por estudantes da EMEB José Getúlio
durante a quinzena de contextualização. Acreditamos que na fruição

dessas respirações, ficará evidente o que motivou essa decisão. Durante a
quinzena de produção, tanto estudantes do CIEJA Ermelino Matarazzo,
quanto da EMEB José Getúlio tiveram a vídeo aula de performance
concebida por Luiza Couceiro Latorre e Caio Bonifácio, sob a orientação
de Dália Rosenthal.

Nesse viés, a vídeo aula de performance foi concebida em uma espécie de

impulso experimental no e pelo qual enfrentou-se uma certa dificuldade
em experimentar a criação artística a partir do corpo na e pela exploração
dos enquadramentos feitos pelo vídeo. Consequentemente, partindo da
instrução: desenhe sua metade da laranja... desenhe seus gominhos de
mexerica que estão fazendo falta durante a pandemia; os corpos ora

descascam, ora comem frutas diante da câmera, conforme aparecem na

A partir de um debate acerca daquilo que difere uma vídeo performance e

tela aos pedaços, em partes, sempre incompletos, em dois planos

uma performance, a vídeo aula de performance Respirando com Saudade

simultâneos em meio a pratos da Duralex – uma fábrica francesa de louça

utilizou como referência uma outra vídeo aula de performance concebida

e utensílios de cozinha em vidro temperado, bastante popular no Brasil,

pelo Coletivo Parabelo: a vídeo aula de performance Respirando com

cuja falência foi recentemente decretada devido à corrente crise político-

Distâncias. Para além disso, a vídeo aula de performance Respirando com

econômica, agravada pela pandemia do coronavírus. Nesse cenário,

4

Saudade também foi inspirada em um webinar, onde um artista propunha
4

Seminário realizado em vídeo previamente gravado, ou então, realizado ao vivo e
transmitido online, que permite a participação da audiência via chat – uma ferramenta
de bate-papo online.
9

Respirando com Saudade procura nos levar a pensar a respeito de uma
parte fundamental de nós, da qual fomos afastados por um motivo ou
outro, sejam essas partes: pessoas, objetos ou atividades como, por
10

exemplo, frequentar uma escola pública.
Dessa maneira, igualmente apostando na escassez, na simplicidade e na
seleção dos conceitos e recursos, a vídeo aula de performance busca

relacionada às diversas narrativas criadas a respeito das chamadas grandes
navegações, que possuem uma força quase mítica na construção da
identidade nacional portuguesa.

discutir a incompletude que experimentamos como pessoas, como

Nesse aspecto, a saudade também carrega mais de 500 anos de histórias

indivíduos, como seres humanos sem necessariamente recorrer à ideia de

de dor, de sequestros e desaparecimentos promovidos pelas navegações

amor romântico, que costumamos normalmente atribuir aos apaixonados

que transformaram os vilarejos portugueses em uma metrópole colonial,

no senso comum. Como de praxe, as respirações feitas por estudantes do

mediante a escravização de seres humanos oriundos do continente

CIEJA Ermelino Matarazzo, bem como, da EMEB José Getúlio compõem o

africano, na sanha violenta de tentar reduzi-los à condição de coisas,

presente Caderno para Respirar. Portanto, durante a quinzena de fruição

objetos, meras mercadorias. Desse modo, a saudade emerge na relação

partilharemos com as respiradoras e os respiradores do CIEJA, da EMEB e

com a separação e a distância da terra de origem, em uma empreitada

da USP as respirações feitas por cada participante ao longo das últimas

colonial que não obstante também pode ser historicamente observada na

duas quinzenas.

invasão dos portugueses às terras indígenas de Pyndorama, conhecidas

No mais, cabe recordarmos que a etimologia da palavra saudade, tem
origem no vocábulo latino solitate, do qual também deriva a palavra
solidão, termos que estão relacionados na língua portuguesa, entre outros

hoje como Brasil, bem como, no genocídio de grande parte dos três

milhões de habitantes divididos em cerca de mil coletividades indígenas
distintas.

