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ESCREVIVÊNCIA: 
“viver”,“escrever”, 
e “se ver”
A escritora Conceição Evaristo, na pesquisa de mestra-
do na PUC faz um jogo entre as palavras “escrever”, “vi-
ver” e “se ver” e culmina no neologismo “escrevivência” 
que retrata a viabilização de narrativas, as quais dizem 
respeito à experiência coletiva de mulheres. Nas ofici-
nas de escritas realizadas com estudantes do Colégio 
Estadual Alberto Valença (CEAV), as escritas subvertem 
a ordem das palavras de Evaristo (“viver”, “escrever”, e 
“se ver”) e relatam escritas autobiográficas de jovens 
(meninas e meninos) negros da comunidade de São 
Gonçalo – Salvador/BA e bairros circunvizinhos. 

Essas/Esses jovens escreveram baseando-se em uma 
discussão sobre textos autobiográficos (prosaicos/po-
éticos), em que puderam se inserir numa coletividade 
de corpos negros. Para a construção desse texto, elas/
eles se apoiaram em: os catalisadores e seleção das 
memórias marcantes de própria autoria e originalidade 
da produção, destacando uma voz única, que pudesse 
representar as vozes de outros.  Houve também desta-
que especial para a importância de pensar sob a égide 
da compreensão de “onde eu vim e para onde podia/
posso ir.”

Os resultados foram textos que trazem: “O Poder da Ju-



14

ventude Negra”, “ História de Axé”, “Fé, Futebol e Felicida-
de”, “Identidade”, em “Um Ritmo de Vida” com “Infância(s) 
Doce(s) e Sonora(s)”, sem “Maquiar Histórias” de vidas, 
entre vários outros textos, literalmente, em verso e prosa. 

Os/As jovens negros/negras dessa comunidade trans-
formaram a “Escrita de si” em “Escritas de nós”. Escri-
tas plurais que atravessam práticas pessoais e peda-
gógicas desenvolvendo reflexões acerca do conceito de 
Escrevivências, criado por Conceição Evaristo. 

É imprescindível, por meio destes textos estudantis, en-
tender como os mesmos desdobram-se num contexto 
da literatura-contemporânea-brasileira-baiana pensan-
do nos desafios, obstáculos e avanços. Essas práticas 
nos fazem refletir sobre produções literárias desenvolvi-
das por crianças e adolescentes negros, como elemento 
fundamental para proporcionar discussões relaciona-
das à corporeidade negra, realizando elos com práticas 
pessoais, pedagógicas e artísticas. Além disso, os textos 
trazem a importância de ocupar diversas frentes, assim 
como os lugares de produções de nossos conhecimen-
tos ancestrais e buscando, desse modo, a perpetuação 
de nossos saberes a favor da Igualdade Racial.

Boa leitura a todas e todos!

Antonio de Jesus Santos
Mestre em Letras (ProfLetras-UFBA). Professor Efetivo do Governo do Es-
tado da Bahia (SEC-BA). Compõe o Grupo de Estudos Sobre Texto e Enun-
ciação (GETen). Atualmente, é doutorando no Programa de Pós-Gradua-
ção em Língua e Cultura (PPGLINC/UFBA).
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O PODER DA 
JUVENTUDE NEGRA

Autor(a): Sérgio Rodrigo de Jesus Lima
Idade/Série: 15 anos, 9º ano B

Em uma juventude negra
Existem vários gritos históricos
Mas o que destrói a sua história
É sua exclusão na sociedade.

O que mais acaba com nosso valor
É a vitimização da cor
Isso até nos deixa triste
Porque muitos por isso desistem.

Meu adentrar nessa comunidade
É um orgulho incondicional
Pois não uso meu tom de pele
Para abaixar o meu astral.

Ser negro é um valor
Um motivo e uma razão de lutar 
Pois a cada gesto irrelevante
Não irá nos incapacitar.



DIFERENÇAS RACIAIS
Autor(a): Clara Fernanda Mateus Abade

Idade/Série: 13 anos, 7º ano A
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TRÊS EFES: 
FÉ, FUTEBOL E 
FELICIDADE

Autor(a): Rafael de Souza Freitas
Idade/Série: 15 anos, 7º ano A

Meu nome é Rafael de Souza Freitas, atualmente tenho 
15 anos. Durante os 13 anos, morei em uma casa pe-
quena com minha mãe, meu pai e meu irmão. 

Meus pais não tinham tantas condições quando eu era 
criança e, por isso, me deixava sem brinquedo. Apesar 
de não ser o meu desejo de ter brinquedos na infân-
cia.  Eu era uma criança que entendia essa falta, por-
que eles tinham outras prioridades, como alimentação, 
contas, etc. Mesmo com tudo isso, não deixei de ser 
uma criança feliz. 

Daí para frente, com 6 anos de idade, comecei a gostar 
de FUTEBOL e entrei na minha primeira escolinha fute-
bolística. Com 9 anos, continuei insistindo para não pa-
rar de tentar, pois tinha (e tenho) uma religiosidade que 
me amparava (e ampara). Prosseguirei com esperança 
nos meus estudos, mas sem esquecer o meu sonho: se-
rei um jogador famoso e bem sucedido. 

