
caderno 
para 
respirar:

indignação

Cieja Ermelino Matarazzo – respirações série indignação – setembro/2020



CIEJA ERMELINO MATARAZZO

SÃO PAULO

2020

"(...) Chegamos até onde chega nosso sopro. Inversamente, um mundo sem 
sopro não passaria de um amontoado confuso de objetos em decomposição. Se é 

graças a ele que estamos no mundo, é nele que o conhecemos e manejamos. E é 
ao sopro que devemos perguntar pela natureza do mundo: é nele que o mundo 

se revela, é nele que o mundo existe para nós. (...) Sentido e existência vivem 
sempre como e no sopro: não passam de vibrações específicas do corpo. O 

mundo é sopro e tudo o que existe nele existe como tal. (...) 
Só o sopro pode tocar e experimentar o mundo, dar existência a ele. 

O mundo só pode ser respirado. (...)"

Emanuele Coccia, filósofo italiano, 2019

Caderno para Respirar:

Indignação



sopros

Tenho aprendido muito com as aulas de arte, questões que vão além do

desenho e da pintura. Aprendi que arte também é história. A cada aula

conhecemos mais histórias de vida, de objetos, de aspectos que não

sabíamos que faziam parte da arte. Às vezes é difícil, às vezes nem tanto,

acredito que temos dificuldade em compreender o sentido das histórias,

pela dificuldade do dia a dia, porque muitos de nós já temos idade acima

de 40 anos e nossos compromissos diários nos afastam dessa atitude de

parar para pensar e dar sentindo às coisas. Mas, apesar da dificuldade, o

interesse em aprender é maior. A partir das aulas remotas de arte, posso

afirmar que, pouco a pouco, estou enriquecendo os meus conhecimentos

sobre coisas que até então não me despertavam interesse. Aprendi que não

existe certo ou errado, porque cada um pode pensar de modos diferentes e

precisamos respeitar o pensamento das outras pessoas. Tinha a impressão

de que a arte era expressa apenas em quadros, e agora tenho uma visão

mais ampla do que a arte significa. Aprendi que a arte não precisa ser bem

desenhada, mas bem interpretada. Então, viajo no mundo da arte e na

forma como ela pode expressar os sentimentos das pessoas. Através da

arte podemos também conhecer lugares e aprender como tudo começou...

É maravilhoso! Mudou o meu modo de pensar, pois percebi que não

podemos viver sem arte, porque arte gera conhecimento. A arte está em

toda parte. Aprendi um pouco de tudo como, por exemplo, sobre a arte por

instrução, sobre a artista Yoko Ono e sobre o quanto é importante guardar
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luto pelas milhares de pessoas que perderam a vida no meio dessa

pandemia de coronavírus. A ação Respirações, proposta pelo Coletivo

Parabelo, deixa uma janela aberta para que mesmo em meio a tanta

dificuldade, desigualdade, dor possamos olhar a vida com mais leveza,

com esperança em um futuro melhor. Estamos vivendo um tempo no qual

temos que pensar não no individual, mas sim no conjunto, no que

podemos fazer para que esse período passe por todos sem causar mais

sofrimento. Temos que fazer a nossa parte com responsabilidade, respeito

pela vida.

Neste Caderno para Respirar: Indignação, experimentamos atribuir

sentidos a um símbolo criado em nome da ideia de constituir uma nação

brasileira sob o lema: ordem e progresso. Por meio da arte por instrução,

questionamos este símbolo que é a bandeira nacional e o lema nela

estampado, procurando entender a relação que este estabelece com a

realidade que vivemos, ao mesmo tempo em que inventamos formas de

demonstrar nossa indignação diante de tanta dor, dificuldade e

desigualdade que fazem parte dos processos históricos dessa terra

chamada Brasil. Assim, respiramos com as indignações propostas por:

Elciede Rosa, Maria José dos Santos, Maria das Graças, Maria José de

Oliveira, Shirlei Oliveira, Cleide Nunes, Lenalva Honorato, Maria Celeste,

Rosangela Lima, Cicero Ferreira, Maria Marinho, Paulo Rogerio, Marilena
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Vila, Graziela Ribeiro, Cassio Costa, Josefa da Conceição, Tatiane Ramos,

Eliane Lopes, Josefa Barbosa, Marina Tomas, Silvana dos Santos, Giselda

Maria, Sonia Maria, Maria Lucia, Anderson Ramiro, Francinete Romano,

Guilhermina dos Santos e Ildecy de Miranda. Respiradores que exercitam

um ritmo poético ao respirarem com a escola pública, com a educação

básica, enquanto ensinam aos leitores, ainda que por alguns instantes, a

saírem do sufoco.

