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“As coisas são mais belas quando vistas de cima.” 
Santos Dumont 

“Entre as nuvens vem surgindo
Um lindo avião rosa e grená

Tudo em volta colorindo
Com suas luzes a piscar

Basta imaginar e ele está partindo
Sereno indo

E se a gente quiser
Ele vai pousar...”

Vinícius De Moraes / Toquinho / Guido Morra / Maurizio Fabrizio

As pipas foram feitas para voar. 
As pessoas também precisam ter

uma pipa solta dentro delas...
Rubem Alves 

A verdadeira arte de viajar...
A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa,

Como se estivessem abertos diante de nós todos os caminhos do mundo.
Não importa que os compromissos, as obrigações, estejam ali...

Chegamos de muito longe, de alma aberta e o coração cantando!
Mario Quintana

"Que eu me torne em todos os momentos, agora e sempre,
um protetor para os desprotegidos,

um guia para os que perderam o rumo,
um navio para os que têm oceanos a cruzar,

uma ponte para os que têm rios a atravessar,
um santuário para os que estão em perigo,

uma lâmpada para os que não têm luz,
um refúgio para os que não têm abrigo

e um servidor para todos os necessitados." 
Dalai Lama



Introdução

Nossa história começa em julho de 2014 na Rua Padre Marchetti no bairro do Ipiranga
em São Paulo. 

Foi numa tarde de terça-feira, quando  vários jovens se conheceram e foram convidados,
por um grupo de educadores de uma Associação chamada Vida Jovem, a sonhar.  

A partir  daquele momento, embarcaram numa viagem fantástica,  inspirados pela  música
Aquarela de Toquinho. Uma parte da letra diz assim:  “Entre as nuvens vem surgindo um
lindo avião rosa e grená. Tudo em volta colorindo, com suas luzes a piscar. Basta imaginar
e ele está partindo, sereno e lindo... E se a gente quiser ele vai pousar.” 

No  início  dessa  viagem,  estavam  um  pouco  confusos,  pois  não  sabiam  bem  como  se
planejar. Ainda não se conheciam bem e seus encontros eram uma verdadeira balbúrdia.

Parecia  que  aquela  aventura  seria  cheia  de  turbulências,  mas  mesmo  assim  arriscaram
embarcar nela.

Como viajariam? Como cruzariam o mundo se não tinham dinheiro, nem passaporte?

A resposta rapidamente surgiu: “com a imaginação”. 

Então,  construíram  uma  versão  “remixada”  do  14  Bis  de  Santos  Dumont.  Ficou
simplesmente incrível  e  eles  estavam prontos para passar  de uma América a outra num
segundo, ou ainda do Brasil à França num minuto. 

No dia 05 de agosto de 2014, entraram naquele avião e foram embora... Para onde o destino
os levaria? Aonde iriam? Quantas conexões fariam? Que países e cidades conheceriam? O
que aprenderiam durante essa fantástica viagem?

Queridos leitores, acompanhem os próximos capítulos dessa apaixonante narrativa! 

Vamos lá, então... O 14 Bis Remix partiu...



Primeiro Capítulo

 Apertem os cintos!

Antes de desbravar os sete mares, a turma Vida Jovem resolveu dar uma paradinha na Praia
Grande para ajudar a prefeitura local a limpar a praia e reciclar os objetos encontrados na
areia e na água. A operação foi um sucesso e todo o material coletado foi enviado para uma
empresa de reciclagem de lixo. Com o dinheiro arrecadado o grupo poderá financiar sua
viagem com o 14 Bis Remix. 

Só que o que não esperavam é a turbulência que tiveram que enfrentar quanto partiram da
Praia Grande. 

Um dos tripulantes gritou: - Apertem os cintos!

Outro disse: - Vamos cair!

E outro contestou: - Não! Vamos chegar a algum lugar em segurança! 

Desesperados,  começaram a buscar soluções para consertar o avião que ficou levemente
danificado na asa esquerda. Sobrevoando o mar, viram um transatlântico que estava indo
para o Rio de Janeiro. Conseguiram fazer conexão, através do rádio do avião, contato com a
base aérea mais próxima daquela região, a qual os colocou em contato com o capitão do
navio. Dessa maneira, conseguiram autorização para pousarem no heliporto daquele luxuoso
transatlântico. 

Viajaram, então, até o Rio de Janeiro de carona e tiveram a oportunidade de interagirem com
os passageiros do navio. 

Chegando à capital carioca, enquanto o  14 Bis Remix era consertado por uma experiente
equipe do Clube de Aeronáutica do Rio de Janeiro na Barra da Tijuca, o grupo da Vida
Jovem foi visitar o Cristo Redentor. Eles ficaram encantados com aquela imagem de braços
abertos  para  a  Baía  de  Guanabara  que,  inclusive,  lembraram da  música  do  Tom Jobim
chamada Samba do Avião: 

“Minha alma canta,
Vejo o Rio de Janeiro,
Estou morrendo de saudade.
Rio, teu mar, praias sem fim,
Rio, você foi feito pra mim.
Cristo Redentor, Braços abertos sobre a Guanabara.
Este samba é só porque, Rio, eu gosto de você,
A morena vai sambar, seu corpo todo balançar.
Rio de sol, de céu, de mar,
Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão
Este samba é só porque,
Rio, eu gosto de você,



A morena vai sambar,
Seu corpo todo balançar.
Aperte o cinto, vamos chegar,
Água brilhando, olha a pista chegando,
E vamos nós.
Pousar.”



Segundo Capítulo 

 Descobridores dos Sete Mares!

