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“Liberdade, essa palavra
que o sonho humano alimenta
que não há ninguém que explique
e ninguém que não entenda"
Cecília Meireles  

Vinícius com Lucas e Gabriela.  



Apresentação

Este é o último livro da coleção “Os Novos Amiguinhos” que comecei a escrever em meados de 2012, motivado pelos meus 
netos, Gabriela e Lucas. As fábulas valorizam a cultura indígena, mitos e lendas brasileiras e ressaltam a importância de 
conviver em harmonia com a natureza.  Além disso, possuem diversos termos em Tupi-Guarani e seus significados, um espaço 
com desenhos para colorir e poemas que abrangem temas familiares, históricos, sociais e culturais. 
Os livros são distribuídos em hospitais infantis, feiras, escolas e outros locais voltados para crianças. Visando ampliar a 
disseminação das obras, publiquei-as na versão digital em outros idiomas (inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, 
mandarim e guarani), no blog  “Os Novos Amiguinhos”, compartilhando o legado da cultura indígena com meninos e meninas 
de outros países.

“As Aventuras da Indiazinha Tiçá” foi o primeiro livro da coleção. Tiçá é inspirada na Gabriela, que quando nasceu tinha os 
cabelos pretos. Nessa história, a indiazinha estava passeando na floresta quando encontrou o bem-te-vi Pitan em apuros. 
Com a ajuda de seu macaquinho Sauá, ela salva o pequeno pássaro e o devolve à sua família. 

O segundo livro da série, “O Nascer da Lagoa Luz Azul”, foi uma homenagem à amizade entre Gabriela e sua companheira de 
creche, Liora. Tiçá queria conhecer os portugueses e os franceses que estavam, temporariamente, habitando em uma cidade 
distante da aldeia Taba-çá. Para encontrá-los, a indiazinha percorreu trilhas peabirus e no caminho encontrou Liora, que era 
membro de uma dessas famílias europeias.  As meninas se distraíram e se perderam na floresta, mas, graças ao Pitan, tudo 
acabou bem.  

A edição seguinte, “Luçá e o Pterossauro Yuri,” é uma comemoração ao nascimento do meu segundo neto, o Lucas.  A 
indiazinha queria muito um irmão e o pajé da tribo ajudou a menina na realização do seu desejo. O novo irmãozinho da Tiçá 
nasceu por meio de uma pajelança, provocando raios que transportaram até a aldeia um ovo do pterossauro Yuri e o menino 
Luçá, que é loirinho, muito branquinho, propositalmente diferente dos outros membros da tribo. Assim, propomos nesta 
publicação uma reflexão sobre o respeito à diversidade.

O livro “Pitan-Net - a Internet dos Bem-te-vis” surgiu da necessidade de uma comunicação de eventos como fogo na mata, 
meninos perdidos e outras emergências que aconteciam na aldeia e que precisavam de socorro rápido. Assim, Luçá criou a 
Pitan-Net, uma referência à Web e aos bem-te-vis, que são territoriais. 

A quinta publicação, “Paí, Paí Vini-çá”, apresenta aos leitores o pai dos indiozinhos, o personagem Vini-çá e é uma homenagem 
ao meu filho Vinícius.  Nessa aventura, abordamos a importância da prática de esportes. Nesse episódio, aparece a coruja 
Belinha que será uma psicóloga na próxima coleção. 

A penúltima edição, “Gegê o Indiozinho que Amava os Animais”, um indiozinho muito brincalhão sofreu um acidente que tirou 
o movimento de suas pernas e mudou sua vida. Com a ajuda dos amigos e a descoberta de um novo esporte - o tênis para 
cadeirantes - Gegê reaprendeu a viver e descobriu novas aventuras. 

Com este livro, “Kariki, O Reizinho”, eu fecho o ciclo da série “Os Novos Amiguinhos”, representando todas as influências da 
origem de nosso povo brasileiro, como o nativo (índio), o europeu e o africano.



Escravo – “Miaussuba” em Tupi-Guarani.
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A professora Marci-çá estava ensinando 
as crianças da aldeia Taba-çá, na região 
de Pedregulho-SP, quando sua sobrinha, 
a indiazinha  Tiçá, perguntou:
– Professora o que é escravidão?
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Porque essa pergunta, Tiçá?
– Hoje pela manhã, bem cedo, meu irmão 
Luçá recebeu uma mensagem pela Pitan-
Net – a Internet dos bem-te-vis – sobre 
um menino que pedia socorro, porque 
estava acorrentado na árvore de uma 
fazenda bem distante da nossa aldeia, 
nas proximidades do Pico do Jaraguá 
(SP).