aspectos, à ideia de isolamento. Tal palavra tem povoado nosso vocabulário

Em vista disso, colocarmos em circulação a saudade como um afeto exige o

recentemente, por conta da indispensável adoção das medidas para

cuidado de não incorrermos no saudosismo que costuma supervalorizar o

contermos a propagação do contágio pelo novo coronavírus. Ao mesmo

passado em idealizações que tendem a escamotear as violências sociais,

tempo, em uma perspectiva histórica o termo saudade remete a um

ambientais, raciais, sexuais e de gênero que ainda hoje impossibilitam

passado que continua passando entre os mares do Atlântico, que ligam três

com que a população preta, pobre, periférica, indígena, quilombola e

regiões distantes no globo terrestre: Portugal, Brasil e o continente

ribeirinha consiga minimamente adotar as medidas de distanciamento

Africano. Isto pois, a origem do termo saudade também está intimamente

social, a fim de evitar a exposição ao contágio letal por um vírus. Assim, se
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nos permitirmos sentir saudade sem saudosismo, podemos experimentar a
saudade como o exercício de um certo desejo de abertura para o encontro,
o desencontro e o reencontro com o que é da ordem de uma intimidade

A ação performática pedagógica Respirações é dedicada a
memória das 171.460 vidas perdidas em razão da covid-19,
entre os meses de março e novembro de 2020 no Brasil.

sempre desconhecida: parentes, amigos de classe, professores, escolas e
universidades públicas e gratuitas, uma brincadeira de rua, uma tarde na
praça, uma viagem para a praia, ou ainda, com um jeito de pintar o céu,

Texto escrito por:

com um modo de fazer um poema, com maneiras de desenhar metades de
uma laranja ou os gomos de uma mexerica. A saudade pode ser o
sentimento de desejo que nos impele a procurar o que nem sempre
encontramos, mas que é a condição a partir da qual nos abrimos ao nos

Bárbara Kanashiro

Respiradora da EMEB José Getúlio Escobar Bueno e do Coletivo Parabelo

relacionarmos uns com os outros, enquanto estabelecemos coletivamente

Caio Bonifácio

conexões entre o passado e o presente, primordiais para continuarmos

Respirador do CAP/USP

caminhando juntos aspirando sentidos para as nossas vidas – uma certa

Denise Rachel

saudade pública que aparece na manifestação do desejo de partilhar o

Respiradora do CIEJA Ermelino Matarazzo e do Coletivo Parabelo

comum em ações coletivas na produção da esfera pública, ou ainda, uma

Diego Marques

espécie de saudade do futuro.

Respirador do Coletivo Parabelo
Luiza Couceiro Latorre
Respiradora do CAP/USP
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Para fazer um poema dadaísta
Pegue um jornal, uma revista, um panfleto, um livro em desuso ou
qualquer objeto com palavras que possam ser recortadas

Pegue uma tesoura
Escolha no objeto selecionado o tamanho que você deseja dar a seu
poema
Recorte o objeto
Em seguida recorte com atenção algumas palavras que estão neste
objeto e coloque essas palavras em uma sacola de supermercado
Agite suavemente
Retire em seguida cada palavra uma após a outra
Copie cuidadosamente na ordem em que elas são retiradas do saco
O poema se parecerá com você

instrução

E eis um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade
graciosa,
ainda que incompreendido pelo público
Tristan Tzara, 1924
16

respirações
As respirações relativas à EMEB José Getúlio Escobar Bueno estão identificadas
pelas iniciais do nome e sobrenome das/os respiradoras/es, bem como o respectivo
ano em que estudam.
18