Texto composto coletivamente a partir das impressões escritas pelos seguintes 

Respiradores do CIEJA Ermelino Matarazzo, a respeito da experiência com as 

aulas de arte neste período de educação remota:

Pedro Henrique, Graziela Ribeiro, Giselda Maria, Cassio Costa, 

Cleonice Silvino, Maria Girleide, Fátima Soares, Paulo Rogério, Ildecy

de Miranda, Marilena Vila, Eliane Lopes, Lenalva Honorato, Soeli 

Gomes, Cicero Ferreira, Sônia Maria, Tatiane Ramos, Silvana dos 

Santos, Silvia de Athayde, Francinete Romano, Thais Cristina, Josefa 

Barbosa e Maria José dos Santos

Texto organizado por:

Denise Rachel

Respiradora do Coletivo Parabelo e do CIEJA Ermelino Matarazzo

Diego Marques

Respirador do Coletivo Parabelo



instrução
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respirações
* as respirações marcadas com asterisco foram transcritas a partir de áudio. 
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12

Elciede Rosa de Souza Ribeiro

Respiradora do Módulo 3ºA
Gosta dede reunir a família. 

Sonha em concluir os estudos e, 
possivelmente, uma faculdade.

Lema para a indignação: Fome, Covid-19, Saúde defasada, 
Violência doméstica, Luto
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14

Minha motivação foi lembrar que o governo fala e não faz.

Maria José dos Santos

Respiradora do Módulo 2ºB

Gosta de cozinhar e o seu maior sonho 

é aprender a ler e a escrever 

para se formar um dia.

Lema para a indignação: Desordem e mentiras
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Minha bandeira representa o descaso em relação ao coronavírus,

que ainda assusta os brasileiros. A minha indignação é que as

pessoas não estão dando mais importância ao coronavírus, os

nossos governantes também não. Só Deus sabe quando vai

acabar tudo isso.

Maria das Graças Barbosa dos Anjos

Respiradora do Módulo 2ºA

Gosta de escrever mensagens e ler. 
Sonha em comprar uma casa e um comércio.

Lema para a indignação: Coronavírus



Sinto muita tristeza e indignação nesse momento em que os

governantes não fazem nada pela humanidade. Gostaria de

colocar muitas coisas boas na minha bandeira, mas agora

parece que vai morrer mais gente não de doença, nem da

violência dos bandidos, mas é de fome...

Maria José de Oliveira

Respiradora do Módulo 4ºA

Gosta de pegar o caderno e escrever, pra melhorar a letra 
e mandar mensagem pra saber 
como as pessoas estão nessa quarentena. 
Sonha em não parar mais de estudar para se formar em direito. 
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Shirlei Oliveira Paulino Guariroba

Respiradora do Módulo 4ºE

Gosta de ver televisão. 
Sonha em ter uma casa própria.

19
20

Lema para a indignação: Sem ordem, Sem progresso
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Bandeira Vermelha

Cleide Nunes do Nascimento

Respiradora do Módulo 3ºE

Nas horas vagas costuma ler a palavra de Deus 
pra ter um pouquinho mais de entendimento. 
Gostaria que acabasse a pandemia pra gente poder se reunir,
Porque estudar em casa é muito difícil.
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A minha indignação é de só ver passar violência nos noticiários,

corrupção, discriminação, injustiça e mortes.

Lenalva Jesus Honorato 

Respiradora do Módulo 3ºF

Gosta de fazer uma leitura com meditação 
e assistir filmes. 

Sonha em terminar os estudos 
e ter uma vida melhor.

