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Nosso folhetim é baseado em fábulas – cada título é retirado de uma fábula, como as de La Fontaine, Esopo, etc, 
exceto pelo primeiro, que é o título.

Capítulo 4: A assembleia dos ratos

A reunião organizada pelos 
ratos foi um grande evento, reu-
nindo não só os trabalhadores do 
castelo, mas também os ratos de 
vários outros povoados vizinhos, 
que foram até o castelo ajudar seus 
colegas.

Muitos trabalhadores, guar-
dando rancores de diferenças com 
seus colegas de trabalho, infl uen-
ciados pelos ratos a acreditarem 
que o castelo nunca seria termina-
do, desanimados por verem que a 

construção demorava demais para 
seus gostos, apoiavam os ratos, qua-
se incondicionalmente.

Os ratos incitaram as desaven-
ças durante a reunião e provocaram 
discussões, enquanto se alimenta-
vam do ódio e medo que geravam, 
levando os trabalhadores a fúria, 
oferecendo tochas e forcados. En-
quanto alguns ratos apontavam 
para trabalhadores que haviam des-
confi ado dos ratos, outros aponta-
vam para o castelo como o real pro-
blema. Outros, ainda, afi rmavam 
serem os organizadores locais da 
construção os culpados por todos os 

Folhetim

Os trabalhadores e o castelo sem fi m

problemas. 
Desta forma, os trabalhado-

res investiram uns contra os outros 
e contra o castelo, destruindo parte 
do trabalho que já havia sido feito 
e criando novos criadouros para os 
ratos, os únicos benefi ciados com 
toda esta estória.

...........................................
Confi ra a continuação deste

 folhetim na nossa próxima edição!

Leia os capitulos anteriores em 
www.jornalpimenteiro.weebly.com

Ô abre alas que Guarulhos vai passar!
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Foto: h! p://tinyurl.com/ahfgk7u

T.A.C. Amaral

Sabe qual foi a primeira escola de samba de Guarulhos?
Descubra aqui!

Os ratos incitaram as desavenças durante a reunião e provocaram discussões...
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Língua Portuguesa

Você já pensou em ser outras pessoas? Viver histórias que jamais 
viveria? Já pensou em usar um tênis amarelo com cadarços azuis es-
tampados por todas as estrelas da noite? Ou viajar pelo planeta por 
meio de uma poeira colorida que te manda para o local e época que 
deseja? Pois é. Há coisas que no mundo real seria impossível aconte-
cer, entretanto, temos um artifício que nos permite viver momentos 
inimagináveis. Falo da escrita. Ela que desenha reinos, cria persona-
gens, aromas, cores, novidades e o melhor... não gasta nada além de 
papel e caneta!

Escrever é o exercício do pensamento, é a concretização do que 
nem sempre precisa ser concreto. Para exemplifi car essa escrita que 
foge à realidade, temos Monteiro Lobato, autor do século XX, que uti-
liza o imaginário infantil para criar Emília, uma boneca de pano re-
cheada de macela que, em visita a um reino sob as águas, engoliu uma 
pílula especial e disparou a falar.

A escrita, porém, não precisa retratar apenas histórias fantásti-
cas, pode ser um simples desabafo num diário ou a opinião sobre al-
gum assunto. Ah! Vale lembrar que não é necessário ser um mestre 
para escrever, basta que se tenha imaginação e palavras.

Ela, a escrita, sempre se renova, interage com outros textos, com 
outros tempos, memórias, outros pontos de vistas e volta para o papel.

Escrever é libertar-se.

Lucas Araujo Silva
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 O Jornal “O Pimenteiro“ 
é uma publicação cultural voltada 
para a população do bairro dos Pi-
mentas, Guarulhos.
 As opiniões expressas nos 
artigos assinados não necessaria-
mente refl etem a visão do Jornal. 
 Todos os colaboradores 
participam voluntariamente de sua 
elaboração. 

Tiragem desta edição:
1000 exemplares

Apoio:
FapUNIFESP - Fundação de Apoio à 
Universidade Federal de São Paulo

ExpedienteEditorial

 Caros leitores, esta coluna tem dedicado atenção às mudanças 
na ortografi a ofi cial do português, que deveriam, obrigatoriamente, 
vigorar a partir de 2012. Deveriam, mas não vão. O caso é que o gover-
no federal adiou para 2016 a obrigatoriedade do uso das novas regras, 
como foi publicado no Diário Ofi cial da União, em 28 de dezembro de 
2012.