Estou levando minha vida, mesmo com muitas dificul-
dades, mas Deus vai abrir os meus caminhos. Tenho FÉ 
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e esperança que o momento irá chegar. 

Hoje me encontro em um time com mais estrutura que 
é o Valícia. Espero, portanto, que continue melhorando e 
que possam aparecer outras oportunidades para outros 
times grandes e eu consiga vencer, sempre apoiado por 
minha família que é árvore da esperança em minha vida. 

Também será a esperança e a possibilidade de um jovem 
negro jogador de futebol poder influenciar outros jovens 
negros da comunidade do meu bairro e de todo o país.

Não importa nem a raça nem a cor. O importante é lu-
tarmos pelos nossos objetivos e nossos sonhos.

De onde eu vim, eu posso ir para muitos lugares...
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B. O.
Autor (a):  Micaelle Santos Souza

Idade/Série: 15 anos, 9º ano B

Eu vim de uma comunidade negra
E eu aprendi a respeitar todas as cores,
Porque onde eu cresci em meio a guerra
Eu sei como uma comunidade negra sofre.

E quantas vezes questionei se isso era real
Criticando o erro do outro e fazendo igual
Dormindo abraçado com ódio
E achando tudo isso normal. 

Fazendo dinheiro sabendo que quase 
Um terço vai acabar na mão do governo
Que não há um meio termo
Reclamo na cadeia e nem esse funciona. 

Por que a cara feia?
Eu vejo porcos caminhando entre as cobras, 
Como faminto: só comendo sobras
E eu digo: “Eu tô ótimo”.

Mas com uns pensamentos mórbidos
Fugindo da luz igual morbus
Fingindo ter resposta igual morphus.
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A MENINA NEGRA      
DO CEAV

Autor (a):  Micaelle Santos Souza
Idade/Série: 15 anos, 9º ano B
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UMA HISTÓRIA DE AXÉ
Autor (a): Maria Clara Ferreira dos Santos

Idade/Série: 12 anos, 6 º ano A

Quando eu tinha poucos anos de idade, eu entrei na ca-
poeira, através dos meus irmãos, eu pratico capoeira no 
ILÊ AXÉ OPO AFONJÁ. Depois que eu fui para primeira 
festa que foi do Orixá Xangó, desde o primeiro momento, 
foram vários encantos e aprendizados dos costumes. 

Desde o início, eu me encantei e eu já sabia que era 
aquela religião que eu ia frequentar. 

Como meus irmãos e a família do meu pai é da religião, 
minha mãe aceitou e até frequenta o Candomblé comigo.

Com a morte da Yalorixá Mãe Stella de Oxóssi, ficamos 
dois anos de luto, no caso da nossa crença, ficamos 
sem festas. 

Somente esse ano, no dia 16-6-2022, que voltamos ao 
nosso círculo religioso. Eu descobri há pouco tempo, 
por Exu, que sou de Iansã.

E essa é minha história no candomblé, que compartilho 
com vocês, meu renascimento e novo olhar pro mundo. 

Espero que meus caminhos e que, esse depoimento, me 
ajudem a comunicar sempre o bem e a doçura desse 
meu renascimento espiritual.
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MÃE STELLA DE 
OXÓSSI

Autor (a): Maria Luísa Silva dos Santos
Idade/Série: 13 anos, 8º ano A
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INSPIRAÇÃO DA 
INFÂNCIA

Autor (a): Felipe Wallace Almeida de Santana
Idade/Série: 14 anos, 8º ano B

Quando a criança nasceu
Ela não parava quieta
Ela só aprontava
Este eu era muito inquieto.

Eu brincava muito
Mas estudava sorridente
Era uma pessoa que 
Nunca ficava carente.

Quando eu saía de casa
Era só para futebol, 
Ir para muitas brincadeiras 
Porém gostava de todos os domingos 
Assistir ao Futebol.

Com muita emoção
Quando o Brasil entrava em campo
Todos gritavam de alegria
Era festa para todos os cantos. 

O jogador que me marcou na infância
Foi Pelé, meu avô ancestral 
Minha mãe falava dele com muito carinho
Minha mãe é minha amiga,



24

Com ela tenho alegria e respeito.

A criança só sorridente
Ir cheio de alegria para sempre...

MEUS CACHOS, 
MINHA HISTÓRIA

Autor (a): Maria Luísa Silva dos Santos
Idade/Série: 13 anos, 8º ano A

Meu nome é Maria Luísa, eu nasci dia 04 de fevereiro de 
2009, fui criada no São Gonçalo do Retiro, muito antes 
de eu nascer meu pai já tinha em mente que queria uma 
filha chamada Maria Luísa. 

Luísa significa para os dicionários: “combatente glo-
riosa”, “guerreira famosa” ou ainda “famosa na guerra”. 
Bastante sugestivo esse nome, mas antes de falar do 
meu nascimento, preciso tecer alguns “cachos” da mi-
nha história, e o que aconteceu com meu pai antes de 
conhecer minha mãe. 