Pergunta - “Poranduba” em Tupi-Guarani.
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Muito bem Tiçá, esse é um dos exemplos de escravidão dos mais brutais. 
Mostrarei nas próximas aulas como esse terrível mal é devastador para os povos 
ou pessoas que são escravizadas e como acontece em nossa Nação Tupi-Guarani 
quando os brancos escravizam os povos africanos, de pele negra, e os indígenas, de 
pele vermelha.

Povo – “Apyaba” em Tupi-Guarani.



7Dia claro – “Coacatu” em Tupi-Guarani.

Tiçá avisou: 
– Professsora, o Luçá está preocupadíssimo 
em salvar o menino e já está voando no 
pterossauro Yuri para resgatá-lo, não 
esperou nem o dia clarear. 

A professora alertou:
– Com a descoberta de ouro e pedras preciosas nas terras desta 
fazenda, a região virou local de garimpo perigosíssimo.
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Luçá, ao sobrevoar o Pico do Jaraguá 
(SP) disse ao macaquinho Sauá:
– Olhe lá embaixo. Há um menino 
preso em uma árvore, deve ser ele que 
nos pediu ajuda.

Depressa, Yuri! Vamos pousar ao lado 
dele, mas com muito cuidado para que 
ninguém nos veja. Em seguida, você 
segue em direção à Chapada do Araripe 
(CE) para buscar sua amiga, a 
pterossauro Cristinha.  

Depressa – “Coriteĩ” em Tupi-Guarani.
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Amigo - “Mũ” em Tupi-Guarani.

Kariki - Em haussá, língua africana, quer dizer rei.

O indiozinho respondeu:
- Meu nome é Luçá e este é meu 
amigo Sauá, juntos vamos tirá-lo 
daqui.

O menino, choroso, lamentou:
- Eu me chamo Kariki. Como castigo, fui 
amarrado por um fazendeiro muito 
mau, que me maltrata, que me faz 
dormir no sereno, que me proíbe de ir à 
escola e que me obriga a trabalhar 
pesado sem parar. Não aguento mais! 
Levem-me com vocês!
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Luçá, ao desamarrar Kariki, disse todo 
orgulhoso:
– Agora você está livre, podemos ir 
embora.
O menino continuou seu desabafo:
– Não Luçá, eu tenho que levar minha 
irmãzinha, a Kaká, que é escrava na casa 
do fazendeiro. Meus pais morreram de 
tanta maldade aqui nessa fazenda. Fomos 
arrancados de nossa tribo na África, 
escravizados e trazidos para cá. Eles me 
pediram para não me separar dela 
jamais.

Maldade – “Angaipaba” em Tupi-Guarani.
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Então, Luçá sugeriu:
– Vamos fazer um plano de fuga dessa 
fazenda tão desumana. Você, Kariki, à 
noite, vai avisar sua irmã, a Kaká, da nossa 
intenção. Depois vocês se encontrarão 
comigo e o Sauá aqui, nessa árvore e, 
daqui, vamos todos nos esconder na 
floresta, quando seguiremos para nossa 
aldeia.

Fugir – “Jababa” em Tupi-Guarani.
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Acordar – “Paca” em Tupi-Guarani.

Capitão de Mato - Homem que caçava 
os escravos que fugiam das fazendas.

A mulher do fazendeiro, ao acordar, viu que as crianças haviam desaparecido e 
correu para avisar seu marido:
– Os pequenos escravos africanos fugiram levando comida! Não se esqueça de 
levar o Cabeção, que é o cão mais bem treinado para localizá-los, além do Capitão 
de Mato.



13Pergunta – “Poranduba” em Tupi-Guarani.

Kariki avisou ao Luçá:
– Vamos ficar atentos, pois o fazendeiro 
perverso, com seu cão Cabeção e o 
terrível Capitão de Mato, certamente, 
virão nos pegar, e esse trio é o mais 
impiedoso com os escravos.
Luçá, apreensivo, perguntou:
– O Yuri voou para o Nordeste e agora, 
como fugiremos desta fazenda sem ele?