O Acordo tem alguns objetivos bem marcados: melhorar o intercâmbio 
cultural entre os países em que se fala português, reduzir o custo da produção 
e da tradução de livros (traduções do português europeu sofrem adaptações, 
quando publicadas no Brasil, por exemplo), facilitar a circulação de informa-
ções e da aquisição de novas tecnologias no mercado editorial e promover 
um diálogo maior entre os países de língua portuguesa. Tudo isso é, certa-
mente, muito importante, mas na prática não vem funcionando. Portugal, 
embora tenha assinado o documento, não colocou em prática as mudanças. 
E esse adiamento parece ser uma atitude diplomática, para fazer com que as 
mudanças aconteçam ao mesmo tempo nos dois maiores países em número 
de falantes do português.

A questão é se isso não abrirá espaço para novas mudanças, ou mesmo 
para suspensão das que já deveriam ter sido incorporadas. Só para lembrar, 
apenas em Cabo Verde o acordo é obrigatório. Angola e Moçambique ainda 
não o assinaram. E os outros países (Brasil, Portugal, São Tomé e Príncipe, 
Guiné-Bissau e Timor Leste) ainda vivem um período de transição.
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“Língua Portuguesa”

Mande dúvidas ou sugestões de dicas de português que você gostaria de ver aqui:
jornalpimenteiro@gmail.com

Fabiana Fanganiello

Shopping Bonsucesso
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No ano de 1973, mais precisa-
mente no dia 25 de maio, o carnaval 
de Guarulhos foi ofi cializado junto 
às autoridades competentes da épo-
ca, por meio do reconhecimento e 
legalização da primeira escola de 
samba, a Império de Guarulhos. Na 
década de 70, o Brasil passava pelo 
regime militar, que censurava e re-
preendia as mais variadas formas de 
manifestações artísticas e/ou cultu-
rais, o que impedia a realização de 
diversos eventos populares.

Vencendo a barreira política, 
a organização de moradores que 
havia fundado a Império de Guaru-
lhos passou a trabalhar na estrutu-
ra do desfi le de carnaval da cidade. 
O tema escolhido foi “Guarulhos, 
Cidade Símbolo”, o samba-enredo 
fora escrito por Silvino Franco e 
a escola era formada por 17 alas 
e uma diretoria que contava com 
presidente, tesoureiros, secretários, 
diretora geral, relações públicas e 
diretores esportivo e social. A verba 
para manter a criação de fi gurinos, 
carro alegórico, instrumentos e de-
mais despesas veio por meio de co-
laboradores e por um projeto apro-
vado pela Câmara dos Vereadores.

A primeira aparição legal se 
deu no carnaval de 1974, que contou 
com a divulgação feita pelo jornal 
da editora Andrógino. Os blocos se 

Matéria de capa

Ô abre alas que Guarulhos vai passar!
Lucas Araujo
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concentraram na esquina das ruas 
Capitão Gabriel e Sete de Setembro, 
no centro da cidade, e ao sair de lá, 
enquanto desciam até a Rua Dom 
Pedro II, os foliões foram barrados 
pelos padres responsáveis da Cate-
dral Nossa Senhora da Conceição, 
que não eram adeptos à comemora-
ção. No entanto, após longo diálogo 
entre os diretores da escola e os re-
ligiosos, o desfi le pode prosseguir 
rumo à antiga Praça Conselheiro 
Crispiniano em que estava montado 
o palanque com as autoridades.

Em razão da falta de recursos 
fi nanceiros, a Império de Guarulhos 
se apresentou apenas com um car-
ro alegórico que tinha uma águia 

como símbolo. A comissão de frente 
representava diversos ícones histó-
ricos do município, como os bandei-
rantes, por exemplo.

A partir de 1976, bairros gran-
des criaram novas escolas, algumas 
delas vigoram até hoje, inclusive a 
Império de Guarulhos, que mantém 
a tradição e ainda possui membros 
que são parte da equipe desde a sua 
fundação. 

Atualmente, participam do 
evento festivo 11 escolas de samba e 
7 blocos carnavalescos e, neste ano, 
pela primeira vez, o Bairro dos Pi-
mentas será representado pela ale-
gria e samba no pé da escola Tok 
Final.