Do Rio de Janeiro partiram para novas aventuras noutras partes do Brasil.  Foram, então,
para Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. 

Em cada lugar que passaram, conheceram um pouquinho de cada ponto turístico. 

Na Ilha de Itamaracá, em Pernambuco, conheceram a Ciranda que é uma dança realizada
através da formação de uma grande roda. A turma da Vida Jovem participou também, dando
as mãos e repetindo os movimentos que os nativos da ilha faziam. Souberam que a Ciranda
foi criada pelas mulheres dos pescadores que, enquanto esperavam seus maridos chegarem,
se distraiam com a repetição de alguns movimentos. 

Como agradecimento pela excelente acolhida,  os jovens cantaram para os moradores  de
Itamaracá acompanhados por alguns violões. A música que escolheram foi Descobridor dos
Sete Mares de Tim Maia: 

Uma luz azul me guia
Com a firmeza e os lampejos do farol
E os recifes lá de cima
Me avisam dos perigos de chegar

Angra dos Reis e Ipanema
Iracema, Itamaracá
Porto Seguro, São Vicente
Braços abertos sempre a esperar

Pois bem, cheguei
Quero ficar bem à vontade
Na verdade eu sou assim
Descobridor dos sete mares
Navegar eu quero...

Uma luz azul me guia
Com a firmeza e os lampejos do farol
E os recifes lá de cima
Me avisam dos perigos de chegar

Angra dos Reis e Ipanema
Iracema, Itamaracá
Porto Seguro, São Vicente
Braços abertos sempre a esperar...

Pois bem, cheguei
Quero ficar bem à vontade
Na verdade eu sou assim
Descobridor dos sete mares
Navegar eu quero...



Uma lua me ilumina
Com a clareza e o brilho do cristal
Transando as cores dessa vida
Vou colorindo a alegria de chegar

Boa Viagem, Ubatuba
Grumari, Leme e Guarujá
Praia Vermelha, Ilhabela
Braços abertos sempre a esperar...

Pois bem, cheguei
Quero ficar bem à vontade
Na verdade eu sou assim
Descobridor dos sete mares
Navegar eu quero sim...

A confraternização foi belíssima e um morador da Ilha lembrou, naquele momento, de uma
das citações de José Saramago, a qual declamou na hora da partida da turma Vida Jovem:

- "É necessário sair da Ilha para ver a Ilha. Não nos vemos se não saímos de nós".

E não é que aconteceu uma baita coincidência? O moço, sem saber, usou palavras que os
jovens já tinham conhecido por ocasião do embarque no 14 Bis Remix, através de uma das
educadoras do curso que estavam fazendo lá na Associação Vida Jovem! 

Os jovens seguiram, então, viagem pensando no sentido daquilo tudo e a bordo do 14 Mix
Remix um deles disse:

- Olhem pela janela do avião... Para vermos a ilha inteira, tivemos que sair dela. Pois é...
Isso também acontece com a gente. Precisamos nos ver a partir do ângulo do outro. 

Essa primeira opinião, desencadeou outras mais:

- Quando você está dentro de uma situação, você não vê as possibilidades, então é preciso
sair  da  situação  para  começarmos  a  olhar  com  outros  olhos.  Para  enxergarmos  novos
caminhos. 

- Temos que nos colocar no lugar dos outros para formarmos opiniões. 

- Nossa vida em São Paulo é muito diferente da vida do pessoal de Itamaracá. Tivemos que
entrar na ilha para conhecê-la. E agora que saímos, vamos entender mais ainda algumas
coisas.

- Tivemos que enfrentar dificuldades até chegar aqui. Por exemplo, nosso avião quebrou
bem no começo da viagem. E valeu a pena o nosso esforço... Chegamos aqui na Ilha...

- E agora vamos embora sabendo que numa viagem enfrentamos muitos desafios...

- Sim...assim, como nas “estradas” da nossa própria vida...

- Se queremos chegar a diferentes destinos, vamos ter paciência e persistir...



- Vamos precisar nos ajudar durante a viagem...

- Ah...e também planejarmos nossa rota...

- E para isso vamos deixar nossos pensamentos viajarem também!

- Isso aí...Enquanto o  14 Bis Remix ajeita seu curso para chegarmos em João Pessoa, na
Paraíba, vamos dar uma olhada no mapa e combinarmos o resto da nossa rota!

Para  se  inspirarem,  resolveram cantar  um pouco.  Nesse  momento,  alguém cantarolou  a
música composta por  Gilberto Gil  e  Liminha,  Vamos fugir,  eternizada pela banda  Skank
Prontamente, toda a galera entrou no coro:

Vamos fugir 
Deste lugar, baby 
Vamos fugir 
Tô cansado de esperar 
Que você me carregue 

Vamos fugir 
Pro outro lugar, baby 
Vamos fugir 
Pra onde quer que você vá 
Que você me carregue 

Pois diga que irá
Irajá, Irajá 
Pra onde eu só veja você, 
Você veja-me só 
Marajó, Marajó 
Qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer 
Guaporé, Guaporé. 
Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. 
Céu azul, céu azul. 
Onde haja só meu corpo nu 
Junto ao seu corpo nu 

Vamos fugir 
Pra outro lugar, baby. 
Vamos fugir 
Pra onde haja um tobogã, 
Onde a gente escorregue 

Vamos fugir 
Deste lugar, baby. 