14 Grito – “Assema” em Tupi-Guarani.

Pressentindo o perigo, o macaquinho 
Sauá subiu em uma árvore e lá de cima 
soltou um grito pedindo ajuda para seus 
amigos da floresta. Logo se ouviu a 
resposta: um apito fortíssimo e 
estridente ecoou...ecoou...ecoou...como 
nunca.

O  Sauá tranquilizou Luçá:
– Vamos conseguir mesmo sem o Yuri. 
Nosso protetor já está chegando, ele 
ouviu meu apelo.



O cão Cabeção arrebentou a coleira e desapareceu da região para sempre. Sabia 
que aquele som agudo era do terrível Curupira e que já estaria bem perto.

Cara de Cão - Existe no Rio de Janeiro esse morro onde foi fundada a cidade.

Curupira - Saiba mais na página 27. 15

A lenda diz que os Espíritos da Deusa 
Mitã das Crianças transformaram esse 
cão em uma montanha de pedra 
conhecida como morro Cara de Cão. A 
ele foi dado esse castigo para nunca 
mais perseguir crianças.



16 Frouxo – “Canãia” em Tupi-Guarani.

O fazendeiro, irritadíssimo, gritou ao  
Capitão de Mato:
– Vamos logo, seu frouxo! Vamos pegar 
esses escravos fugitivos, amarrá-los na 
senzala e deixá-los sem comida e água 
por um bom tempo para aprenderem a 
não fugir mais.



17Mão – “Pó” em Tupi-Guarani.

Os homens maus estavam quase 
alcançando as crianças, quando um 
índio gigante com um cajado rolando 
nas mãos e com os pés virados para trás, 
para confundir seus perseguidores, 
apareceu na frente dos homens cruéis,  
isolando as crianças para protegê-las.



18 Tamanho – “Pucupucu” em Tupi-Guarani.

Esse índio gigante gritou:
– Eu sou o Curupira.
E ele foi crescendo, crescendo cada 
vez mais de tamanho e, então, soltou 
um berro fortíssimo que tremeu 
tudo em sua volta:
– Quanta crueldade! Não permitirei 
que persigam crianças indefesas. 
Vocês pagarão por essa maldade.



19Arrepender-se – “Moassy” em Tupi-Guarani.

O Curupira tocou com seu cajado no 
ombro do Capitão de Mato paralisando-o 
e, em seguida, transformou sua 
pele branca em negra, com cabelos 
cor de fogo e o batizou de Moassy. 

Esse novo personagem se arrependeu das maldades e 
transformou-se no maior defensor dos escravos fugitivos. 
Tempos depois, criou o Quilombo dos Cristais nas terras 
dessa fazenda com os escravos, que se tornaram livres e 
que nela garimpavam ouro.



20 Esconder – “Mima” em Tupi-Guarani.

O fazendeiro ficou apavoradíssimo 
com o que vivenciou, mas conseguiu 
chegar à casa da fazenda e disse para 
sua mulher:
– Esse Curupira vai nos destruir. 
Vamos abandonar tudo e ir embora 
dessa terra. Levaremos apenas a roupa 
do corpo.

Na Europa, o homem mau foi morar 
com sua família em uma cidadezinha. 
Quando as crianças e adultos 
passavam em frente à sua casa, 
sabedores do ocorrido, anunciavam:
– Olha o Curupira, ele está chegando!
O homem ruim, apavorado, escondia-
se embaixo da cama, borrava-se todo e 
só saía quando a rezadeira chegava e o 
tranquilizava. Por ter sido tão 
impiedoso, assim foi sua vida...



21Tarde – “Carúkeme” em Tupi-Guarani.

Os heróis Luçá, Sauá e os novos 
amiguinhos Kariki e Kaká tiveram uma 
bela recepção ao chegarem na aldeia 
Taba-çá. O Curupira acompanhou o 
grupo para ter certeza de que chegariam 
bem.  

Nesta mesma tarde, Yuri chegou com sua 
amiga Cristinha, que foi muito bem 
recebida. 
Para comemorar, Vó-dir fez o seu famoso 
bolo de chocolate.



Pele – “Pirá” em Tupi-Guarani.

Assim, a professora pode então explicar com bastantes detalhes sobre a 
escravidão e a classificação, horrível, das pessoas por sua pele branca, negra ou 
vermelha e não pela bondade, simplicidade, amizade, igualdade e fraternidade.