Folheto do primeiro carnaval de Guarulhos

Letra do primeiro samba-enredo da Império de Guarulhos, de 1974

Um breve relato sobre o 

primeiro desfi le de 

carnaval de Guarulhos
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Cinema

Aí então você descobre que o 
plano só funcionava se você soubes-
se dirigir.

Você foi lá e tornou-se o maior 
piloto de seu condado.

Você era quieto demais, você 
tinha sombras demais.

Conseguia comunicar-se só 
através do acelerador.

Aí então você conhece uma 
garota.

Você percebe que o ato de pi-
lotar sua carranga era um tipo de 
uma prece.

Você não conseguia fugir se 
não colocasse um rock and roll no 
alto falante.

Não teve as mesmas chances 
que a maioria dos caras.

A sorte estava lançada. Você 
não cometia erros. Era o primeiro a 
saltar do prédio em chamas.

Estipulava as regras. Não ad-
mitia falhas. Não importava em rou-
bar. Você não pensava, só agia.

Havia um pai. Havia um lar? 
Subentendemos que não, nem que-
remos saber.

A bem da verdade, a fúria 
sempre esteve em você, a fúria dina-
mitou todos os bons modos daque-
les mocinhos da Fórmula 1.

“Drive”(2011) é um fi lme de Nicolas Win-
ding. Gênero: Ação. Duração: 100 minutos.

Pedro Pellegrino, 30 anos, jornalista e jor-
naleiro. Poeta e poeteiro. Persistente e perde-
dor. Católico-muçulmano e ateu. Palestrino. 
Tem um livro publicado, e já está preparando 
o outro, além de ser assessor de imprensa e 
letrista da banda Muqueta na Oreia. Pode 
ser lido em www.enforquesenacordadaliber-

dade.blogspot.com.

Cultura
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Drive
memora 200 anos, desde a sua pri-
meira publicação. Clássica, a obra 
continua nas listas dos livros mais 
vendidos no mundo.

É com humor e ironia que Jane 
Austen,  uma das maiores escrito-
ras da literatura universal ilustra a 
sociedade inglesa do início do sé-
culo XIX, com uma história em que 
o amor vence as barreiras impostas 
pelo orgulho e pelo preconceito.

O enredo narra o romance 
entre a senhorita Elizabeth Bennet, 
uma jovem esperta, inteligente e a 
segunda das cinco fi lhas da famí-
lia Bennet, e o senhor Fitzwilliam 
Darcy, um homem solteiro e muito 
rico. À primeira vista, ambos jul-
gam um ao outro de forma com-
pletamente equivocada, mas, após 
vários acontecimentos que tiram o 
fôlego do leitor, eles percebem que 
os sentimentos que dão título à obra 
devem ser colocados de lado para, 
fi nalmente, viverem uma deliciosa 
paixão. 

Essa é uma das obras mais po-
pulares de Jane Austen, com várias 
adaptações para o cinema e o teatro. 

Em janeiro de 2013, a obra co-

Livros

Orgulho e preconceito
Denise Ferreira

para quem quer ler algo bacana 
por um preço justo.

Daniel Américo Costa Pereira é um 
pai de primeira viagem, ama histórias em 
quadrinhos, é completamente alucinado por 
cinema e nas horas vagas estuda Letras na 
Unifesp.

Um dos maiores sucessos 
dos últimos anos fi nalmente será 
vendido nas bancas nacionais.

Criado por Robert Kirmann 
e Tony Moore, “The Walking 
Dead” (Os Mortos Vivos) é uma 
das histórias em quadrinhos 
mais populares dos últimos 
anos. Cultuado pela crítica e pe-
los fãs, a HQ chega ao Brasil em 
edições mensais por um preço 
camarada, R$ 3,90.

“The Walking Dead” conta 
a história de Rick Grimes e um 
grupo de sobreviventes de um 
apocalipse Zumbi. Mas não es-
pere mais do mesmo. Diferente 
da série televisionada, os qua-
drinhos não mostram somente 
zumbis sendo decapitados. A 
história é profunda, os diáogos 
são excelentes e os personagens 
são muito bem construídos - o 
único ponto negativo é a tradu-
ção, um pouquinho fora do tom. 