Vamos fugir 
Tô cansado de esperar 
Que você me carregue. 
Vamos fugir 
Pra outro lugar,baby 
Pra onde haja um tobogã 
Onde a gente escorregue 
Todo dia de manhã 
Flores que a gente regue 
Uma banda de maçã 
Outra banda de Reggae 

Tô cansado de esperar 
Que você me carregue. 
Todo dia de manhã 
Flores que a gente regue 
Uma banda de maçã

Foi quando tiveram uma ideia repentinamente: ir para a Ilha de Marajó.

Tinham ouvido falar que é um dos mais preservados santuários ecológicos da Amazônia,
onde o meio de transporte mais comum é o búfalo. Então, resolveram: primeiro iriam ao Rio
Grande do Norte e depois à Marajó. 

Só que decidiram que aventura não terminaria ali, na ilha, pois eles queriam embarcar, como
eles disseram: “num rumo sem fim”. Sabiam que um dia teriam que voltar a São Paulo, pois
tinham que cumprir o sonho de terminar os estudos do ensino médio e entrar num curso
técnico ou numa faculdade. 

Fizeram, então, um pacto: 

- Vamos viajar durante quatro meses e em dezembro regressaremos com a bagagem cheia de
histórias  para  contar.  Afinal,  esperamos  que  o  nosso  futuro  seja  brilhante,  com  muitas
oportunidades...



Terceiro Capítulo

Pulando para o lado de lá! 

Durante o voo, a turma Vida Jovem recordou como tinha sido a viagem até aquele momento
e se questionou como seria a outra ilha que visitariam. Será que era tão encantadora como a
Ilha de Itamaracá? 

Estavam animados e sonhando alto. Enfim chegaram à Paraíba e aproveitaram os dias que
ali estiveram. Depois foram ao Rio Grande do Norte. 

Já em Natal, estiveram nas praias, comeram Camarão Potiguar, Baião de Dois e Carne de
Sol batida na nata. 

Enquanto saboreavam todas aquelas iguarias, confabulavam sobre o roteiro a ser traçado.
Planejaram que de Marajó iriam para a Espanha. A partir de lá, seguiriam para Portugal,
França,  Bélgica,  Alemanha,  Áustria,  Itália  e  depois,  Rússia.  Da Rússia  partiriam para  a
China,  Japão,  Vietnã,  Coréia do Sul,  Nova Zelândia,  Austrália,  África do Sul.  Antes de
voltar  ao  Brasil,  passariam  pelos  Estados  Unidos,  Jamaica,  Colômbia  e  depois  pela
Argentina. 

Estavam muito animados.  Talvez  a palavra que melhor definia  aquele momento não era
animação,  mas sim agitação.  Estavam agitadíssimos.  Embarcaram novamente no 14 Bis
Remix e saltavam, pulavam e gritavam dentro do avião que até parecia que ele explodiria. 

As  razões  para  tudo aquilo  eram positivas.  Não havia  nada  de  mal  em sentirem-se  tão
alegres. 

Foi quando alguém disse: 

- Pessoal, está todo mundo pulando de um lado só do avião. Que venha uma galera pro lado
de cá! 

Na hora alguém disse:

- Opa! Isso me lembra uma música chamada Do Lado de Cá do Chimarruts. 

Para toda ação há uma reação. Foi o que aconteceu, a reação foi imediata. Um grupo saltou
para o lado de lá do 14 Bis Remix e a galera toda começou a cantar:

Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas
e o tempo tic taca devagar
Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso
Vem pra cá, vem pra cá
Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa
e tudo não parece funcionar
Deixe esse problema à toa, pra ficar na boa
Vem pra cá



Do lado de cá, a vista é bonita
a maré é boa de provar
Do lado de cá, eu vivo tranquila
E o meu corpo dança sem parar
Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar
Do lado de cá

Se a vida às vezes da uns dias de segundos cinzas
e o tempo tic taca devagar
Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso
Vem pra cá, vem pra cá
Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa
e tudo não parece funcionar
Deixe esse problema à toa, pra ficar na boa
Vem pra cá

Do lado de cá, a vista é bonita
a maré é boa de provar
Do lado de cá, eu vivo tranquila
E o meu corpo dança sem parar
Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar
Do lado de cá

A vida é agora, vê se não demora,
Pra recomeçar é só ter vontade de felicidade pra
pular

Do lado de cá, a vista é bonita
a maré é boa de provar
Do lado de cá, eu vivo tranquila
E o meu corpo dança sem parar
Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar
Do lado de cá

O que mais empolgava era que poderiam aprender sobre as culturas, etnias, músicas, danças,
política  e  gastronomia  de  cada  lugar  por  onde  passassem.   

Ir para o outro lado do mundo era algo que lhes entusiasmava, pois fariam como na frase de
José Saramago: "É necessário sair da Ilha para ver a Ilha. Não nos vemos se não saímos de
nós". Ou seja, sairiam do seu próprio mundinho para conhecer um mundo muito maior! Isso
os  ajudaria  no  crescimento  como  pessoas  e,  também,  serviria  para  aumentarem  seus
conhecimentos e possibilidades de fazerem a diferença nas suas comunidades, bem como
para ampliarem as chances de conseguirem um “lugar ao sol” no mercado de trabalho. 



Quarto Capítulo

Saber dar valor para as coisas mais simples! 

O avião  contornava  as  nuvens,  subia,  descia  suavemente,  rodopiava  no  ar  e  os  jovens
sorriam como se não houvesse amanhã. 

Estavam desfrutando cada minuto daquela viagem. Guilherme chegou a dizer:

- Vamos prometer uns aos outros que nunca mais nos separaremos e que vamos nos divertir
muito, aconteça o que acontecer. Uma andorinha sozinha não faz verão. 

Todos os outros concordaram rapidamente. 