A.N.S.A. – 4º ano
19

E.S.C.R. – 2º ano

14
20

A.M.S.O. – 2º ano
21

G.S.S. – 4º ano
22

A.L.S. – 4º ano
23

A.C.C.S. – 2º ano
24

E.L.J.S. – 2º ano
25

A.S.M. – 2º ano
26

N.R.C.S. – 2º ano
27

T.V.S.P. – 2º ano
28

L.C.S.S. – 2º ano
29

P.P.C.B. – 4º ano
30

T.D.S.V. – 2º ano
31

G.F.D.S. – 2º ano
32

A.S.R. – 2º ano
33

A.L.M.M. – 2º ano
34

G.F.D.S. – 2º ano
35

A.J.S.P. – 5º ano
36

M.S.R. – 4º ano
37

S.V.O. – 2º ano
38

E.H.D.S. – 4º ano
39

E.P.S.M. – 2º ano
40

D.S.M.B. – 2º ano
41

Y.S.G.S. – 4º ano
42

N.B.N. – 2º ano
43

V.L.R.A. – 2º ano
44

I. N.S. – 1º ano
45

D.M.O. – 1º ano
46

F.S.M. – 1º ano
47

G.V.O. – 1º ano
48

L.V.P. – 1º ano

49

A.G.L. – 3º ano

50

A.L.S. – 3º ano
51

J.L.S. – 3º ano
52

A.J.A. – 3º ano
53

M.V.S. – 3º ano
54

A.P.M. – 3º ano
55

D.T.C. – 3º ano
56

M.F.M. – 3º ano
57

V.A.G. – 3º ano
58

C.A.T. – 4º ano
59

E.S.S. – 4º ano
60

H.F.S. – 4º ano
61

L.S..S. – 4º ano
62

Y.O.P. – 4º ano
63

B.D.M. – 4º ano
64

L.C.R. – 4º ano
65

L.G.S. – 4º ano
66

M.A.S. – 4º ano
67

N.Y.B. – 4º ano
68

Pintura para ver os céus
Corte dois buracos num tecido velho
Pendure-o onde se possa ver o céu.

(Mudá-lo de lugar:
Experimentar nas janelas da frente
E nas de trás para ver se os céus
são diferentes.)

instrução
Yoko Ono, 1961

70

respirações
As respirações relativas à EMEB José Getúlio Escobar Bueno estão identificadas
pelas iniciais do nome e sobrenome das/os respiradoras/es, bem como o respectivo
ano em que estudam.
72

A.L.S.S.S. – 2º ano
73

E.H.S. – 4º ano

74

I.G.S.C. – 2º ano
75

V.L.R.A. – 2º ano

76

N.B.N. – 2º ano
71
77

P.P.C.B. – 4º ano

78

Y.O.S. – 2º ano
79

S.V.O. – 2º ano
80

E.S.C.R. – 2º ano
81

M.S.R. – 4º ano

82

A.L.M.M. – 2º ano
83

A.C.M.R.L. – 2º ano
84

G.X. O– 4º ano
85

A.S.R.M. – 2º ano

86

Y.F.S. – 1º ano
87

A.J.A. – 3º ano
88

A.P.M. – 3º ano
89

A.R.S. – 3º ano

90

M.F.M. – 3º ano
L.F.M. – 3º ano
91

92

93

V.A.G.– 3º ano

A.C.N. – 3º ano

94

95

S.S.S. – 4º ano

L.C.R. – 4º ano

96

Desenhe sua metade da laranja...
Desenhe seus gominhos de mexerica
que estão fazendo falta
durante a pandemia

Caio Bonifácio e Luiza Couceiro Latorre, 2020

instrução
98

respirações

As respirações relativas à EMEB José Getúlio Escobar Bueno estão identificadas
pelas iniciais do nome e sobrenome das/os respiradoras/es, bem como o
respectivo ano em que estudam.

100

A.L.S.– 4º ano
101

A.M.S.O. – 2º ano

102

A.N.S.A. – 4º ano
103

A.S.T. – 2º ano
104

A.S.R. – 2º ano
105

A.C.B.R. – 2º ano
106

A.L.M.M. – 2º ano
107

D.R.O.S. – 2º ano
108

E.P.S.M.– 2º ano
109

E.S.C.R. – 2º ano
110

H.M.S. – 2º ano
111

L.C.C. – 2º ano
112

N.A.L.– 5º ano
113

N.R.C.S. – 2º ano
114

P.P.C.B. – 4º ano
115

S.V.O. – 2º ano
116

T.V.S.P.– 2º ano
117

Y.S.G.S.– 4º ano
118

S.S.R. – 5º ano
119

D.M.O. – 1º ano
120

L.V.P– 1º ano
121

Y.F.S. – 1º ano

122

E.P.C. – 1º ano
123

M.V.S. – 3º ano
124

A.J.A. - 3º ano
125

A.P.M. – 3º ano

126

V.A.G. – 3º ano
127

V.A. – 2º ano

128

A.G.S– 4º ano
129

A.M. – 2º ano

130

L.C.R. – 4º ano
131

V.A. – 2º ano
132

E.L.C– 4º ano
133

I.J.S. – 4º ano

134

N.Y.B – 4º ano
135

136

respirações
As respirações realizadas pelas/os respiradoras/es do CIEJA Ermelino Matarazzo
marcadas com asterisco* foram transcritas a partir de áudio.
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Eu tenho muita saudade do meu tempo de criança, brincava
muito com meus irmãos. Sinto falta desse tempo. Mas saudade
grande tenho por ter perdido meu avô, pois ele era meu amigo,
nós trabalhávamos juntos na roça.