The Walking dead é uma 
excelente oportunidade para 
quem que começar aquela cole-
ção banacanuda de histórias em 
quadrinhos. Ou simplesmente 

Quadrinhos

The Walking Dead
Daniel Américo
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Sou professor de história há 
20 anos e, em todos esses anos, 
sempre utilizei a linguagem do te-
atro como prática pedagógica. Mas 
o que me atraiu no teatro como mé-
todo? Primeiro, a prática, na juven-
tude, de teatro de rua durante três 
anos, nas periferias da zona norte 
de São Paulo. Mais tarde, a partici-
pação numa ofi cina de teatro pro-
movida pela Secretaria de Cultura 
de Guarulhos. E além, é claro, da 
leitura de livros que falavam das 
experiências do teatro nas escolas 
(particularmente Viola Polin e suas 
experiências nas periferias da cida-
de de Chicago).

Em todas as escolas por que 
que passei nesse período usei a lin-
guagem do teatro como forma de 
integração dos alunos como tam-
bém as aulas de cidadania e ética 
que esta prática oferece.

A prática que mais tempo du-
rou se passou na Escola Estadual 
Padre Conrado, no bairro do Bom 
Clima. Ali eu passei de sala em 
sala, convidando os alunos interes-
sados a fazerem parte de um gru-
po de teatro. As reuniões seriam 
aos sábados à tarde. Qual não foi 
minha surpresa ao encontrar, no 
primeiro sábado, mais de quaren-
ta jovens dispostos a conhecer essa 
nova prática.

O projeto chamava-se SARA-
BANDA DE TEATRO (sarabanda 
é uma palavra espanhola que sig-
nifi ca folia, dança sem ritmo, mo-
vimentos desordenados). O nome 
foi escolhido porque me parecia 
que vinha ao encontro da proposta 
que nos propúnhamos: fazer teatro 
brincando, brincando, criando rit-
mos (sons, danças) que fugissem 
dos que nós ouvíamos e fazíamos 
no nosso cotidiano.

A seleção dos membros foi 
feita naturalmente, isto é, algu-
mas pessoas foram abandonando 
o projeto em seu início e, no fi nal, 
tínhamos, dos 40 que apareceram, 
25 que continuaram fi rmes.

O projeto consistia em jogos 
teatrais baseados nas experiências 
de Polin, mas adaptados à nossa 
realidade. O primeiro trabalho tea-
tral foi uma coletânea de textos dos 
alunos, transportadas posterior-
mente para a linguagem teatral, em 
que cada um narrava aspectos da 
vida no bairro. Desse trabalho, sur-
giu a nossa primeira peça, CRÔNI-
CA URBANA, que foi apresentada 
no colégio e também no espaço 
João Gonçalves, da Biblioteca Mon-
teiro Lobato. Participamos, ainda, 

Sarabanda de teatro
José Antônio Marche! i
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de um festival de teatro estudantil 
em São Paulo, ganhando o prêmio 
de melhor cenografi a. Claro que 
tudo isso deu força nova a esse 
grupo, formado, em sua maioria, 
por alunos do Ensino Médio.

Foi a partir dessa experiência 
que resolvemos encarar um texto 
teatral mais complexo. Novamen-
te tratando de situações do bairro, 
foi elaborado o texto O BEIJO DE 
JUDAS, que teve como base o li-
vro Capão Pecado, de Ferrez, lido 
e debatido entre os alunos. Nesse 
momento, se juntou a nós um gru-
po de hip-hop do bairro, que veio 
a dar mais força à temática e à dis-
cussão.

Essa peça foi apresentada no 
próprio colégio, no teatro Paulo 
Autran, em São Paulo, e no teatro 
Nelson Rodrigues, em Guarulhos. 
Participamos do II Festival Estu-
dantil em São Paulo, recebendo o 
prêmio de melhor música e texto 
original.

Com o amadurecimento dos 
integrantes do grupo (três anos 
juntos, alguns já haviam acabado 
o Ensino Médio e continuavam co-
nosco no trabalho), resolvemos ex-
plorar uma nova frente: as turmas 
do Ensino Fundamental (5ª a 8ª sé-
ries). O grupo de hip-hop que tra-
balhava conosco também se envol-
veu, criando um projeto de grafi te. 
Reunimos os dois trabalhos, mais 
de 150 crianças, sendo 120 só para 
o teatro. Dividimos a turma em 
cinco grupos e os jovens que par-
ticiparam da primeira experiência 
assumiram, em duplas ou trios, a 
responsabilidade de orientar cada 
grupo. Este projeto recebeu o nome 
de “Sarabandinha”.