Enquanto  seguiam viagem para  a  Ilha  de Marajó,  eles  conversaram sobre  o invento de
Santos Dumont, o avião. Leonardo disse que Santos Dumont havia criado o avião para o
bem, mas que tinha entrado em depressão porque viu que seu invento tinha sido utilizado
para o mal, ou seja, para as guerras. 

Refletiram coletivamente sobre tal situação e chegaram à conclusão que cada um pode usar a
sua inteligência para fazer o bem ou o mal, tanto para si próprio quanto para os outros.
Depende apenas das escolhas feitas ao longo das nossas vidas. 

Eles pensaram então sobre histórias reais de pessoas como, por exemplo, o MC Daleste que
foi assassinado em julho de 2013 durante um show. Eles confabularam sobre o problema das
drogas  e  da violência e  combinaram que,  ao longo daquela viagem, refletiriam bastante
sobre o que realmente tem valor para cada um deles, de maneira que tenham possibilidades
de um futuro digno e feliz. 

Chegaram à Marajó, onde desfrutaram muito dos passeios.  

A experiência mais interessante foi montar no lombo de um búfalo que é um símbolo da
ilha.  Os  búfalos  foram vistos  pelos  jovens  em vários  lugares.  Acharam curioso  que  os
búfalos são até mesmo usados como “táxi” e como montaria para a polícia. 

Moradores da Ilha contaram que no carnaval, inclusive, os búfalos são utilizados para puxar
carroças equipadas com caixas de som, numa versão local dos trios elétricos. 

Adoraram também a gastronomia que tem a carne de búfalo – lógico – como destaque.
Comeram Filé Marajoara, servido com mussarela de búfala derretida. Também provaram do
prato chamado Frito do Vaqueiro, feito com fraldinha cozida e acompanhada de pirão de
leite. 



Tomaram sorvete de  Uxi com Maracujá e de Taperebá (conhecido também como cajá). 

Quando passaram pela ponte  na Praia
Barra  Velha  no  Soure  (o  maior
município da Ilha de Marajó), pensaram
no  significado  das  pontes.
Confabulavam  que  as  pontes  unem
duas  extremidades,  que  servem,
portanto,  para  transportar  pessoas  e
seus sonhos de um lado para o outro. 

Imaginaram nos construtores das pontes
e como eles se dedicaram para que as
pontes  tivessem  estruturas  sólidas  e
proporcionassem segurança às pessoas

que as utilizariam. 

Então, nesse momento, deixaram seus pensamentos voarem sobre a indestrutibilidade ou a
destrutibilidade de tudo aquilo que um dia foi construído por alguém.

Foi quando um dos jovens começou a entoar uma música das músicas de Charlie Brown Jr.,
chamada Pontes Indestrutíveis:  

Buscando um novo rumo que faça sentido nesse mundo louco com o coração partido, 
Eu tomo cuidado pra que os desequilibrados não abalem minha fé pra eu enfrentar com 
otimismo essa loucura
Os homens podem falar mas os anjos podem voar
Quem é de verdade sabe quem é de mentira

Não menospreze o dever que a consciência te impõe, não deixe pra depois, valorize a vida

Resgate suas forças e se sinta bem, rompendo a sombra da própria loucura.
Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem
Essa é a coisa mais pura



Fragmentos da realidade estilo mundo cão, tem gente que desanda por falta de opção.
E toda fé que eu tenho to ligado que ainda é pouco
Os bandidos de verdade tão em Brasília tudo solto.
Eu faço da dificuldade a minha motivação
A volta por cima, vem na continuação.
O que se leva dessa vida é o que se vive, é o que se faz
Saber muito é muito pouco, "stay will" esteja em paz.

O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem
Eu quero ver meu povo todo evoluir também.
O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem
Eu quero ver meu povo todo prosperar também.
O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem
Eu quero ver meu povo todo evoluir também.
O que importa é se sentir bem...

Resgate suas forças e se sinta bem, rompendo a sombra da própria loucura.
Cuide de quem corre do seu lado e de quem te quer bem
Essa é a coisa mais pura

Difícil é entender e viver num paraíso perdido
Mas não seja mais um iludido
Derrotado e sem juízo... 

Então... Resgate suas forças e se sinta bem, rompendo a sombra da própria loucura.
Cuide de quem corre do seu lado e de quem te quer bem
Essa é a coisa mais pura

O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem
Eu quero ver meu povo todo evoluir também.
O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem
Eu quero ver meu povo todo prosperar também.
O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem
Eu quero ver meu povo todo evoluir também.
O que importa é se sentir bem...

Viver, viver e ser livre,
Saber dar valor para as coisas mais simples
Só o amor constrói pontes indestrutíveis.

Aquele momento foi mágico. Eles estavam sobre a ponte, olhando a paisagem, tomando sol, 
aproveitando a companhia uns dos outros, tirando fotos, rindo e cantando... Transbordavam 
de alegria, simplesmente por estarem ali, unidos e sentindo prazer em  viver! 

Então, disseram, vamos até a praia catar conchas e pedras? 



Conchinhas e pedrinhas, de um segundo a outro, se tornaram os bens mais preciosos que 
possuíam. E durante aquele entardecer, perceberam que dar valor às coisas mais simples tem
um significado incalculável. 



Quinto Capítulo

Partiu Europa#! 

Embarcaram novamente no 14 Bis Remix depois que o pessoal das equipes de elétrica e de
manutenção de computadores (Bruno, Stefany, Vinícius, Marcos, Lucas Pereira, Eduardo,
Leonardo, Gean, James, Fábio, Vitor, Wellington, Denis, Wesley e William) fizeram uma
revisão geral no avião e em seu painel de controle. A próxima parada seria Espanha!