Cleonice Silvino Lima Neves
Respiradora do Módulo 3ºE
Gostaria de viajar com a família e conhecer outros estados.
Sonha em terminar os estudos e ver os filhos felizes.

139

140

Saudade... Palavra triste, pois quando sentimos saudade é porque
alguma coisa está nos faltando. A saudade dói no peito, faz o
nosso coração bater mais forte todas as vezes que a sentimos.
Muitas vezes choramos de tanta saudade.

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.

141

142

Não tem como esquecer do meu pai, um homem reto, não
gostava de comprar fiado, não bebia, não fumava, não
dançava e não jogava.
É muito difícil falar dele. Lembro que fui em Garanhuns, ele
ainda estava vivo, fazia de tudo pra me agradar, acendeu
uma mini churrasqueira pra assar milho.
Muita saudade, chega a doer.

Soeli Gomes dos Santos
Respiradora do Módulo 3ºB
Gosta de costurar nas horas vagas.
Sonha em fazer faculdade de moda.

143

144

Saudades
Saudades dos momentos da minha infância, brincadeiras, jogar
bola, correr na rua da inocência. Saudade dos tempos que
podíamos brincar na rua sem medo e felizes com pouco e a
simplicidade. Saudades das pessoas que já não estão mais entre
nós.

Liliane Novais Oliveira Santos
Respiradora do Módulo 4ºC
Gosta de assistir filme, está criando o hábito de ler,
anda com um livro na bolsa e
sempre quando tem um tempinho procura ler.
Sonha em fazer faculdade de pedagogia,
sair da área da limpeza, do trabalho doméstico,
porque desde os doze anos trabalha nessa área.
Sonha em conquistar uma casa, um carro e aprender a dirigir.

145

146

Saudade do sorriso de minha avó quando a gente fazia teatro
aos domingos, onde os meninos se vestiam de menina e as
meninas se vestiam de menino, era muito engraçado. Minha tia
Isaura que era apresentadora do teatro da turma, ia nas casas

do povoado, os homens iam pedir nos vizinhos banco
emprestado. Cada banco tinha seis lugares para sentar na
arquibancada – para aquele que ia assistir. A gente gostava
bastante de fazer teatro, a última peça que nós fizemos foi “Um
viajante”. Então, meus irmãos tiveram que vir pra São Paulo
trabalhar pra pagar a conta de um fazendeiro que meu pai ficou
devendo. Tenho muita saudade desse tempo, da alegria de
minha avó.

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.
147

148

Minha infância
Pulando corda

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.

149

150

A minha saudade é muito triste. Eu tenho saudade da minha
mãe que faleceu vai fazer três meses, ela morava comigo... Meus
parentes eu consigo ver ainda, de pouquinho, mas consigo ver.
Sinto saudade da minha mãe que nunca mais vou conseguir ver.
Essa é a minha saudade.*

Shirlei Oliveira Paulino Guariroba
Respirador do Módulo 4ºE
Gosta de ver televisão.
Sonha em ter uma casa própria.

151

152

Saudade da minha terra, da família
da escola
dos meus amigos

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

153

154

Minha irmã
Saudade

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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Saudade dói, machuca. Saudade é uma distância. Saudade pior

é quando não pode abraçar e você sente, mas sabe que não pode
ir atrás.
Leticia, Antonio, Jhullia
Meus maiores tesouros

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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Tenho saudades de todos da escola CIEJA.

Rosangela Caparros Lima
Respiradora do Módulo 2ºB
Gosta de fazer pulseiras e colares.
Sonha em se vestir de princesa na sua festa de aniversário
e poder convidar muita gente.
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Saudade dói, principalmente aquela que a gente sente quando
morre uma pessoa que a gente ama. E tem a saudade das
pessoas que estão distantes, saudade dos professores da

escola, dos colegas, afinal, de muitas coisas.

Maria José de Oliveira
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.
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Os gominhos da laranja representam do que eu tenho saudades.
Pais
Avós

Tios
Tias
Irmãos
Primos
Amigos
Etc...

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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Falta
Sinto saudade da minha metade da laranja, minha
Mãe

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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Eu tenho saudade do meu pai, ele era um pai muito alegre,

brincalhão. Ele brincava muito conosco, éramos 21 irmãos, contava
história da minha avó que tinha visto o bicho de Pedra Azul. Hoje só
tenho a dizer que ele foi um pai maravilhoso. Esta é a minha saudade
e a foto é o que me resta de lembrança.