 Meu pai se casou e foi morar com uma senhora. Eles 
eram felizes juntos, mas quando contou que queria uma 
filha, ela o largou, dizendo que “ela iria engordar e ficaria 
feia” e “ você logo em seguida vai me largar”. 
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Em 2008, meu pai começou a trabalhar com aquela que 
seria minha mãe. Ele ficou interessado nela, mas ela 
nem ligou. Então, pra chamar a atenção dela de diversas 
formas: ele tirava o notebook da tomada pra depois ir lá 
“consertar”. Tudo isso funcionou e, em 2009, eu nasci.

Minha infância foi incrível, tirando a parte em que mui-
tas crianças me tratavam mal, por causa do meu corpo 
e do meu cabelo. Então, quando entrei na pré-adoles-
cência, eu decidi alisar meu cabelo.

 Fiquei três anos só alisando meu cabelo, mas, quando 
fiz 12 anos, eu estava pensando em voltar com meu ca-
belo natural, Dessa forma, com 13 anos, eu comecei a 
transição.

 Essa escolha pela transição capilar não foi de repente. 
Não é de um dia para ou outro. Eu via na internet mu-
lheres aceitando seus cabelos, e foi naquele momento 
que eu comecei aceitar que meu cabelo era lindo e que 
eu não preciso mudar ele para me sentir “mais linda”, 
“mais combatente”, “mais gloriosa”, “mais guerreira”, 
“mais famosa”...

Eu pensava que precisava me encaixar no padrão da 
sociedade pra ser feliz, mas hoje eu criei meu próprio 
padrão e sou extremamente feliz.

Hoje, mais velha, percebo que nasci em um núcleo fa-
miliar incrível e que qualquer pessoa iria querer, e por 
isso que eu quero fazer faculdade de farmácia, por in-
fluência da minha família.
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ESCREVIVÊNCIA
Autor (a): Cauã Vitor de Santana Fonseca

Idade/Série: 16 anos, 9º ano B
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UM LUGAR NO 
MUNDO

Autor (a): Nathielly P. Moreira 
Idade/Série: 15 anos, 9º ano B 

Uma lembrança de uma vida sofrida,
Em busca de um lugar no mundo.
Procurando um lugar que eu deveria ser aceita.

Um choro preso...
Uma dor...
Um lugar...
No meio de pessoas que me acham
Uma aberração.

Eu quero viver
Quero me sentir livre
Quero arrancar essa dor aos gritos.

Não quero apenas existir
Quero sentir, vivenciar
Quero subir e alcançar o...
... Meu lugar.
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EU, NESSE MUNDO
Autor (a): Rayanne Barbosa

Idade/Série: 16 anos, 1º ano B

Eu moro em uma casa perto da escola, perto de merca-
do, entre outras coisas, no bairro de Salvador.

A minha família é muito grande e estressada, minha mãe 
é psicóloga. Quando ela vai trabalhar enquanto eu estou 
na escola, minha avó cuida da minha irmã pequena.

A minha infância foi solitária, não tenho amigos e sem-
pre brinquei sozinha... Mas, às vezes, eu me expressava 
e me comunicava, através dos meus desenhos. Eu co-
locava na minha arte as emoções, sonhos e ia criando 
histórias que não existem na realidade.

Eu não sei o porquê de ter nascido e continuo nesse mun-
do. Quais são os meus objetivos? Por que estou aqui? 

São perguntas que não vou saber dar respostas nesse 
mundo. Só sei que vou realizar os meus desejos lutando 
e persistindo. Não vou conseguir de forma fácil, afinal, a 
realidade não é um conto de fadas.

O fato que, atualmente, tenho amigos legais e não es-
tou sozinha, porém tenho que enfrentar ou aguentar os 
meus medos e traumas que foram criados ao passar 
dos anos. Vou transformar o meu dom em um trabalho 
artístico para continuar vivendo nessa sociedade.



JUVENTUDE NEGRA
Autor (a): Rayanne Barbosa

Idade/Série: 16 anos, 1º ano B
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MINHA BIOGRAFIA 
(MINHA CONQUISTA)

Autor (a): Eduardo Soares Bessa
Idade/Série: 14 anos, 9º ano A

Na favela de São Caetano;
Foi onde eu nasci,
Daquele bairro eu saí
Encontrei São Gonçalo,
E continuarei morando ali.

Meu pai era violento,
Comigo e com minha mãe
Minha mãe não aguentava,
E decidiu ir embora de casa.
E ela conheceu um padrasto,
Melhor que meu pai.

Na escola onde eu estudava,
Sofria Bullying dos meus colegas,
E eles me odiavam tanto,
Que quase iam me bater
Eles pararam porque
Eu comecei a me defender.

Agora sou monitor da sala
Ajudo meus colegas
Com dificuldades de fazerem as atividades
Fui líder de sala e comandei meus colegas
E um dia comandarei toda uma comunidade. 



31

Agora vou fazer minha faculdade
Para me tornar advogado e/ou juiz
Para conseguir ter meu dinheiro.
Gastar e fazer minha família feliz.

IDENTIDADE
Autor (a): Daniel da Luz Santos
Idade/Série: 14 anos, 9º ano A

NASCI ANTES DO TEMPO DE NASCER
Diferente das outras crianças, nasci antes do tempo 
de nascer. Crianças nascidas antes do previsto, podem 
exigir alguns cuidados especiais, mas a maioria conse-
gue se desenvolver normalmente.