No primeiro dia de aula do Kariki e de sua 
irmã Kaká, a pedido da professora Marci-
çá, eles contaram suas histórias de vida. 
Liora, amiguinha da Tiçá, veio do Rio de 
Janeiro, especialmente, para conhecer os 
novos amiguinhos
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Palma da mão - Poapytera em Tupi-Guarani.

À tardinha, ao redor de uma fogueira, o menino Kariki contou:  – Meus pais me 
diziam sempre: “Kariki, como seu nome diz, você será o rei do nosso povo ao 
voltar para a África. Essas inscrições na palma da sua mão esquerda lhe dão poder 
divino de ser majestade. Prometa-me que um dia irá à procura de seu reino!”

As crianças ficaram boquiabertas com 
tal revelação, tinham salvado um rei e 
uma princesa de verdade. Só nesse 
instante, viram a linda tatuagem de um 
brazão na palma da mão do reizinho 
Kariki.
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A Tiçá e a Liora aprenderam com a 
princesinha Kaká a arte de entalhar 
madeira e se tornaram grandes 
amigas.
A indiazinha Tiçá entalhando peças 
que retratavam a escravidão na Nação 
Tupi-Guarani; a princesinha Kaká, 
ornamentos da saudade e angústia de 
seu povo africano Haussá, como 
máscaras e esculturas; e a Liora, peças 
sacras da cultura europeia.

fim
24



Para saber mais.
Do mundo encantado ao mundo real
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Pico do Jaraguá

O QUILOMBO 

DOS CRISTAIS

O Pico do Jaraguá é o ponto mais alto da cidade de São 
Paulo com 1.135 metros de altura, localizado a oeste da 
Serra da Cantareira. Jaraguá em tupi significa "senhor do 
vale".  Segundo o historiador Afonso de Taunay, nesse 
local, por volta de 1580, o português Afonso Sardinha 
(traficante e caçador de índios) construiu uma casa na 
região que passou a se chamar Fazenda Jaraguá. Ele 
descobriu vestígios de ouro no ribeirão Itaí, localizado no 
pico e, como os índios dominavam aquelas terras, havia 
numerosas guerras contra os nativos. A mineração, 
portanto, só teve início 1590 e o ouro do Jaraguá foi 
explorado até o esgotamento, no século XIX.

Fonte: http://www.aprenda450anos.com.br/
450anos/vila_metropole/1-3_pico_jaragua.asp

MORADIAS

garimpo

OFICINA

MURALHA

HORTA



Zumbi dos Palmares

Zumbi  foi um dos principais representantes da 
resistência negra à escravidão na época do Brasil 
Colonial.  Nasceu livre, em 1655, e aos seis anos fora 
aprisionado.  Aos quinze anos fugiu em busca de suas 
origens, voltou para o quilombo dos Palmares, 
comunidade livre formada por escravos fugitivos das 
fazendas,  onde adotou o nome de Zumbi. Em 1678, 
liderou um conflito interno, alcançou a liderança do 
quilombo e combateu os portugueses durante quatorze 
anos. Em 1695, reuniu mais de 2000 palmarinos (nativos 
de Palmares) e invadiu povoados de Pernambuco em 
busca de armas e alimentos. Antônio Soares, um dos 
líderes das tropas palmarinas, foi capturado e em troca de 
sua liberdade entregou o esconderijo de Zumbi. Zumbi 
foi capturado e morto em 20 de novembro de 1695.

Fonte: http://www.historiabrasileira.com
/biografias/zumbi-dos-palmares/

O Curupira
O Curupira é uma das lendas do folclore brasileiro criada 
pelas populações que habitavam áreas próximas às 
florestas. Considerado protetor da flora e da fauna, ele é 
contra os caçadores e os que extraem as riquezas destes 
lugares, como os madeireiros.
Representado pela imagem de um menino ruivo, possui 
os pés com os calcanhares para frente, levando os 
caçadores a se enganar com suas pegadas e deixando-os 
perdidos nas florestas. Além disso, tem o poder de 
realizar encantamentos e de se transformar em outras 
criaturas. Dentre suas características, destaca-se o fato de 
ser muito veloz, sua força e sua astúcia.

Fonte:  http://www.brasilescola.com/historiab/
curupira.htm 
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CAPELA

ANTIGA SEDE 

DA FAZENDA

PORTÕES REFORÇADOS 

COM VIGIA

GALPÃO

(MERCADO)

POÇO
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PARA COLORIR
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 A Escravidão
Este texto é para os jovens e adultos lerem e explicarem com palavras acessíveis às crianças.

