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ÁRIES: Dia mais propício para investigações, pesquisas, química, 
medicina e tudo que está relacionado com ocultismo.

TOURO: Cuide de si e aproveite para exaltar suas qualidades intelectuais 
e artísticas. Novas oportunidades sociais, amparando-o no campo 
profissional.

GÊMEOS: Novos acontecimentos na vida financeira. Oportunidade de 
novos negócios, empreendimentos e comercialização de produtos para 
compra e venda.

CÂNCER: Está na hora de você encarar seriamente o seu trabalho para que 
consiga aquele aumento que está precisando. Também na parte amorosa, 
procure ser mais responsável agindo de um modo mais maduro e consciente.

LEÃO: Todos os assuntos importantes, particularmente os de ordem 
financeira, se tratados com interesse e inteligência, obterão os mais 
excelentes resultados.

VIRGEM: Procure começar o dia com deliberação e propósito de 
conseguir tudo aquilo que deseja no plano amoroso e profissional.

LIBRA: Diminuirão seus problemas na vida cotidiana graças a atitudes 
mais firme no que toca a esse assunto. Estímulo positivo para a 
participação comunitária.

ESCORPIÃO: A vida profissional começará a se estabilizar, mas logo terá 
de sofrer reformas. Pequenos problemas com negócios financeiros.

SAGITÁRIO: Dia em que deverá evitar a indecisão, pois poderá deixar 
de realizar bons negócios. Tome decisão acertada e saiba defender seus 
interesses.

CAPRICÓRNIO: Ótimo estado mental o que lhe dará mais rapidez ao 
ter que tomar decisões importantes. Os desentendimentos do passado 
darão lugar ao romantismo.

AQUÁRIO: Vênus e Marte trarão uma diminuição na autoconfiança e 
alguns conflitos na vida amorosa. Tendência a se afastar um pouco das 
pessoas para poder refletir melhor a respeito de si mesmo.

PEIXES: Não dê importância a boatos e impressões negativas. Você 
atravessa o melhor período material do ano.
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Antonio Alves dos Santos conta que nas-
ceu na Paraíba em um lugar chamado Be-
zerro Amarrado e que veio para São Paulo 
em busca de uma vida melhor. Depois de 
30 anos vivendo no Jardim Silvina, em São 
Bernardo do Campo, Antonio faz um curso 
de alfabetização no MOVA (Movimento de 
Alfabetização de Jovens e Adultos) e pela 
primeira vez registra sua história de próprio 
punho, contando como se casou, conquistou 
sua moradia e se tornou zelador no clube 
Aramaçan, em Santo André.

A trajetória de Antonio é um dos 14 con-
tos que integram o livro “A mineirinha e ou-
tras histórias”, lançado em 2011 a partir de 
um trabalho coletivo com alunos do MOVA 
em São Bernardo e uma equipe de profis-
sionais coordenada pela editora Lamparina 
Luminosa, voltada a projetos de difusão de 
cultura popular.

Todas as histórias são de alunos que dei-
xaram suas cidades de origem para viver na 
metrópole. “Há quem fugiu de extremas con-
dições de vida em busca de trabalho, quem 
se mudou por amor e quem veio em busca de 
um sonho; nenhum deles tem uma formação 
escolar, mas todos sabem falar da profunda 
experiência em praticar um ofício comum 
a todos: ser pessoa”, escreve na introdução 
Christian Piana, coordenador do projeto.

Para viabilizar a publicação e obter a ex-
pressão das emoções nos textos, os curadores 
do projeto desenvolveram com os alunos algu-
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mas estratégias como jogos teatrais, o desenho 
da linha da vida de cada um e entrevistas em 
vídeo. Com as manifestações surgidas nessas 
dinâmicas, os textos foram se enriquecendo e 
os curadores tomaram cuidado para preservar 
a identidade dos autores. 

Ao ler esse livro, achei interessante poder 
observar que a literatura é mais expressão 
da alma do que do intelecto. As histórias são 
memoriais que têm em comum uma parti-
cularidade em função da origem humilde de 
seus autores: os textos espelham a contradi-
ção entre a vida no campo e a vida na cida-
de. “Percebe-se claramente a nostalgia dos 
tempos felizes de infância na roça, o lamento 
por abandonar a agricultura, o esforço por en-
contrar um lugar ao sol na cidade grande; são 
narrativas de quem nunca perde a esperança, 
apesar das adversidades da vida confinada na 
pobreza”, escreve Frei Betto no prefácio.

 No conto que dá título ao livro, Gení Soa-
res Lopes arrisca uma comparação entre o seu 
passado em um sítio em Minas Gerais e o pre-
sente na cidade: “Lá eu pensava em trabalhar, 
trabalhava ia embora para casa, tomava banho 
de tarde, no outro dia de novo ia trabalhar. A 
gente ia para o mato cantando alegre todo dia! 
Aqui fica só pensando no que não presta”.

Memórias
no papel

A mineirinhA
e outrAs históriAs,

Vários autores, editora Lamparina 
Luminosa, SP, 2011, 80 págs.

A versão digital pode ser
consultada no site da editora:
www.lamparinaluminosa.com

Gení -  Resgate de sua história por meio da literatura