Lema para a indignação: Corrupção e Violência
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Estou muito triste por tudo o que está acontecendo com o

mundo. Eu espero que tudo passe.

Maria Celeste Pereira Santos

Respiradora do Módulo 2ºB

Gosta de ler para tentar aprender mais.
Sonha com um mundo melhor, sem violência 
e com muita saúde para todos.



27 28

Rosangela Caparros Lima

Respiradora do Módulo 2ºB

Gosta de fazer pulseiras e colares. 
Sonha em se vestir de princesa 

na sua festa de aniversário 
e poder convidar muita gente.
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Cicero Ferreira

Respirador do Módulo 3ºC
Quando está de folga sempre tem coisas para fazer em casa, 
trocar lâmpada, arrumar a eletricidade, fazer uma pintura. 
Sonha em terminar a construção da sua casa. Lema para a indignação: Corrupção e Ingratidão
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Maria Marinho de Andrade Sales

Respiradora do Módulo 2ºB

Gosta de ficar no quarto assistindo novela mexicana 
e antes da quarentena, ir à igreja. 

Sonha em voltar a morar em sua terra natal, 
que é na Bahia em Vitória da Conquista.

Lema para a indignação: Tristeza e Medo*
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Essa é a nossa bandeira, é uma pena que uma bandeira tão linda

como essa, com um lema ordem e progresso, é manchada com

corrupção, entre outras coisas. Porém, eu acredito que nosso país

está mudando para melhor e, espero que autoridades do nosso

país possam fazer valer o que está escrito em nossa bandeira:

ordem e progresso. Nós vivemos em um país próspero, tem tudo

para dar certo. Basta administrar o Brasil de maneira correta,

respeitando o que está escrito em nossa bandeira. Eu ainda

acredito nisso.

Paulo Rogério Avelar dos Santos

Respirador do Módulo 3ºA
Gosta de estar com a família, jogar futebol 

e andar de bike com o filho, sair com a esposa. 
Sonha em fazer uma faculdade, 

para estar ajudando mais as pessoas de alguma forma! 
Quer deixar um exemplo para o filho, 

dar um conforto a mais para a família.
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A corrupção no Brasil chegou ao extremo! Todo dinheiro

desviado para o enriquecimento ilícito dos políticos, daria para

ser empregado na saúde e na educação. E para nossa indignação,

vemos que aqueles que foram punidos com prisão, estão sendo

libertados e os que foram responsáveis por essas prisões, estão

sendo punidos e ameaçados. Enquanto isso, os brasileiros estão

sem emprego, doentes, morrendo e a falência moral aumentando

a cada dia. Podemos ver nessa pandemia que nos atingiu, que

tudo poderia ter sido amenizado, para que o contágio fosse

menor.

Marilena Luiz Vila

Respiradora do Módulo 4ºC

Gosta de ler e fazer comida para congelar. 
Sonha em ver o Brasil com muitas faculdades, empregos 

e o fim da miséria humana, 
sonha em ver o Brasil sem corrupção 

e ter orgulho de ser brasileira.

Lema para a indignação: Corrupção e Liberdade
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Graziela Ribeiro Jules

Respiradora do Módulo 4ºA

Gosta muito de ver documentários de ciências da 
natureza. Sonha em se formar na escola e ser uma 
enfermeira, para mostrar pra mãe que é capaz.
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As estrelas vermelhas são as vítimas da Covid-19 e do descaso

do governo brasileiros. Verde são nossas poucas matas e florestas

que restaram. Cinza, um Brasil mergulhado numa corrupção sem

fim. Amarelo, nossas riquezas sendo roubadas por políticos

corruptos. Azul, nossos mares e rios morrendo pela ação do

próprio homem.

Cássio Costa

Respirador do Módulo 3ºF

Gosta de estar com os filhos e ir à praia. 
Sonha em poder ver os filhos formados 

e realizados em suas vidas.

Lema para a indignação: Igualdade para Todos
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A gente se sente triste, mas o que se pode fazer. É preciso falar

pouco e ver o que fala, porque pode dar briga. O povo está

desesperado, a fome está atingindo muitos...

Josefa da Conceição

Respiradora do Módulo 4ºD

Gosta de ouvir rádio, falar com Deus, costurar, ler e escrever. 