AMOR DE IRMÃO 
Antes de aproveitar a vida de filho único, nasceu minha 
irmã. E ela, como qualquer outra irmã chata, mas que lá 
no fundo, eu amo demais!

INFÂNCIA FELIZ 
Eu tive uma infância boa. Brincava com os meus primos 
de pega-pega, esconde-esconde e, também, eu e minha 
irmã, fomos os únicos da família a estudar em colégio 
particular.

RELIGIOSIDADE E HONESTIDADE 
Minha família da parte de mãe é toda cristã, e tam-
bém alguns de parte de pai. Todos da família são hu-
mildes e honestos.
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PERDAS 
Quando eu era mais novo perdi, minha avó e, dois anos 
depois, meu avô morreu. Fiquei muito triste com a perda 
deles.

ENSINAMENTOS PARA VIDA TODA 
Desde pequeno meu pai me ensinou que roubar é erra-
do e pegar as coisas dos outros é uma atitude inaceitá-
vel e, até hoje, eu levo isso comigo.
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SEM TÍTULO
Autor (a): Pedro Henrique dos Santos Santana

Idade/Série: 12 anos, 6º ano A 
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ANTES DE MIM, 
SOBRE MIM E DEPOIS 
DE MIM

Autor (a): Inaiyê Janaina Lopez Gonçalves
Idade/Série: 13 anos,  8º ano A

Meu nome é Inaiyê, minha história começa antes de 
eu nascer. Cinco anos antes do meu nascimento, mi-
nha mãe tinha sonhado que brincava de fazer castelo 
de areia com uma menina e ela lhe dizia: “Meu nome é 
Inaiyê, eu sou sua filha e eu vou nascer”. 

Aos cinco meses de gestação, minha mãe entrou em 
trabalho de parto. Só que nossa Ialorixá amarrou a bar-
riga dela, pois era capaz de eu nascer antes do tempo e 
com isso deu tudo certo. Eu até tinha passado do tempo 
de nascer.

Em 10 de fevereiro de 2009, eu nasci. Nasci sem médi-
co, com o cordão umbilical enrolado no meu pescoço. 
Como minha mãe tinha feito Santo no Candomblé, as-
sim que descobriu a gravidez, eu nasci feita de santo e 
como diz a tradição do terreiro: quando uma criança já 
nasce iniciada e quando nasce menino, fica sete dias 
recolhida e quando é menina, fica nove dias recolhida. 

Eu fiquei recolhida por nove dias, até o dia do meu ba-
tizado, em que recebi o nome de “Abinandiré” (nascida 
protegida pelo cordão de Oxalá).
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O cordão que podia me matar, mas me salvou. Salvou 
pela Oxum da minha madrinha, de meu nome que a mi-
nha Iyálorisa (Mãe Stella de Oxóssi) mandou chamar. 

Continuei morando no terreiro (Ilê Axé Apô Afonjá) e 
cresci pelo São Gonçalo do Retiro.

Nos dias de hoje, eu continuo morando no São Gonçalo 
e, à medida em que fui crescendo, eu fui percebendo o 
sentido de ter nascido em um território que faz parte de 
um antigo quilombo do Cabula e fui percebendo a im-
portância das nossas raízes.

Pretendo virar psicóloga, até porque psicologia é algo 
que eu acho muito importante, interessante e necessá-
rio. Com isso, eu quero ajudar ao meu entorno e pesso-
as que precisam de certa ajuda psicológica, com conse-
lhos, motivações para não desistir entre outras formas. 

Sou monitora em português, o que consegui estudando 
bastante e me dedicando muito para isso e, desde en-
tão, venho ajudando meus colegas. Como no trecho da 
música de Roberto Mendes em que diz “ Vou aprender a 
ler para ensinar meus camaradas”.
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CULTURA BAIANA
Autor (a): Leila Carolina Ferreira Silva 

Idade/Série: 17 anos, 1º ano C
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TRANÇANDO O MEU 
COMEÇO

Autor (a): Thauan Amorim da Silva
Idade/Série: 13 anos, 8º ano A

Eu vim da barriga da minha mãe no dia 18 de janeiro no 
horário às 03h 02min da manhã. Meu pai, muito ner-
voso, sem saber o que fazer. Minhas irmãs chorando 
muito, meus familiares muito felizes que eu nasci. As 
“tranças” da vida deram esta alegria para minha família. 

Depois foram escolher meu nome e meus pais foram 
discutindo e até que enfim, escolheram meu nome: 
Jhouan. É como minha família fala né, “nasci em berço 
de ouro”.

Minha infância foi maravilhosa, toda hora eu me ralava, 
eu chorava e voltava a brincar de novo. 

Eu sempre gostei da minha família. Eu e meus primos 
brincávamos toda hora de esconde-esconde, pega-pe-
ga e futebol. Subia no pé-de-manga, pé-de-coco e caia 
em muitas poças de lama.

Eu gostei muito da minha infância, porque aprendi mui-
tas coisas com os meus familiares. Aprendi a respeitar 
as religiões dos outros. Algumas pessoas da parte da 
minha família são candomblecistas.
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Eu vou viajar para alguns lugares. Esses lugares são 
Nova York e Disney. Eu quero também, lá no futuro pró-
ximo, ter uma fazenda, pois eu amo todos os animais, 
afinal serei veterinário. 