Com as crianças, foram mon-
tadas cinco peças (baseadas em 
lendas e fábulas ), sendo que a peça 
A CIGARRA E AS FORMIGAS ti-
rou o segundo lugar no I Encontro 

de Teatro das Escolas Estaduais, 
promovido pela Secretaria da Edu-
cação, na etapa regional.

Nesse momento, o governo 
da então prefeita da cidade de São 
Paulo, Marta Suplicy, abriu um 
projeto chamado Escola Aberta, 
em que, aos sábados, eram pratica-
das uma variedade de atividades 
nas escolas. Eu trabalho na EMEF 
Paulo Carneiro e, junto com alguns 
“ofi cineiros” da escola Padre Con-
rado, levamos a ideia do trabalho 
teatral para lá.

Aí também (uma escola de 5ª 
à 8ª série) foi criado um grupo te-
atral que funcionava aos sábados. 
Este grupo montou três peças, A 
CASA MAL ASSOMBRADA, ba-
seada num texto Luís Fernando 
Veríssimo, O ELEMENTO SUS-
PEITO, também com base em crô-
nica de Veríssimo, com auxilio da 
professora de português, na época 
(Profa. Fabiana)  e a terceira, BOI 
BONITO, em que se retratava a si-
tuação dos trabalhadores sem terra 
a partir do mote temático do Bum-
ba meu Boi. Nessa peça, além dos 
atores, havia um coral, organizado 
com a ajuda de outrso professores, 
com mais de 80 vozes entoando 
canções regionais. Esses trabalhos 
foram apresentados na UNIP, na 
inauguração da piscina do clube 
Thomaz Mazoni, Na Faculdade 
Integrada de Guarulhos (FIG) e no 
Memorial da América Latina.

Dentro desse projeto, outro 
grupo de “ofi cineiros” trabalharam 
na escola EMEF Romão Gomes e 
EMEF Ary Gomes, todas situadas 
no parque Novo Mundo, periferia 
de São Paulo.

Todos esses trabalhos foram 
fotografados e fi lmados, mas o 
mais importante foi que mostra-
ram as possibilidades que a arte-
-educação tem dentro de um pro-
jeto pedagógico escolar. A troca de 
experiência e o crescimento como 
ser humano que esses alunos ti-
veram, e que eu tive, compensou 
os cansaços e as pequenas desilu-
sões que tivemos pelo caminho. 
Mas para que projetos como esse, 
e como mil outros que eu sei que 
existem, funcionem, é preciso que 
a comunidade escolar abrace com 
todo carinho a arte-educação.

José Antônio Marchetti é professor 
há 29 anos em escolas da rede públi-
ca, tanto estaduais quanto munici-
pais. É autor de vários projetos com 

base em arte-educação.
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Caos

O que te incomoda?
Demora.
Por que não vive essa era?
Espera.
Você não vive sem história?
Memória.
Se confunde com a imagina-

ção?
Ação.
Se o mundo lhe parece injus-

to…
Um susto.
Se alguém lhe inspira…
 Admira.
Se te envolves como louco…
Rouco.
E se o sol bate à janela desse 

ser que demora e espera que a me-
mória fortaleça a ação, daí leva um 
susto e até se admira com o timbre 
rouco que abafado grita:

“O mundo é um todo vazio, e 
por mais que seja iluminado, teu sol 
jamais será lembrado, pois não há 
tempo para o mar.”

Lucas Araújo

Formas breves

O Sonho de um Inexistente
Aramir Nesmith
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Escreveu sua obra-prima e quer vê-la 
publicada? Tem uma ideia incrível 

pra um desenho e quer ver como fi ca 
impresso? Tira fotos muito legais?

Manda pra gente!

Eu ando pelas ruas, meu cora-
ção é distante e se importa com todos 
.Eu os aceito. Eu os entendo. Eu os 
perdoo. Eu os ajudo. Mas o mesmo 
não ocorre comigo. Pois nada mais 
fáci,l pra mim, do que entender as 
nuances da vida e o delírio cotidiano. 
Eu sinto sua dor, sinto seus interiores, 
analiso, despejo frases, eles parecem 
gostar...E eu também. Mas... minha 
mente está longe disso. Não partici-
pa do mesmo “mundo”, da mesma 
“verdade”, da mesma “viagem”.