Sonha em se formar e continuar estudando 

pra ser assistente social e advogada, 

porque o céu é o limite. 
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Tatiane Ramos Pereira

Respiradora do Módulo 4ºF

Gosta de assistir séries e estudar inglês. 

Sonha em ir para os Estados Unidos trabalhar 

e poder dar uma vida melhor para os filhos.Lema para a indignação: Corrupção e Injustiça



Eliane Lopes da Silva

Respiradora do Módulo 3ºD
Gosta de ler e sonha que Deus lhe dê força 
para finalizar os estudos.
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Lema para a indignação: Fazer o bem sem olhar a quem



Josefa Maria Barbosa

Respiradora do Módulo 4ºB

Gosta de ficar um pouco nas redes sociais 

configuraçõese de ler livros, principalmente a bíblia. 

Sonha em ter uma casa própria. 
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Lema para a indignação: Respeito



Bandeira de uma mulher triste.

Marina Tomas Santiago

Respiradora do Módulo 3ºA
Gosta de bordar e fazer palavras cruzadas. 
Sonha em viajar para o nordeste 
e abrir uma pequena lojinha pra vender os seus bordados.

49 50



Sem ordem, sem saúde, sem educação, um Brasil cheio de

corrupção, cheio de político ladrão. É uma vergonha para o

Brasil, uma população que sofre por conta de tanta corrupção.

Se nada for feito pra mudar, não muda. Até quando isso vai

continuar?

Silvana dos Santos

Respiradora do Módulo 4ºE

Gosta de ouvir música e ficar com a filha. 

Sonha em poder ficar mais perto da família, 

da mãe e dos irmãos.
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Lema para a indignação: Sem ordem, Sem educação



Giselda Maria de Lima Gonçalves

Respiradora do Módulo 3ºC
Gosta de ler e acha que pensa demais. Sonha em terminar os estudos, 
mesmo que tardiamente.
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Lema para a indignação: Indignação, Carestia, Corrupção



Fico indignada com pessoas que fazem o bem para outras pessoas

apenas para aparecer nas redes sociais. Ajudam uma família que

está passando necessidade, mas não olham o lado emocional

dessa família que precisa de ajuda, quando para elas o

importante é aparecer.

Sonia Maria da Silva Souza

Respiradora do Módulo 3ºB
Gosta de fazer várias coisas como: assistir TV, 

fazer palavras cruzadas, jogar um joguinho 
e conversar com alguém. 

Sonha em ver os filhos bem casados, 
honestos, bem de vida 

e que esse vírus perca a força 
e deixe o povo viver suas vidas em paz 

e sem medo de dar um abraço.
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Lema para a indignação: Caridade e Exibição



Maria Lucia da Silva

Respiradora do Módulo 3ºC
Gosta de sair pra se divertir e fazer crochê. 
Sonha em ter uma casa própria.
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Lema para a indignação: Não à corrupção



Não vejo ordem e progresso no nosso país. Por isso fiz essa

bandeira com o fundo preto. Só vejo tristeza na periferia. Os

nossos governantes brigando entre si, em vez de pensar no nosso

povo que está passando fome, desempregado, sem esperança de

um dia melhor. Ordem e progresso existe?

Anderson Ramiro dos Santos

Respirador do Módulo 1ºB

Gosta de assistir série. 
Sonha em ter um carro.
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Lema para a indignação: Cadê a ordem e o progresso



Francinete Silva Romano

Respiradora do Módulo 3ºA
Gosta de se reunir com a família. 
Sonha em ir para um lugar de área verde, 
bem sossegado para descansar e meditar.
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Lema para a indignação: Vende-se ou Aluga-se



Guilhermina Jesus dos Santos

Respiradora do Módulo 1ºA
Gosta de sair pra passear. 

Sonha em ter uma casa própria.Lema para a indignação: Um país em chamas
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Ildecy Miranda dos Santos

Respiradora do Módulo 3ºA
Gosta de manter contato com os familiares e ajudar os outros. 
Sonha em aprender a ler e escrever desde criança.

65 66

Lema para a indignação: Esperança e Justiça
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