Atualmente eu tenho um cachorro, duas calopsitas, 
duas tartarugas e três pássaros. 

Eu amo minha pele. Amo minha negritude, meus cabe-
los de tranças.  Minha pele é perfeita, não me impede de 
fazer nada, sou feliz. Meus amigos me adoram como eu 
sou e do jeito que eu sou.

Amo minhas tranças elas são maravilhosas eu acho 
que tem um ótimo significado. Eu sou um negro empo-
derado!
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SUPERAÇÃO: 
ALEGRIA E TRISTEZA

Autor (a): Emily Vitória dos Anjos Araújo
Idade/Série: 13 anos, 7º  ano B

Para começar, vou dizer duas coisas que aconteceram 
frequentemente em minha vida e de outras pessoas que 
são: Alegrias e tristezas. O que é muito comum na vida 
da gente, porque nada na vida nem tudo são flores, mas 
é tipo aquele provérbio brasileiro que diz “Não há bem 
que sempre dure, nem mal que nunca se acabe” e aque-
le que também diz “Desgraça pouca é bobagem”.

Tanta coisa que acontece em nossas vidas que uma ou 
outra coisa a mais não vai fazer a mínima diferença, mas 
tentamos nos conformar com o que está acontecendo 
ou com que temos é um grande processo. Assim mes-
mo, tudo em nossas vidas fazem parte de um processo.

A perda do meu pai foi uma superação, porque é algo 
que eu tento superar até hoje, mas ao decorrer do tem-
po creio eu que Deus vai sim cicatrizar essa ferida que 
se formou em mim que ainda tá um pouco aberta, mas 
também não foi só isso que aconteceu é claro. Eu já 
me afastei, já briguei, já chorei, já sofri, carrego marcas 
até hoje por que são recentes e eu já tive e ainda tenho 
que conviver com saudade de muita gente, e não só do 
meu pai.
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Nasci e me criei no Bate Coração, região do Bairro de Pa-
ripe, no dia 02-08-2020. Perdi o homem da minha vida 
que é meu pai, dali as coisas ficaram mais difíceis, pois 
era ele que ajudava. Era ele quem fazia toda a diferença 
lá em casa… 

Todas as dificuldades da vida me fizeram aproximar 
mais de Deus e foi com Ele que eu tive a total força e 
certeza de que as coisas podem melhorar. 

Existe uma parte da minha história que mexe comigo: O 
dia que eu tive que morar no São Gonçalo e foi motivo 
de muito choro. Motivo de muita saudade e superações. 
Deixar a história de outro bairro para trás. Quando che-
gou o dia, eu me despedi de todos. Triste foi o dia que eu 
percebi que nada dura pra sempre. Percebi que existem 
momentos ruins e bons e, sim, eu tenho saudades de 
todos eles... 

E é isso que eu tenho pra dizer que temos momentos 
em que vamos chorar, vamos sorrir, mas Deus está no 
controle e devemos superar tudo.
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ESCREVIVÊNCIAS DA 
JUVENTUDE NEGRA 
DO CEAV

Autor (a): Evelyn Ribeiro dos Santos
Idade/Série: 16 anos, 1º ano C
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MINHA VIDA É UM 
MAR TURBULENTO 

Autor (a): Sofia Santos Pinho Galdino
Idade/Série: 16 anos, 1º ano B

Minha história começa com o amor de duas pessoas 
importantes que se chamam Dona Ana Paula e o Se-
nhor Oscar Galdino Filho. Esses são meus pais. São fi-
lhos das minhas avós Ducinerei Pinho e Sueli Concei-
ção. Esses são os nomes das minhas avós, sendo que 
eu não herdei os sobrenomes das duas, mas sim, só de 
uma parte de pai.

Minha infância foi basicamente uma parte boa e outra 
ruim. Na parte boa, tive muito orgulho de ser filha mais 
velha de três irmãos: Yuri, Théo e Daniel. Esses são meus 
três irmãos. São (tudo uma pimenta) que só eles, são di-
ferentes, sendo que dois são por parte de mãe e outro por 
parte de pai. 

No começo do meu quarto ano, meus pais tinham se 
separado e como todo filho é sempre acostumado com 
a mãe, eu fiquei com minha mãe até os 16 anos, que no 
caso, hoje em dia. 

Mas minha mãe tinha ficado grávida do meu segundo 
irmão, Daniel filho, do vinho que não valia nada. Eu e 
meu irmão Yuri, tínhamos que ajudar minha mãe, pois o 
homem que ela tinha se envolvido, a abandonou ainda 
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grávida do meu irmãozinho, que sou apaixonada nele. 
Assim, quando ele nasceu, depois de muito sufoco ele 
veio tão… lindo, perfeito e todo abusado. Ele é minha 
alegria nos dias bons e ruins, sendo que também amo 
os meus outros dois. Eles me ensinaram a como cuidar 
e ser irmã mais velha, pois não basta vim primeiro e sim, 
sobre cuida de verdade.