Eu ando pelas ruas, sem des-
tino defi nido mas paro sempre nos 
mesmos lugares .Eu ando entre mi-
lhares de pessoas,com corpos iguais 
ao meu, mas é como se eu fosse o úl-
timo da minha espécie. Ando e ando 
,com sapatos, tênis e botas sem meia, 
na maioria das vezes, com a coluna 
doendo e com o pensamento a mil. 
Penso nos sonhos quebrados, das 
vontades lixadas e dos ferimentos 
que não sinto porque talvez eles não 
existam. Mas a dor parece real.

Meu sonho - ser incrível, for-
te e feliz- é ser especial no coração 
de uma garota. Sonho que busquei 
incansavelmente, quebrando meu 
corpo, meu coração e minha mente. 
Ainda lembro daquele dia em que 
me estourei mais uma vez, suspirei e 

continuei a andar. Naquele suspiro, a 
parede que foi contruída entre mim 
e o mundo durante toda vida tomou 
uma proporção inimaginável.

Hoje estou num lugar inalcan-
çável, a dor e a minha mente mancam 
desde o nascimento, me proporcio-
nam o tipo de solidão que não se cura 
de jeito algum. Eu choro às vezes, 
por essa vida miserável de noites mal 
dormidas e cigarros intermináveis.

É fato inegável que não me im-
porto com nada e não confi o em nin-
guém.As pessoas machucam muito, 
morro de medo delas e a parede é es-
pessa. Ninguém quer quebrá-la, pra 
alguns eu sou um fardo, pra outros 
sou alguém que dá medo, pra outros 
tanto faz como fez.

Eis que, de repente, descubro 
um único sentimento genuíno em 
muito tempo, ao me ver espernean-
do como nunca antes por só imagi-
nar que um serzinho minúsculo,que 
nada tem a ver comigo,que é bem o 
tipo que me quebrava, apenas imagi-
nar, que aquele ser tenha uma vida 
de sensações parecidas com as mi-
nhas. Chorei como nunca, ajoelhei 
e disse “sei que não tenho o menor 
direito de pedir nada, eu não entendo 
sua justiça, talvez nem seja seu fi lho. 
Mas não venho aqui por mim...por 

favor, se o Senhor puder abençoar 
aqueles pequeninos, por favor, por 
favor...”  e continuo a chorar. Quan-
do saio digo, “tudo bem que eu não 
presto mesmo”. Acendo um cigarro e 
é como se o ódio tivesse ido embora. 
Eu não presto, eu sinto como se fos-
se incapaz de ser amado por alguém, 
confi ar em alguém,muito menos dar 
certo. Ma s isso ja não é mais uma 
preocupação, pois olho pra além de 
mim e me sinto ótimo. Pois preciso 
fi car de pé. Pra fazer o máximo pos-
sível pelos sonhos daquelas crianças 
que comecei a cuidar no serviço so-
cial. É outro sonho fantasioso. Mas 
farei assim mesmo. Me achariam um 
coração de ouro? Não,isso só acon-
tece nas histórias, qualquer um que 
me conheça além de certo ponto vai 
fugir, se sentir agredido e não aceita-
ria. Dane-se. Eu não devo nada a eles. 
E não é por eles que eu estou de pé 
agora, me sentindo de alma lavada, 
fumando e olhando deliciosamente 
pra Lua.

Aramir é contador de histórias, por desenhos 
e letras. Fumante pesado, nasceu pra ser de 
uma mulher só. Excêntrico , amoroso, nean-
dertal-nerd, rebelde com causa. Causa=fazer 

a mulher que ama bem feliz.

Gustavo Almeida Amat
Um artista fotográfi co que retrata não só o 
que os olhos vêem, mas também o que o cora-

ção pede. Gosta do simples e poético.

A Flor de Cleópatra

Acredita-se que Cleópatra teria ido ao 
encontro de Marco Antônio em um barco 

cujas velas foram revestidas com 
essência de jasmim.

Sou sincero: remeto
tudo o que escrevo
à quem merece saber.

E você, que escreve
e nem mesmo percebe
que está a se esconder?

