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Entre versos e palavras, a voz ativa

“Agora tu se arrepende 
quando ela tá deitada em 
um caixão bem na tua frente. 
Agora tu chora, sendo que 
quando nela tu batia, o covar-
de sorria”. Esse é um trecho de 
uma poesia escrita por Natália 
Rocha, 12 anos, aluna do 7º 
ano da Escola Bruno Agnes 
de Santa Cruz do Sul (confira 
a poesia completa no box). Nos 
versos, ela clama por justiça 
ao feminicídio e para que os 
crimes contra a mulher parem. 
Assim como Natália, seus co-
legas de série têm aprendido, 
ao longo deste ano, a força 
das palavras e a 
importância de-
las serem ditas, 
como forma de 
expressar senti-
mentos e pen-
samentos críti-
cos. É através 
do projeto de 
educomunica-
ção Fala Galera, 
realizado pelo 
18º Núcleo do 
CPERS, de Santa Cruz, em 
parceira com escolas estaduais 
da região, que  em 2019 o edu-
candário está trabalhando o 
tema SLAM - poesia marginal. 

O coordenador e secretário 
do 18º Núcleo, Elbe Belar-
dinelli, explica que a poesia 
marginal é aquela que vem da 
periferia, da classe trabalhado-
ra e daqueles que querem ser 
ouvidos. “A partir do projeto, 
os alunos têm a oportunidade 
de trabalhar a arte e a cultura 
de rua, a poesia e a arte mar-
ginal como forma de romper 
pré-conceitos e transformar 
o olhar das pessoas”, diz a 

educomunicadora Lisy de 
Souza, que há 15 anos trabalha 
com cultura de rua. Assuntos 
atuais e muito discutidos em 
sociedade estão entre os temas 
das poesias trabalhadas em 
sala de aula, como igualdade 
de gênero, depressão, abuso 
sexual e racismo. “Eles falam 
de temáticas que “incomo-
dam” na vivência em socie-
dade e de pré-conceitos que 
precisam ser desconstruídos”, 
avalia Elbe. 

NA SALA DE AULA
A poesia é trabalhada em 

sala de aula, em disciplinas 
como geografia, português e 
história, e se insere aos con-
teúdos dessas matérias. “Os 

alunos assistem 
vídeos de per-
formances de 
artistas e leem 
poesias já escri-
tas para apren-
derem como 
devem se posi-
cionar e gesticu-
lar nas apresen-
tações e para se 
apropriarem da 
linguagem e da 

escrita”, explica Elbe. 
Assim como Natália, Raisa 

Oliveira, 13 anos, e Rafael-
la Rodrigues, 12 anos, têm 
se destacado no projeto e 
surpreendido os professores 
com suas apresentações, que 
tocam o público pelos temas 
que abordam e a forma como 
se expressam. As jovens já 
performaram na Câmara de 
Vereadores de Santa Cruz - 
trabalhando o tema igualdade 
de gênero -, na sede do CPERS 
e na 32ª Feira do Livro de San-
ta Cruz, no último domingo, 
dia 8. Entre as conquistas já 
alcançadas pelas meninas está 
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“

”

Desconstruímos os 
pré-conceitos, porque 
eles são aprendidos 

conforme as pessoas 
crescem e se tornam 

naturais para elas.

RAISA OLIVEIRA
aluna do Bruno Agnes Por Natália Rocha

Agora tu se arrepende 
Quando ela tá deitada  
Em um caixão bem na 
tua frente. 

Agora tu chora  
Sendo que quando nela 
tu batia 
O covarde sorria. 
 
Agora o arrependimento 
bate, né, 
Mas antes, quando era 
pra bater 
Tu nem pensava se ela ia 
sofrer. 
 
Agora tu está vendo ela 
morta, 
E chora,

Sendo que ela é que 
chorava quando tu a 
abusava 
E tu ainda falava “tá gos-
tando”. 
 
Sendo que depois 
Que tu a usava  
Lá no canto da  
casa 
Era ela quem chorava. 
 
Nem pensava antes de 
fazer  
Sendo que hoje o arre-
pendimento no teu  
peito vem a bater. 
 
Agora tu vai preso  
E é lá na cadeia 
Que tu vai provar do teu 
próprio veneno.

AGORA O ARREPENDIMENTO BATE 

Alunas da escola 
escrevem sobre
pré-conceitos que
querem desconstruir

SLAM - os SLAMs são 
campeonatos de poesia, 
nos quais os participan-
tes apresentam poesias 
de autoria própria de 
forma muito particular, 
sem acompanhamento 
musical ou de adereços. 

Educomunicação - se 
refere à união das áreas 
de Educação e Comuni-
cação Social. 

PARA ENTENDER

a colocação de segundo lugar, 
que Natália garantiu em uma 
batalha de SLAM realizada na 
Universidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc), onde concorreu 
com acadêmicas. 

Natália e Raisa já têm poe-
sias de sua autoria, e nelas, 
gostam de retratar sobre as-
suntos que as inquietam e 
que elas sentem que precisam 
ser discutidos. “A gente quer 
quebrar tabus, como o de que 
a mulher tem que ficar em casa 
enquanto o marido trabalha e 
se submeter ao que o homem 
pensa. A mulher tem vez e 
voz”, afirma Natalia. Para Rai-
sa, a poesia é uma forma de ex-
pressar o que sente e situações 
que ela quer mudar. “Des-
construímos os pré-conceitos, 
porque eles são aprendidos 
conforme as pessoas crescem 
e se tornam naturais para elas. 
Nós precisamos mostrar que 
não é assim, que esses com-
portamentos não são certos”, 
frisa. “Quando um filho vê 
um pai batendo na mãe, ele 
acha aquilo normal, porque é 
o pai que está fazendo, e nós 
temos que mostrar que não é 
natural”, completa Rafaela.