Minha relação com meu pai é muito diferente da Sofia 
criança e da Sofia adolescente. Quando eu era criança, 
amava ficar grudada com meu pai, pois não via a hora 
dele chegar do trabalho, para dormir com ele, pois era o 
que eu mais gostava de fazer. Quando ele se separou da 
minha mãe, ele conheceu a mãe do meu irmão Théo de 
4 anos de idade. Eu, ele e Yuri fazemos aniversário no 
mês de outubro 07, 14, 27.

Hoje em dia, moro com meu pai, pois não aceito morar 
com uma pessoa que não respeita e nem cuida do filho 
e em outra, cujos filhos não são dele de verdade.

Resumindo: minha vida de uma hora pra outra se trans-
formou em verdadeiro caos, mas eu tenho esperança e 
fé que tudo vai melhora assim eu espero. Minha infân-
cia não foi a melhor, mas eu tenho um sonho que tudo 
vai se realizar. Quero me formar, ser médica, advogada 
ou dançarina, pois sempre gostei muito de dança. 

Minha descendência vem dos povos africanos. Sou de 
bairro pobre, estudo em colégio público e não tenho ver-
gonha disso. Sou contra o racismo, pois somos todos 
iguais. Temos pensamentos diferentes, mas indepen-
dente da cor da pele, devemos respeitar uns aos outros.
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ARQUITETURA        
DE MIM

Autor (a): Vitória Canuto
Idade/Série: 17 anos, 1º ano A 

Eu nasci na Bahia cidade (Salvador). Nunca morei fora 
da minha cidade, eu morava com meus pais no bairro 
de Brotas, depois da separação deles, eu, minha mãe 
e minha irmã viemos morar na casa dos meus avós. 
Só que minha mãe viu que não tínhamos que continu-
ar ali, porque não tínhamos privacidade. Obviamente, 
a casa era dos meus avós, então minha mãe resolveu 
alugar uma casinha, 1 quarto, 1 banheiro, 1 cozinha 
apertada e 1 sala pequena. Essa arquitetura de mora-
dia não nos agradava. 

Depois nos mudamos para o bairro São Gonçalo, aliás, 
minha mãe veio primeiro, meados de 2018. Eu e minha 
irmã ficamos com meus avós, pois estávamos estudan-
do. No final de 2018, eu e minha mãe ficamos juntas 
novamente. 

No começo foi difícil. Tive que deixar meus amigos, fa-
mília, escola pra vir para um bairro onde eu não conhe-
cia ninguém e me matriculei no Colégio Estadual no Al-
berto Valença.

Não me socializava com ninguém. Hoje, eu tenho ami-
gos, um namorado incrível, que estuda comigo. Vou 
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continuar a estudar e ser arquiteta. Traçar mapas da 
minha vida. Criar uma arquitetura de mim. 

Minha infância foi boa, mas sinto muita falta dela. Quan-
do éramos crianças, queríamos crescer e hoje com 17 
anos, perto dos 18, eu quero voltar a ter 8 anos de novo.

Para o meu futuro, quero fazer faculdade de arquitetura 
e trabalhar, conquistar minhas coisas e ser feliz. 

Nunca vi arquitetas negras. Espero influenciar muitas 
pessoas negras nessa profissão, pois às vezes eu temo 
que não vou conseguir. Vai ser difícil, parece um sonho 
tão distante e, ao mesmo tempo, tão perto. Pensar no 
futuro dá medo, porque agora depende de mim, e eu sei 
que sou capaz de sonhar. É bom, mas o melhor é fazer 
acontecer. Tenho o apoio da minha família e do meu na-
morado, que pra mim é o que basta.

Encerro meu texto com a seguinte frase:

VOCÊ É CAPAZ!
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ESCOLAS PÚBLICAS
Autor (a): Larissa Queiroz de Oliveira

Idade/Série: 18 anos, 1º ano A
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CHOROS DA MINHA 
VIVÊNCIA

Autor (a): Maristela de Jesus Silva
Idade/Série: 14 anos, 9º ano A

Minha história começa em dois lugares: O primeiro 
lugar é o céu, pois em Jeremias 1:5 diz: “Eu o conheci 
antes de formá-lo no ventre de sua mãe: Eu separei e 
o nomeei para ser meu profeta das nações”. O segun-
do lugar foi em uma cidadezinha no distrito de Feira 
de Santana. O nome da cidade é Bonfim de Feira.

Eu nasci em uma família negra e também no meio de 
muitas brigas e em todas, o meu pai tava no meio. Ele 
era meio “o chefe da família”. A minha mãe sempre 
foi uma pessoa calma. Ela era empregada doméstica 
e trabalhava numa casa em Feira de Santana. Eu ti-
nha 5 anos mais ou menos naquela época e morava 
com minha avó paterna, o nome dela é Dinha e eu a 
amo muito.

Num certo dia, nós estávamos na casa do meu pai, o 
dia estava tão lindo, e eu realmente estava feliz. Ele 
fez um almoço maravilhoso, só que minha mãe che-
gou e foi falar com ele. Ela foi entregar a pensão para 
ele e ele bateu nela e jogou o dinheiro na cara dela. 
Eu chorei tanto.