Começaram  a  ensaiar  músicas  durante  o  voo  e  combinaram  que  comprariam  alguma
castanhola em alguma loja, assim que chegassem em Madri. 

A viagem era longa, mas a euforia fez com que tudo passasse bem rápido. Magicamente já
estavam no outro lado do mundo.  

Mesmo cansados,  decidiram sair para passear no mesmo dia.  Caminharam pelas ruas de
Madri  e  descobriram que  no  idioma espanhol  rua  é  igual  a  “calle”.  Foram comprar  as
castanholas e em seguida compraram um passaporte do ônibus de turismo. Eles passaram,
então, por todos os pontos turísticos mais interessantes de Madri, tais como: a Plaza Mayor,
Las Ventas (arena de touradas), o Palácio Real e o Parque do Retiro. A última parada foi no
estádio de futebol Santiago Bernabéu, do Real Madrid, o qual tem capacidade para 80 mil
torcedores. 

Fizeram um  tour  pelo estádio e o guia que falava um pouquinho de português, porque já
tinha vivido na Bahia há alguns anos, fez uma belíssima apresentação que deixou a Turma
Jovem encantada! 

A visita incluiu uma vista panorâmica de todo o estádio, a visita por vários espaços, dentre
eles: a sala "Melhor Clube da História", a exposição de troféus, o terreno de jogo, a tribuna
de  honra,  os  bancos  dos reservas  e  área técnica,  túnel  dos  jogadores,  vestiário,  sala  de
imprensa e loja oficial.

Segundo o guia contou um dos prêmios de maior destaque dos últimos tempos foi o da Liga dos
Campeões na época de 2011-12, pois o Real Madrid ganhou com o recorde de 100 pontos, o maior
número nunca antes conseguido na história dos campeonatos espanhóis, e totalizou 121 gols. 

Em 24 de Maio de 2014, “os brancos” (como é conhecido o time do Real Madrid) ganhou a Taça dos
Campeões Europeus. Com a vitória por 4 a 1, em Lisboa, sobre o Atlético.  

A Turma Jovem ficou encantada com a Sala dos Troféus. Os olhos deles brilhavam. Tiraram muitas
fotos e nem acreditavam que estavam dentro daquele estádio espetacular. 

Ficaram sabendo também que o Estádio mudará de aparência nos próximos anos, pois passará por
uma  remodelação.  Segundo  o  Presidente  atual  do  Real  Madrid,  Florentino  Pérez,  “O  Estádio
Santiago Bernabéu será um território privilegiado para as emoções e um orgulho para todos os
adeptos do Real Madrid. O desejo é que seja o melhor estádio do mundo, com a maior comodidade
possível e um ícone da arquitetura vanguardista. O melhor estádio, num local único, que será um
símbolo mundial. Será um estádio especial, único e espetacular”.

Para celebrarem esse fantástico passeio, saindo de lá, os jovens foram tomar um sorvete (“helado”
em espanhol)  na “Puerta del Sol”. Viram um grande relógio naquela praça e descobriram que é



tradicional na Espanha celebrar a passagem do ano ao som das 12 badaladas do mesmo. O lugar
fica lotado no dia 31 de dezembro de cada ano e o evento que ali acontece é televisionado para
todo o país. As famílias acompanham pela televisão e a cada som de uma das badaladas, comem
uma uva e fazem um pedido para o novo ano. Portanto, são 12 uvas e 12 desejos para o ano que
se inicia. 

Da Espanha foram para Portugal. Lá ficaram encantados com o Bonde de Lisboa, o famoso Elétrico 
28, o bondinho amarelo por fora e todo de madeira por dentro. Ele passa pelos bairros históricos de 
Lisboa... 

Estavam adorando, mas tinha chegado a hora de partirem para a França.

O mais animado era o Gean, pois dizia que queria conhecer a beleza das francesas! Hu-la-lá...

 Em Paris passearam pelo Rio Sena, conheceram a Torre Eiffel e a Catedral de Notre Dame. 

Beatriz, Lidiane, Tainara, Israely e Daniel ficaram tão inspirados que escreveram um texto sobre a
passagem deles por Paris:

“  Em  um  dia  bem  quente,  resolvemos  ir  ao
Parque  da  Independência  em  Paris  e  nos
deparamos  com  um  moinho  de  folhas  bem
estranho,  com algumas  formas  diferentes.  As
folhas  tinham  formatos  interessantes.  Uma
delas  parecia  um  coração.  Outra  uma  pinha
seca e  no meio  parecia  que havia  pingos  de
sangue  misturados  com  um  graveto.  Foi
quando pensamos sobre o bem e o mal. Sobre
as  dualidades  da  vida.  Aquilo  nos  uniu  mais.
Fomos então para o hotel, onde havíamos nos
hospedado. Lá nos pusemos a brincar de tirar
fotos.  Resolvemos  então,  tirar  fotos  desde  a
janela  do quarto. Elas ficaram lindas, pois  as
ruas  de  Paris  são  lindas  demais.  No  dia
seguinte,  fomos  fazer  um  piquenique.
Passamos num lugar para comprar frutas e lá
estava  um senhor  tocando  um acordeão.  Pedimos  para  ele  nos  acompanhar  até  o  Museu  do
Louvre. Encontramos no caminho um casal que estava fazendo um ano de namoro. O senhor do
acordeão fez uma homenagem para aquele lindo casal tocando uma música chamada Hymne A L
´Amour que em português significa Hino ao Amor”. 