Esses escritos foram inspirados nas obras sobre escravidão de Castro Alves, 
Darci Ribeiro e Eduardo Bueno e nas minhas vivências ao longo dos meus 76 anos. 

Da escravidão negra do passado à descorada escravidão atual.

I - A África

Tribos de bravos guerreiros,
Fortes, livres nas savanas e campos africanos.
Homens, mulheres e até crianças
Subjugados, aprisionados e depositados
Como feras, em porões de navios negreiros:
Fétidos, sujos, infectos, escuros e ar rarefeito.
Desespero sem horizonte - que desesperança!

II - O pecado

Oh!  Nódoa, mancha enodoada.
Pelo vermelho do sangue pisoteado
De seis milhões de seres humanos,
Triturados na carne e na consciência.
Destes, três milhões de cadáveres,
O único pecado:
A cor negra de sua pele.

III - A longa travessia

Cruzando o Atlântico como numa eternidade
Noventa dias e noites sem ao menos ver as estrelas
Nem mesmo sabendo se era dia ou noite,
Exilados para uma terra tão distante
Que muitos nem nela chegariam.
E os outros? Em tempo algum retornariam
Dessas viagens sem volta às suas planícies e riachos.

IV - Lágrimas secas

Nas noites amanhecidas
Como nas tardes enegrecidas
Os lânguidos olhares femininos
Iluminando foscamente
Seus já ofuscados sonhos
Vertem de seus olhos fugidios
Lágrimas borradas e secas

V- Gotas secas de leite

Negras tetas caídas, 
Chupadas, sugadas e sangradas
Não mais vertiam gotas de leite
Apenas arremedo de névoas secas
Manchando ao tocar o rosto
De seus filhos, muitos já inertes.
E que depois no Brasil seriam amas de leite
Dos filhos de seus opressores brancos
Sorvendo gulosamente gotas de vida.
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VI - A chegada

Nos portos de uma terra tão longe e desconhecida, 
Doentes e depauperados pela longa travessia,
Quem os acolhe e dá as boas vindas?
Os cancioneiros bem-te-vis, sanhaços, sabiás, 
graúnas...
Acorrentados e nus ao descerem dos “negreiros”,
E o “senhor” homem branco, o que faz?
Os comercializam como animais de tração.
Trabalhando à exaustão, podendo até levar à morte
Na lavoura açucareira e extração aurífera.

VII - Pombeiro – Comerciante africano de escravos

Quanta crueldade na teia escravocrata!
Na África os “pombeiros”, que os capturavam e os 
arrastavam
Aos navios negreiros,  trocados por fumo e bebida.
Dos atravessadores até as minas e usinas de açúcar 
Esta perversa organização... não deixava que ficassem 
juntos
Dispersando grupos tribais por terras 
incomunicáveis.
Da mesma etnia, dialetos e línguas comuns.

VIII - Núcleos culturais

Assim não se rebelariam, como foram impedidos
De organizar seus núcleos culturais
Que, se criados, teriam diminuído suas angústias.
Os que sobreviveram, todos foram escravos
Sem identidade e quantificados como peças.
Tamanha desumanidade vivida debaixo dos céus
Africano, atlântico e brasileiro.

IX - Solidão

Famílias inteiras despedaçadas e esgarçadas,
Nunca, jamais reagrupariam.
Que vida, que futuro, que sonhos...
Ceifados, mutilados e
Escravizados na pele e a alma 
Vagueando em suas mágoas com aflição na solidão
Em suas esperanças destruídas sobre desencantos.

X - O comércio negreiro

Fortunas e impérios familiares realizados,
Auferiram lucro ignóbil com o sangue
Pela venda de seres humanos
Como negra mercadoria perecível.
Triste povo que não consegue,
Após mais de quatro séculos,
Que sua sociedade seja igualitária.
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XI - O trabalho

A escravidão massacrante torna o trabalho braçal 
uma desonra.
Longas dezoito horas diárias, castigados pelo sol,
Nas plantações de cana, café...nas fazendas, usinas de 
açúcar,
Minas de ouro, casas senhoriais,  palácios e no 
comércio.
Tudo o que aqui no Brasil foi feito e produzido
Fora moldado pelo suor tenso, sem liberdade
Desse povo sem rosto, nome, identidade – os negros.