Na minha adolescência, eu chorava muito quando 
lembrava disso, aquela cena era meu pesadelo, só 



48

que um dia eu liguei pra ele e pedi perdão por todo 
ódio que eu sentia dele.

E essa é a minha vivência, antes com choro e agora 
com perdão. 

DEJA VU
Autor (a): Aline Santos

Idade/Série: 14 anos, 9º ano A

Eu vim de uma família mista que tem de tudo um pouco, 
tem cristãs, candomblecistas, católicos e até mesmo 
alguns sem religião.

Na casa da minha avó é onde sempre tenho deja vu, 
dejavu da pracinha que eu brincava com meus primos. 
Deja vu das festas em que toda família se reunia. Tenho 
deja vu quando… deja vu não, saudade.

Minha infância tem cheiro, gosto e sabor de MC Donald 
que era uma das minhas comidas favoritas, sempre 
gostei de ir ao shopping com minha mãe e brincava de 
game staytion. Já, na minha infância, eu não tive pre-
sença constante do meu pai, mas minha família com-
posta por mãe é honesta e me ajudaram a esquecer um 
pouco a ausência do meu pai.
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Aqui vai minha reflexão sobre tudo que vivi: eu não pre-
cisei que meu pai estivesse presente, mas óbvio que 
isso gerou algum tipo de trauma em mim. Hoje eu já 
não sinto a falta dele, porém na minha infância eu cho-
rei perguntando o porquê de ele precisar ficar longe. Já 
não necessito dele, aprendi a caminhar sozinha.

Para onde eu vou? Eu vou viver sem medo do que pode 
acontecer. Sem medo me privar do mundo. Vou ser 
quem eu sou, independente de ser julgada sobre minha 
vida profissional. Vou ser a jogadora de futebol mais 
conhecida nesse mundo. Vou honrar minhas ancestrais 
(aquelas que me antecederam). Hoje assisto a vários 
jogos. Vou ter uma família, vou cuidar da minha mãe, 
como ela cuida de mim. Não tenho medo do futuro, pois 
eu vivo o meu presente.
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BELEZA AFRO
Autor (a): Luana Santiago Barbosa

Idade/Série: 17 anos, 2º ano B 
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MINHA INFÂNCIA 
DOCE E SONORA

Autor (a): Lais Moraes
Idade/Série: 16 anos, 9º ano B

        
Minha história começou num bairro pequeno chamado 
São Gonçalo do Retiro. Eu fui a filha primogênita da mi-
nha mãe e de meu pai. Fui também a primeira neta da 
minha avó paterna e a primeira mimada.

Minha mãe foi faxineira. Ela fazia faxina em algumas 
casas e meu pai primeiro, foi pedreiro. Ele fazia alguns 
bicos e logo depois virou engenheiro e essa virou a pro-
fissão dele.

E eu comecei estudando em colégio particular. Fiquei um 
ano lá e depois fui para a escola pública. E assim foi a 
minha infância: gostar de música, culinária e confeitaria.

Foi assim que eu comecei a descobrir o que eu gosto 
de fazer, mas minha paixão foi a música e a confeitaria 
mesmo.

Foi assim que eu comecei a refletir e, pensando no que 
realmente quero pra mim. Na minha infância, não en-
tendia muito o que queria e hoje consigo entender direi-
to o que realmente quero.

E eu sei onde quero chegar e onde vou chegar. Lá mais 
pra frente quero virar uma grande confeiteira de mão 
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cheia. Quero fazer e confeitar bastantes bolos e cantar 
em muitos lugares por aí. Fazer bastantes bolos para 
minhas avós e mãe (hoje ela doces maravilhosos), mas 
lá pra frente, eu que irei fazer.

UM RITMO DE VIDA
Autor (a): Any Clara de Paula

Idade/Série: 12 anos, 6º ano A

Eu nasci no Hospital Roberto Santos, às 5h da manhã. 
Recebi alta depois de 15 dias de supervisão. Quando 
recebi alta, fui muito bem recebida pela minha família. 
Toda a minha família por parte de mãe é candomblecis-
ta; já por parte de pai, é crente. Eu sou candomblecista 
desde pequena, mas também vou pra igreja às vezes.

Quando completei 5 anos eu resolvi entrar na capoeira 
e não me arrependo nem um pouco disso. Eu ainda com 
5 anos, minha mãe descobriu que estava grávida de mi-
nha irmã. Quando minha irmã nasceu, eu aprendi a ser 
mãe: dava banho na minha irmã, dava comida, trocava 
fraldas e tudo mais.

Quando minha irmã completou 5 anos, eu já estava com 
9, minha mãe colocou a mim e minha irmã na ginástica 
rítmica. Então, além de capoeira, eu faço ginástica. Depois 
de um tempo minha mãe colocou minha irmã na capoeira.
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E até hoje eu e minha irmã fazemos capoeira e ginásti-
ca. Hoje, estou com 12 anos e minha irmã está com 7.

Por conta da nossa religião eu e a minha irmã sofremos 
preconceito, mas tudo foi resolvido.
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NÃO AO 
PRECONCEITO

Autor (a): Rebeca Santos Costa Lima
Idade/Série: 13 anos, 7º ano A
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NÃO MAQUIAR 
MINHA HISTÓRIA

Autor (a): Yasmin Reis de Souza
Idade/Série: 15 anos, 8º ano B

Eu me chamo Yasmin e tenho 15 anos.