Gilberto Damasceno, prestes a completar 24 
verões, está em um relacionamento sério com 
poesia épica grega e escreve quando pode 
(leia-se quer). Promete que terminará de es-
crever algum de seus romances até a copa de 
2014. Idolatra Saramago e Fernando Pessoa.
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de repente mais de 300 fi éis 
Indianos do Hinduísmo in-
vadem o trem para visitar a 
imagem de um deus no meio 
do trajeto, é comer comidas 
incrivelmente diferentes, é 
fazer muitos amigos india-
nos, é morar numa casa com 
mais de 14 pessoas de dife-
rentes países e aprender com 
cada uma delas, é querer fi car 
mais tempo, é se apaixonar 
por um país, por uma cultu-
ra, por uma nação, é sentir 
que está fazendo a diferença 
todos os dias e ter a certeza 
de estar mudando o mundo”. 
Matheus Chaves, fez inter-
câmbio social na Índia , pela 
AIESEC Vale.

Quer saber mais 
sobre a Aiesec?

Acesse: 
http://www.aiesec.org.br/

Janaína Campos, estudante de Letras na 
Unifesp e membro do time de Intercâmbios 
Sociais na Aiesec, no Vale do Paraíba. Con-
tribuição de  Raíssa Brito Silva, estudante de 
Engenharia Química na Univap e membro 
do time de Comunicação da Aiesec, também 

Coluna social

Navegar é preciso... Janaína Campos

“É incrível perceber 
como as fronteiras são re-
almente artifi ciais, como os 
medos, anseios, desejos, so-
nhos, objetivos de um são tão 
semelhantes aos do todo, aos 
de tantos jovens que, como 
eu, resolveram se aventurar 
pelo mundo”. Priscila Noro-
nha está em Lisboa – Portu-
gal, no seu 4º intercâmbio so-
cial pela AIESEC Vale.

  É possível fazer um 
intercâmbio e impactar o 
mundo. Muitas pessoas, ao 
vivenciar e presenciar a rea-
lidade que as cerca, desejam 
ser um agente de mudança, 
e um, dentre tantos outros 
meios, é o do voluntariado. 
Além do trabalho volunta-
riado proporcionar um im-
pacto positivo na sociedade, 
o maior impacto é causado 
naquele que o faz.

 A AIESEC - Associa-
ção Internacional de Estu-
dantes de Ciências Econômi-
cas e Sociais (traduzindo do 
francês para o português), 
atualmente não abriga ape-
nas estudantes de ciências 
econômicas e sociais, por isso 
a expressão “AIESEC” não é 
mais considerada uma sigla, 
mas foi preservada pela força 
da marca e da identifi cação 
de seus membros com a en-
tidade. Ela é a maior organi-
zação internacional de jovens 

universitários e recém-gradu-
ados, reconhecida pela Unes-
co. Fundada na Bélgica, em 
1948, após a Segunda Guerra 
Mundial, surgiu inicialmente 
com o intuito de promover a 
paz entre os países devasta-
dos. Para isso, desde então, 
passou a promover e oferecer 
suporte para que fossem re-
alizados intercâmbios entre 
jovens de diferentes países, 
acreditando que, após viven-
ciar uma nova cultura, o in-
divíduo possa criar vínculos 
e passe a agir em prol dessa, 
disseminando uma visão glo-
bal da realidade.  

 “ Navegar é preciso, 
viver não é preciso”. Embora 
a frase tenha sido imortaliza-
da pelo  grande poeta portu-
guês, Fernando Pessoa, ela é 
de Pompeu, general romano, 
106-48 a.C., dita aos mari-
nheiros, amedrontados, que 
se recusavam a viajar duran-
te a guerra. 

“Quero para mim o es-
pírito [d]esta frase” com-
plementa Pessoa, em um de 
seus versos. Considerando 
os tempos atuais, a experiên-
cia de um intercâmbio pode 
tornar-se uma janela para a 
materialização desse espírito 
de desbravamento e de aven-
tura. 

“Cada vez mais ponho 
da essência anímica do meu 
sangue/ o propósito impes-
soal de engrandecer a pátria 
e contribuir/ para a evolução 
da humanidade.” (Navegar é 
Preciso – Fernando Pessoa).

 “Viver na Índia é en-
frentar o medo pelo desco-
nhecido, é deixar-se envol-
ver por uma cultura colorida 
e misteriosa, é desviar dos 
animais e do lixo no meio da 
rua, é estar num trem com ca-
pacidade para 100 pessoas e 

Matheus Chaves deu  au-
las de inglês básico para as 
crianças de 8 a 14 anos nas 

comunidades de baixa renda 
quando participou do pro-

grama.

Todas as fotos gentilmente 
cedidas por Matheus Chaves, 

de seu arquivo pessoal.