Kaic,  Beatriz  Simões,  Marcos,  Fábio,  Wellington  e  Vinícius  queriam  buscar  novas  imagens  de
lugares fascinantes como Paris. Combinaram, então, que fotografariam tudo, registrando todos os
momentos daquela viagem pelo mundo. 

Londres era a próxima parada. Lá tiraram muitas fotos do Big Ben, do Rio Tâmisa, da Roda do
Milênio, das estátuas do Museu de Cera e de muitas ruas Londrinas. 

No Museu de Cera, ficaram encantados com o boneco do Obama. Era perfeito!

Daí eles imaginaram o Pipaflorsauro, criado pelo Diego da Turma A, se convertendo num boneco de
cera para ser imortalizado junto às grandes personalidades mundiais. Riram muito e o Deigo se
sentiu orgulhoso pela criação que fez após ler o texto “A Pipa e a Flor” de Rubem Alves. 



O que mais encantou a todos foi o passeio na Abbey Road. A famosa rua onde os Beatles tiraram
uma foto na faixa de pedestres. 

O Fernando colocou uma Tarantela, bem alto, para dançarem em plena Abbey Road como forma de
lembrar a todos que tinham que partir para a Itália. E todos cantavam: “funiculi, funiculá...lá, lá, lá,
lá...”. 

Sob o ritmo italiano, entraram no 14 Bix e foram para o país em formato de bota. 

Foi maravilhoso...  Inesquecível...  Comeram pizza,  tomaram muito sorvete, visitaram o Coliseu e
foram à Pisa para ver a famosa “torre tortinha”, como disse a Agatha. 

Depois  deram uma paradinha numa ilha da Sicília  chamada Lampedusa,  onde conheceram um
trabalho  de  preservação  das  tartarugas  marinhas,  parecido  com  o  projeto  brasileiro  chamado
TAMAR. 

Estavam cada vez mais unidos e com seus corações cheios de sentimentos bons. 

A Itália deixaria saudades, mas tinham que seguir  adiante, rumo à Grécia, Bélgica,  Alemanha e
Áustria.

Numa tarde ensolarada em Viena, na Áustria, quando brincavam num carrossel,   lembraram do
filme Mary and Max que viram numa das aulas da Vida Jovem.



Brenda então falou: “A amizade deles foi mais forte que o tempo e a distância. Espero que seja
assim também com a gente, depois essa viagem terminar.”. 

Um dos meninos tinha no seu celular a música “Amigo estou aqui” do desenho Toy Story. Com ela
soando, todos cantavam e se abraçavam. 

Amigo estou aqui
Amigo estou aqui
Se a fase é ruim
E são tantos problemas que não tem fim
Não se esqueça que ouviu de mim
Amigo estou aqui
Amigo estou aqui

Amigo estou aqui
Amigo estou aqui
Os seus problemas são meus também
E isso eu faço por você e mais ninguém
O que eu quero é ver o seu bem
Amigo estou aqui
Amigo estou aqui

Os outros podem ser até bem melhores do que eu
Bons brinquedos são
Porém, amigo seu é coisa séria
Pois é opção do coração (Viu?)

O tempo vai passar
Os anos vão confirmar
As três palavras que proferi
Amigo estou aqui
Amigo estou aqui
Amigo estou aqui



Sexto Capítulo

Lig-Lig-Lig Lé

Lig-Lig-Lig-Lé
Lig-Lig-Lig-Lé...

Lá vem o seu China
Na ponta do pé
Lig-Lig-Lig
Lig-Lig-Lig-Lé
Dez tões, vinte pratos
Banana e café
Lig-Lig-Lig
Lig-Lig-Lig-Lé...

Chinês
Come somente
Uma vez por mês
Não vai
Mais à Xangai
Buscar a Butterfly
E aqui, com a morena
Fez a sua fé
Lig-Lig-Lig-Lé...

Lá vem o seu China
Na ponta do pé
Lig-Lig-Lig
Lig-Lig-Lig-Lé
Dez tões, vinte pratos
Banana e café
Lig-Lig-Lig
Lig-Lig-Lig-Lé...

Lá vem o seu China
Na pontinha do pé
Lig-Lig-Lig
Lig-Lig-Lig-Lé
Dez tões, vinte pratos
Banana e café
Lig-Lig-Lig
Lig-Lig-Lig-Lé...

Chinês
Come somente
Uma vez por mês
Não vai
Mais à Xangai
Buscar a Butterfly
E aqui, com a morena
Fez a sua fé
Lig-Lig-Lig-Lé...

Lé Lé...Lé Lé...Lé Lé...Lé



Lá vem o seu China
Na ponta do pé
Lig-Lig-Lig
Lig-Lig-Lig-Lé
Dez tões, vinte pratos
Banana e café
Lig-Lig-Lig
Lig-Lig-Lig-Lé... 

Chinês
Come somente
Uma vez por mês
Não vai
Mais à Xangai
Buscar a Butterfly
E aqui, com a morena
Fez a sua fé
Lig-Lig-Lig...

Adriana Calcanhotto 

Quando partiram  para a  Ásia,  a  Beatriz Simões  estava muito  preocupada sobre  como falariam
chinês, mas Marcos a acalmou:

- Tranquila (como dizem os espanhóis). A gente se vira... Tem jeito pra tudo na vida...

Então a bagunça idiomática, fez eles lembraram da brincadeira de Sopa de Palavras que fizemos na
Vida Jovem...

Enquanto não chegavam na Cochinchina 

Beatriz Regina soltou a primeira combinação estranha que tinha sido feita por uma das turmas.  