Humilhante se  um ex-escravo não possuísse um para 
ele,
Inconcebível um branco, mesmo pobre, não ter o seu.

XII - As marcas da crueldade

Relembremos a palmatória, o tronco, as correntes, 
O chicote, a gargalheria, os formigueiros, o ferro em 
brasa,
O pelourinho e as mutilações tão desumanas – uma 
barbárie!
Eram formas permanentes de punir os que se 
rebelavam 
Contra a repressão vil dos senhores escravocratas.
Com esses castigos imputavam o medo ao extremo
Para não haver mudanças nessa engrenagem 
escravagista.

XIII - Será verdade?

Muitos descendentes ainda
Cambaleiam e dançam impregnados até a alma,
Ecoando os lamentos dos açoites em seus corações
Dos horrores sofridos pelos pais, avós e bisavós...
Em mais de 400 anos de escravidão,
Pois carregam em sua pele
A cor nefasta do racismo torpe.

XIV - Futuro incerto

No bruno sombrio passado escravista
As maldades que moviam os homens
Fizeram secar nas mulheres negras
Seu leite e suas lágrimas.
Hoje, com a mesma ambição pelo lucro,
Destroem matas, poluem e secam rios.
No futuro sem água, haverá vida? 

XV - Depravação

O ventre gerador das escravas
Durante um bom tempo
Foi a parte mais lucrativa
Da propriedade rural da escravocracia brasileira.
As ainda crianças eram absorvidas
Como farta e baratíssima mão de obra.
Triste olhar das dores que geram tristezas.

XVI - Ganância

A exploração asquerosa continua em cadeia  encadeada
Qual sentido?
O mesmo de outrora e sempre:
A ganância desmedida, coletando lucros obscenos,
Indecentes como ela, sempre ela – A ganância
Tão desprezível, perversa e destruidora 
De sonhos lindos, lindos e simples,  sonhos de 
esperanças.
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XVII - Mucamas

A miscigenação se fez livre
Do ventre gerador, as mucamas.
O regime alimentar, a religiosidade,
Chegando ao vocabulário, são legados
Da cultura, alma e mente africana.
As tristezas arqueadas se aquietam, adormecem
E se elevam pelos ritmos musicais e espirituais.
Mas as barreiras econômicas e sociais, estas sim,
Continuam intransponíveis nos desafiando. 

XVIII - Corrupção gera escravidão

A desilusão zera as ilusões, desilude. 
O desengano faz perder as esperanças.
A decepção,  sem forças para reagir, abate.
O desânimo destrói a auto-estima.
A brutalidade torna os homens cruéis.
A crueldade leva à monstruosidade.
A síntese destas palavras nasce
Deste binômio corrupção-escravidão.

XIX - A República

Descendentes dessas mesmas famílias europeias,
Que fizeram fortunas indecentes com a desonra
Do trabalho escravocrático de negros e índios.
Juntos, com os brasileiros traficantes de negros,
Aliados aos donos do poder, sempre, eles, a elite
A dominarem as rédeas na colônia, império e 
república.
Para se perpetuarem nos mandos, vão migalhando 
aos poucos.
Impedindo que a ordem vigente,
Em benefício apenas da minoria, não se esfacele.

XX - A ambição

A ambição desmedida dos que detêm o poder
Em seus aviões e iates pelo mundo
Continua a mesma desde os primórdios,
Impedindo que os menos favorecidos
Tenham acesso a 
Educação, saúde, transporte, trabalho e segurança.
O interesse cínico deles é apenas argentário, sem 
escrúpulos.

XXI - Ainda hoje

Milhares de crianças ao serem concebidas
São perdedoras, pois estão e estarão
Nos alagadiços, cortiços, guetos, morros , periferia...
Na miséria das enchentes e avalanches onde tudo se 
perde.
Longe das oportunidades, mergulhadas nas endemias.
Mais próximas dos desvios de conduta,
- Os crimes, tão glamorosos aos jovens.

XXII - Preconceito e a segregação social

Para nos livrarmos do preconceito do racismo é preciso 
Que retiremos de nossas mentes essa mancha 
vergonhosa,
Resquícios maléficos da impiedosa escravidão.
O preconceito hoje não é só pela cor da pele
E sim daqueles menos favorecidos, os indesejáveis, 
frustrados,
Desamparados, miseráveis, jogados e esquecidos 
À margem da vida pelos corruptores do poder.
É o racismo sócio-econômico.
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XXIII - Retrato atual – Barbárie

Os tumbeiros do passado
Se apresentam hoje, no século XXI, 
Com novas facetas e outras cores na pele.
Caiçaras, mulatos, cafuzos, mestiços e brancos.