Jaipur, Índia. 

Comunidade de baixa renda em Jaipur, Ín-
dia. 

Ryan International School - Jantar Mantar 
- Jaipur, Índia.

Ryan International School - Jantar Mantar 
- Jaipur, Índia.

7



O Pimenteiro Nº 4Eventos

Semana de Letras!
Organizada pelos alunos do 

curso de Letras da UNIFESP, a 
proposta do evento é promover 
a interação entre profi ssionais, 
estudantes e interessados por 
literatura, escrita, educação, en-
sino e aprendizagem de línguas.

A programação inclui pa-
lestras, mesas-redondas , mi-
nicursos, exibição de fi lmes,   
conversas com escritores, apre-
sentações artísticas e culturais, 
feira de livros e concurso literá-
rio.

UNIFESP
Estrada do Caminho Velho, 

333 - Bairro dos Pimentas Guarulhos
deletras.tumblr.com/
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Mayra Guanaes

Do repertório do grupo 
O Pequeno Teatro de Torneado, 
a peça que estreou em 2009 no 
Festival de Curitiba e já fez vá-
rias temporadas até então (pas-
sando também por Guarulhos e 
pelo interior de São Paulo) rees-
tréia agora na Vila Formosa.

Dias de Campo Belo é um 
passeio por memórias e sonhos 
de personagens masculinos: 
amigos, irmãos, primos, pais e 
avós que, em seus tantos encon-
tros ao longo da vida, tentam 

voltar às suas raízes e reafi rmar 
pactos.

O Pequeno Teatro de Tor-
neado é um coletivo de jovens 
artistas-criadores, coordena-
do pelo diretor e dramaturgo 
William Costa Lima. Há oito 
anos na estrada, o grupo que 

surgiu de um projeto de pes-
quisa traz em sua bagagem al-
gumas das peças já apontadas 
como destaque no Festival de 
Curitiba de 2008, Primavera e 
de 2009, Refugo e Dias de Campo 

Belo, que agora está em cartaz 
novamente. 

Serviço

Espetáculo: Dias de Campo Belo
Texto e Direção: William Costa 
Lima
Supervisão geral: Luis Fernan-
do Marques
Elenco: Bruno Lourenço e 
William Costa Lima
Colaborou para a criação desse 
espetáculo: Vitor Bellissimo
Temporada: De 01 de fevereiro 
a 10 de março
Dias/horário: Sextas e sábados 
às 20h e domingos às 19h
Onde: Teatro Zanoni Ferreti
Av: Renata, 163 – Vila Formosa 
- Tel: (11) 2216-1520
Reservas: (11) 98634-2385
Capacidade: 204 lugares. Acei-
ta somente dinheiro e cheque. 
Acesso universal. 
Valor do Ingresso: R$ 10,00(in-
teira) / R$ 5,00(meia)
Classifi cação indicativa: 10 anos
Duração: 60 min
Maiores informações: www.tor-
neado.blogspot.com

Dias de Campo Belo na zona leste de São Paulo!
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Apokalypsis, O Terço, Sin-
dicato, Terreno Baldio, Joelho de 
Porco, Casa das Máquinas. Papa 
Poluição. Palavras que combinadas 
parecem pouco sugestivas. SÓ QUE 
NÃO. 

Estamos falando sobre bandas 
que marcaram a década de 70 junto 
com Secos e Molhados, Novos Baia-
nos e, claro, Mutantes. É talvez a dé-

Rock paulistano dos anos 70
Mayra Guanaes

cada de 70 esteja bem além do “Toca 
Raul”.

Período de repressão à liber-
dade de expressão, a década de 70 
foi extremamente importante para 
a consolidação do rock nacional, 
trazendo um pouco dos modelos es-
trangeiros e das idéias revolucioná-
rias dos anos 60, porém inventando 
uma identidade própria para o nos-
so rock, que naquela época era mar-
ginalizado pela mídia e pelo grande 
público.

“SP ROCK 70 – Imagem” é 
uma exposição de fotos de bandas e 
capas de seus discos, na São Paulo 
dos anos 70. 

SP_ROCK_ 70_Imagem
SESC BELENZINHO
Rua Padre Adelino, 1.000. Me-

trô Belém. São Paulo.
Terça a sexta. 10h às 21h.
Sábado, domingos e feriados. 

10h às 18h. 1º pavimento.
Até 10/03.

Mayra Guanaes
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