- Hammm Hammmm (som da Bia tossindo para pegar o tom...). “Simulação do olhar profundo como
um doce déficit de quem não gosta de miojo. É muita hostilidade como quem se queimou porque
não passou protetor solar. Quem diria?”. 

E completou: 

- Parece que foi a turma A que escreveu essa loucura. Bem a cara deles. Rurururururu...

Beatriz Simões emendou: 

- Agora deixa comigo que vou mandar uma aqui, que acho que é da turma B. “O homem robusto
passou Rexona com muito amor e carinho e ficou melecado”. Curtinha, mas mandaram bem! 

-  Nossa...Tem uma outra que acho que é da turma D. “E eu indeciso sobre nós dois e com olhar
profundo, me apaixonei pelo seu papo top e simpatizei com a sua concentração”. Uauuuu.... – disse
Vinícius. 

E finalmente alguém soltou outra que parecia ser da Turma C: 

-  “O coração  receita  o  programa que tenha feijão  com farinha  no  mercado do  Ipiranga e com
ressaca  interativa,  lamentando  por  estar  sem  documento,  sem  vontade  de  ir  ao  serviço,  mas
querendo dormir, pois é melhor não servir ao sistema”. 



Depois do nó que deram na cabeça com essas frases malucas, lembraram que a comunicação na 
Ásia seria complicada. 

Marcos então sugeriu: 

-  Vamos ligar para a Professora Fabi e pedir umas dicas “pro maridão” dela... Rererere... 

Só que o entusiasmo era forte e tudo daria certo. Como diz um provérbio chinês: “Sem o fogo do 
entusiasmo, não há o calor da vitória”. Essa viagem é um sucesso total! 

Nesse momento, descobriram que o Guilherme era quem estava no comando do avião. E o copiloto 
era o James.

Alerta máximo!! Será que pousarão bem? 



Sétimo Capítulo

A Fé Move Montanhas  

Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá...

Que a fé tá na mulher
A fé tá na cobra coral
Oh! Oh!
Num pedaço de pão...

A fé tá na maré
Na lâmina de um punhal
Oh! Oh!
Na luz, na escuridão...

Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá
Olêlê!
Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá
Olálá!...

Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá
Oh Minina!
Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá...

A fé tá na manhã
A fé tá no anoitecer
Oh! Oh!
No calor do verão...

A fé tá viva e sã
A fé também tá prá morrer
Oh! Oh!
Triste na solidão...

Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá
Oh Minina!
Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá...

Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá
Olálá!
Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá...

Certo ou errado até
A fé vai onde quer que eu vá
Oh! Oh!
A pé ou de avião...

Mesmo a quem não tem fé
A fé costuma acompanhar
Oh! Oh!
Pelo sim, pelo não...

Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá



Olêlê!
Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá
Olálá!...

Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá
Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá...

Olêlê, vamos lá!

Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá...

Gilberto Gil 

Todos começaram a cantar para manter a calma. 

O avião estava ziguezagueando. Dava piruetas e alguns começaram a  gritar desesperadamente. 
Outros continuavam cantando: “andar com fé eu vou...”. 

E a fé não falhou, pois depois de um grande susto, conseguiram pousar. 

Descansaram um pouco para se recuperarem da sensação de pânico e depois foram conhecer As 
Muralhas da China que foi eleita, em 2007, como uma das Sete Novas Maravilhas do Mundo.

Como disse a Beatriz Simões, tudo estava  “very beautiful”, mas tinham que seguir  viagem...

Da China foram para a Coreia do Sul. Lá passearam por Seul, capital do país e ficaram admirados
com  a  educação  dada  ao  povo.  Descobriram  que  a  Coréia  do  Sul  possui  a  segunda  melhor
educação  do  mundo,  com uma taxa  de  93% de  pessoas  formadas  na  faculdade.  Além  disso,
estudar lá é uma das coisas que eles consideram mais importantes na vida. 

Depois o destino foi o Japão! E durante a viagem foram escutando a música I am the Best  do
2Ne1.

Estavam confusos! Do chinês passamos a falar coreano e depois japonês. Era muita informação
para processarem.  

As meninas gostaram das roupas que as mulheres orientais usam. Algumas até compraram alguns
trajes típicos nas lojas de Xangai, Seul e Tókio. 



Estavam bem sintonizados com
o  jeito  de  ser  dos  orientais.
Resolveram,  então,  entrar  no
clima do  “hanami” que é o ato
de contemplar as cerejeiras. 

Souberam então que  a Flor de
Cerejeira  significa  a  beleza
feminina e simboliza  o amor, a
felicidade,  a  renovação  e  a
esperança.  É  uma  flor  de
origem  asiática,  conhecida
como “Sakura”,  a  flor  nacional
do  Japão,  onde  estão
documentadas  mais  de  300
variedades de cerejeiras.

Marcos sugeriu que continuassem daquela forma zen:

- Vamos ver o por do sol na terra do sol nascente...

Beatriz Regina brincou:

-  Vida Jovem não é só “zoeira”...Também é cultura!  Nippom é Japão em japonês e Nippom quer
dizer “sol que sobe”. Por isso que o Japão é conhecido como a terra do sol que nasce! Nascente. 

Eles viram muitas novidades no Japão e aprenderam muito. Quiseram então escrever uma carta 

para suas famílias e amigos que ficaram no Brasil.

Olá! 

Estamos muito bem!

Já passamos por muitos países. Agora

estamos aqui no Japão, onde os costumes são

muito diferentes aos do Brasil. As pessoas

entram descalças nas casas e comem com o

palitinho que se chama “hashi”. Segue uma foto

para verem como é. 