Povo humilhado e amontoado como gado
Nos transportes, horas e horas a fio... ao trabalho e à 
escola.
Já ao raiar do dia à espera da condução na periferia,
São roubados pelas armas de seus vizinhos.

Ou nas filas intermináveis com crianças no colo,
Velhos depauperados, mulheres grávidas
Implorando saúde nos hospitais sucateados.

Ou nas escolas públicas sem aulas
Com professores pagos sem dignidade.

Povo humilhado nas degradantes prisões, sendo
Negros e mestiços em maioria e minoria nas 
Universidades.
Maior vítima de homicídios, menor expectativa de 
vida.
A maioria das mulheres estupradas é de negras.
Esta é a herança nefasta da nojenta escravidão,
Ampliada pela escancarada, generalizada e 
banalizada corrupção.

Este é o submundo caótico da sociedade.
A encenação, o teatro do faz de conta:
Os professores simulam que ensinam,
Os governos fingem que pagam bem,
Os pais querem se iludir que os filhos aprendem
E as crianças as maiores vítimas.
(Pouquíssimas exceções a esta peça teatral)

XXIV - Racismo nas desigualdades sociais

Gritar NÃO
Ao racismo impiedoso, da ofensa,
Da injúria, do preconceito, do descaso,
Da desumanização, do desrespeito,
Da transgressão, da violência e da injustiça.

Bradar SIM
A quem conta e reconta a história da escravidão
Quando estarão refletindo, reeducando, informando,
Conscientizando, integrando, indignando 
Seus ouvintes ou leitores.

Mudar mesmo
A cultura da mentalidade do racismo
E das desigualdades sociais
Chegando até ao ponto
Do negro não ser partícipe dos insultos simbólicos

Desracializar e chegar
À convivência harmoniosa,
Ápice da igualdade de oportunidades,
Ao fraternizar a fraternidade
Não de várias raças
Mas uma só raça - a raça humana.
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XXV - Nas nuvens (termo atual usado para
armazenar dados e fotos)

Será que essas atrocidades
Que ainda campeiam no Brasil
Estão sendo armazenadas nas nuvens?
Quando num belo dia o povo, indignado e furioso,
Explodirá a brutalidade
Do preconceito e racismo
E chegaremos à sociedade da justeza?  

XXVI - As corporações - donas do poder

Hoje, os 6,5 milhões de brasileiros analfabetos
São descendentes dos 13 milhões de 1889.
As elites sempre negaram
Educação aos menos favorecidos.
Para que nossas crianças saiam
Dessa sombria escuridão infame
E se tornem cidadãs de suas vidas
A única via será pela educação,
Reiterando: mais educação com qualidade.
E nós, sociedade, seremos responsabilizados
Ao não fazer essa revolução quando, então,
Veremos as abismais desigualdades e as frustrações 
galoparem.

XXVII - Relembremos

Que se remova...
A escravidão da irremovível cor da pele, pela mente.
A tragédia do analfabetismo funcional, pela educação.
O preconceito dos oprimidos, pelo amor.
A cegueira da leitura, pelo exemplo.
São temas do ontem e do hoje.
Do amanhã esperamos e sonhamos de que com a 
esperança. Dê um basta.

XXVIII - Violência

Semeada lá pelos idos de 1500
Depois cultivada e aprisionada
Em mais de 4 séculos pela infame escravidão
Hoje, transbordada e eclodida em surtos individuais
Que propagam como ondas
Banalizando a vida, ceifando as pessoas
Da doce e sublime relação de convivência.

XXIX - Decreto a utopia

A partir de hoje:
Todos os que ocupam cargos públicos,
Do vereador ao Presidente da República e seus 
dependentes,
Terão que utilizar os serviços públicos:
Da saúde, clínicas e hospitais;
Da educação, creches e escolas;
Do transporte, o coletivo público.

Assinado: Um sonho de igualdade na 
desumana desigualdade.
Homenagem a Sá-Vicença a 
extraordinária mulher, minha parteira 
e de todos os meus 8 irmãos e da 
grande maioria das crianças que 
nasciam em Pedregulho (SP),  minha 
cidade natal.
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