Marcos Ferreira Sales

Respirador do Módulo 4ºD
Gosta de ler, assistir uma novelinha, um filmezinho
e fazer caminhada todos os dias de manhã.
Sonha em estar sempre viajando
e voltar pra sua terra natal.
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Mexerica mãe
Mexerica
inteira representa
União família

Ivan Jonas Aparecido
Respirador do Módulo 4ºC
Gosta de treinar capoeira.
Sonha com uma casa própria.
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Eu tenho saudade da minha família e dos meus amigos. Também
sinto saudade da praia, de sair para passear.

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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Saudade e memória
Minha saudade e memória vem da minha vó Rita de Cassia. Já
desencarnada há mais de quarenta anos, mas não esquecida por
mim. Na memória as histórias contadas para dormir, ao acordar o
cheirinho de café, pão caseiro leite tirado da vaca, no sítio onde ela
morava.
Essa saudade existe hoje e vai permanecer para sempre.

Fátima Soares dos Santos
Respiradora do Módulo 3ºB
Gosta muito de ler livros de romance e investigação policial.
Sonha em morar fora do centro de São Paulo
em uma casa simples mas confortável
e nos finais de semana receber parentes e amigos.
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Que saudade do tempo que eu tinha saúde, levantava às quatro
da manhã, saía pra trabalhar, voltava, trabalhava em casa,
arrumava tudo antes de deitar e no outro dia estava pronta pra
levantar no mesmo horário. Hoje a minha vida é completamente
diferente. Eu tenho saudade daquele tempo que eu deitava tarde,
acordava cedo, sempre animada. Hoje eu deito e não sei se vou

dormir, estou sempre com alguma coisa, não tenho mais a saúde
que eu tinha. Então, sinto muita saudade desse tempo. Uma
saudade... Porque sei que é um tempo que não vai voltar mais,
pela idade, por todos os problemas que adquiri nos tempos
vividos. Agora só ficou a saudade.*

Ildecy Miranda dos Santos
Respiradora do Módulo 3ºB
Gosta de manter contato com os familiares
e ajudar os outros.
Sonha em aprender a ler
e escrever desde criança.
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Minha vovó Francisca faleceu com oitenta e quatro anos. Foi a
vovó melhor do mundo, me ensinava muitas coisas boas e
experiência de vida, me deu muito amor. Sinto falta dela. Saudade.

Osvaldo da Silva Lima
Respirador do Módulo 2ºA
Gosta de estudar, ler a bíblia,
ir à igreja, ao parque,
ficar em casa com a esposa.
Sonha em fazer faculdade
e se formar como advogado.
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Eu estou com saudades da Nenê e do Kelsio.

Isaac Pereira da Silva
Respirador do Módulo 2ºB
Gosta de passear e sonha em ter um vídeo game.
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Saudade
idade
vontade

De ver, encontrar,
sentir, tocar
De novo encontrar e vivenciar
ou até renovar aquilo que sente e que já sentiu
O que passou

e foi tão bom!
Nada volta! Nada é igual! Ninguém vê igual uma mesma lição!
Na memória, uma história...
Na vida, as marcas da caminhada, dos pulos e tropeçadas...
Bom é ver os diferentes caminhos e as diferentes chegadas...
A memória refaz a lembrança, dá chance de sonhar e de poder melhor viver!
Viva a história e a memória de cada um!
No seu jeito próprio de ser!

Tania Regina Gamba

Respiradora do Cieja Ermelino Matarazzo
Gosta de ler, estudar música, tirar alguma dúvida através de pesquisas na
Internet; de falar com a família e com os amigos.
O seu sonho é que as pessoas possam ver e sentir a beleza que a vida tem, para
melhor valorizá-la em cada detalhe e em cada gesto.
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Minha saudade é da minha avó, a mãe da minha mãe. Ela
morreu com 105 anos. Eu tenho muita saudade de quando ia
para a casa dela. Ela fazia comida pra mim, eu ia com ela pegar
lenha para colocar no fogão, as panelas dela eram de barro. Ela
fazia uma comida muito gostosa. Tinha muito carinho com os
netos, quando ela faleceu eu já morava em São Paulo. Fui
passear lá e tirei essa foto, passou um mês ela faleceu, então, eu

tenho muita saudade.
Esta foto sou eu e minha avó.

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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