A maquiagem é algo que eu adoro, pois amo maquiar e 
fazer sobrancelha. A razão da maquiagem é fazer qual-
quer pessoa se sentir bem.

Eu quero trabalhar com design de sobrancelhas e fazer 
penteados no meu cabelo afrodescendente. Uma coisa 
que eu amo, é finalizar meu cabelo, apesar de gostar de 
maquiagem e sobrancelha.

Eu sofri bullying, porque sou muito alta. Eles falam que 
sou perna longa, mas pra mim isso não me ofende, por-
que eu me sinto bem como eu sou, afinal não fui eu que 
escolhi ser grande: foi Deus.

Tem gente que até fala “Hum, parece uma modelo!” 
“Que lindo corpo!” “Precisa de uma agência de modelo.” 
“Você é perfeita para isso, o seu tamanho é ótimo!” E me 
chamam de magrela, mas eu não ligo para nada.

E agora a maior inspiração é ser maquiadora e ser desig-
ner de sobrancelhas e abrir meu próprio salão para aju-
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dar as mulheres que precisam ficar mais bonitas do que 
elas são. Quero ajudar as meninas de cabelo afrodes-
cendente e mostrar a elas podem brilhar cada vez mais. 

E eu também quero também ajudar as pessoas que 
sofrem bullying para que elas não fiquem tristes. De-
vemos nos colocar no lugar do outro, que está passan-
do pela situação.
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MULHER BAIANA
Autor (a): Monique Thaissa Machado Chaves de Jesus

Idade/Série: 13 anos, 7º ano A
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O BERÇO DA MINHA 
HISTÓRIA

Autor (a): Jonathan Teles Oliveira dos Santos
Idade/Série: 12 anos, 8º ano B

Minha vida é levemente entediante. Minha vida é sim-
ples, como minha mãe diz “nasci em berço de ouro”. 
Eu nasci com um alto risco de perder minha mãe. Ela 
me teve como uma criança prematura. Eu e meu irmão 
somos prematuros. Tenho 12 anos e estou no 8 ano e 
comecei bem avançado no colegial. Quando eu tinha 7 
anos, eu tinha quase qualquer coisa que eu quisesse, eu 
estudava em colégio particular. Eu comecei a falar com 
1 ano e pouco.

Sou negro, não tive tanta dificuldade. Felizmente nunca 
sofri racismo aparente, bullying ou outro tipo de agres-
são. Não gosto de esconder as coisas. Normalmente 
sou bem sincero com qualquer pessoa. Sou bem quieto, 
não gosto de conversar muito. Admito que sou antisso-
cial e não gosto de conversas longas.

Meu comportamento antissocial vem desde que eu era 
pequeno. Desde o meu primeiro ano de idade. Eu não 
fazia ideia do que era ser inquieto. Sempre fui de ficar 
no meu canto brincando e até hoje eu brinco sozinho e 
não é porque ninguém queira brinca comigo, é porque 
eu não gosto de muita socialização. Eu converso so-
zinho na maioria do tempo, mas eu acho que é normal 
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falar sozinho às vezes.

Minha família, na maioria é negra: minha mãe, meu 
avô, minha avó. Meu pai é pardo e meu irmão ne-
gro também. Minha avó é crente, eu vou com ela, 
às vezes na igreja. Minha bisavó era candomblecis-
ta. Ela era da macumba e minha mãe foi batizada. 

Sobre o que quero ser, admiro muitos os arquitetos, 
sem eles não iriam existir casas ou prédios, mas mi-
nha admiração também é a culinária. Eu gosto bastan-
te de cozinhar, porém meu maior foco é completar o 
colegial, principalmente para orgulhar meus pais, pois 
sem eles eu não estaria aqui.
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VIDAS NEGRAS 
IMPORTAM

Autor (a): João Paulo de Souza do Monte
Idade/Série: 13 anos, 7º ano A
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PELAS ESTRADAS    
DA VIDA

Autor (a): Matheus de Souza Andrade
Idade/Série:19 anos, 3º ano A

Acredito firmemente que todos nós 
Somos uma metamorfose.
Hoje amamos,
Amanhã, odiamos, 
Depois, perdoamos

Na vida, nem tudo são flores
Mas seguimos
Sendo abençoados 
E desviando das dores.

A dor de ser seguido em uma loja,
A dor de ser olhado como “minoria”
A dor que nem todo dinheiro no mundo
Pode comprar.

Para um artista negro ser reconhecido, 
Ele precisa ser três vezes melhor em tudo:
Na escrita,
Na criatividade 
Na educação e na ética.

Mas mesmo sendo três vezes melhor em tudo,
A escravidão moderna faz com que ele esteja 
Cem vezes atrasado.
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Ainda recebo olhares tortos,
Ainda recebo tudo de negativo
Que essa sociedade insiste em oferecer a um negro.
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“OLHAR PARA O 
FUTURO JOVEM”

Autor(a): Caio Santos dos Santos
Idade/Série: 19 anos, 2º ano 
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