Todos são muito simpáticos. Inclusive, conhecemos uma família japonesa que nos convidou para 

jantar num restaurante super legal! Postaremos, assim que der, as fotos no facebook. Adoramos 



também as roupas que as mulheres japonesas usam. Saímos para fazer compras e levaremos 

algumas lembrancinhas para vocês. 

Estamos morrendo de saudades! Só que agora temos que seguir viagem. Vamos para a Nova 

Zelândia. 

Beijos com muito amor!

Nós, os jovens da Vida Jovem!  

Estava na hora de partir rumo à Oceania.  Primeiro passaram pela Nova Zelândia. Quando já 

estavam lá, lembraram do Professor de Inglês, o Gui, da Vida Jovem, pois ele  já tinha morado na 

Nova Zelândia. Aprenderam que a capital da Austrália se chama Wellington. 

O Kaic tirou um sarro do  Wellington, um dos alunos da Turma B:

- Aí mano, você não é fraco não...Já tem um pezinho na Oceania desde que foi batizado... 

Visitaram o museu chamado Te Papa (que quer dizer “Nosso Lugar” na língua maori) e foram 

assistir uma apresentação da Orquestra Sinfônica neozelandesa. 

Depois partiram, animadíssimos,  para a Austrália. 

Canguru, Coala, Bumerangue, Camberra, Sidney... Demais!

Flávia gritou de emoção:

-  “Isso é top!” 

Mayra completou:

- Impossível esquecer a Austrália, esse país é muito louco... 



E com a mesma fé de sempre, seguiram rumo à África do Sul. 



Oitavo Capítulo

Que soem os tambores!!! 

Raissa estava muito animada e gritou:

- Huhuhu...África...Que soem os tambores! 

Todos queriam ir logo ao Kruger Park para ver os  leões, os elefantes...

- E as girafas – gritou Paulo. 

Natália aproveitou para zoar:

- Ah...sempre soube que gostava das pescoçudas...rararara...

Denis sugeriu:

- Vamos deixar de ideia e vamos logo para o  Kruger Park que é a maior conservação de fauna da 
África do Sul.

Letícia aproveitou para dizer: 

- De feras a gente entende, né? Aquela Suzi da vida jovem era uma fera...Quando ficava brava, sai 
de baixo...rerererere...

-  Eu que o diga...mas no final ela só rugia, mas não mordia...rararara – emendou o Paulo. 

Aproveitaram muito o passeio no parque. Tiraram muitas fotos e depois viajaram para Joanesburgo,
a maior cidade da África do Sul. Foram também ao Museu Nélson Mandela que foi o pai da luta
contra o regime de segregação racial na África do Sul. Ficaram inspirados e rolou um papo cabeça.

Perceberam então quanta diversidade cultural e étnica tinha no mundo. 

Então... William divagou: “Nem tudo é como eu queria, mas quem sabe pode ser um dia. Já pensou
um dia, as pessoas vivendo em harmonia?” 

Os outros adoraram a frase do William e logo surgiu uma continuação em ritmo de rap:



“ Vestir o que eu quiser, fazer o que quiser...Deixa de preconceito, seu Zé Mané...Julgue menos e 
entenda mais...O meu sonho é ter paz...”

Natália gritou: 

- Paz, paz...o que eu quero é ter paaaazzzz... 

Tinham que se despedir da África do Sul, pois a próxima parada estava muito longe. Seria o 
Canadá. 

Natália então pediu: 

-  Música, galera!! Quero cantar, dançar e ser feliz!!

No Canadá conheceram Quebec,  Montreal, Toronto e o Niagara Falls.

Imaginaram que as professoras Débora e Fabi ficariam orgulhas deles! Estavam rodando pelo 
mundo como peritos em turismo...

Viajaram com pouco dinheiro, mas tudo estava dando muito certo. A felicidade era geral. 

E assim seguiram para Nova York, onde tiraram muitas fotos. 

Conheceram a  Estátua da Liberdade e o Central Park, onde cantaram a música Pais e Filhos do 
Legião Urbana: 

Estátuas e cofres e paredes pintadas
Ninguém sabe o que aconteceu
Ela se jogou da janela do quinto andar
Nada é fácil de entender

Dorme agora
É só o vento lá fora

Quero colo! Vou fugir de casa
Posso dormir aqui com vocês?



Estou com medo, tive um pesadelo
Só vou voltar depois das três

Meu filho vai ter nome de santo
Quero o nome mais bonito

É preciso amar as pessoas
Como se não houvesse amanhã
Porque se você parar pra pensar
Na verdade não há

Me diz, por que que o céu é azul?
Explica a grande fúria do mundo
São meus filhos
Que tomam conta de mim

Eu moro com a minha mãe
Mas meu pai vem me visitar
Eu moro na rua, não tenho ninguém
Eu moro em qualquer lugar

Já morei em tanta casa
Que nem me lembro mais
Eu moro com os meus pais

É preciso amar as pessoas
Como se não houvesse amanhã
Porque se você parar pra pensar
Na verdade não há

Sou uma gota d'água
Sou um grão de areia
Você me diz que seus pais não te entendem
Mas você não entende seus pais

Você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo
São crianças como você
O que você vai ser
Quando você crescer

Sob  forte chuva partiram... O destino era a Jamaica... Foi tudo maravilhoso. Alguns, inspirados, até 
desenharam e pintaram as paisagens jamaicanas.  



Passaram a adorar mais ainda as músicas de Bob Marley. Depois seguiram para o México...

Paulo gritou:

- Arriba!!!!!

A próxima parada era Argentina. Na primeira noite em Buenos Aires foram assistir uma 
apresentação de tango. Adoraram! 

No dia seguinte  Denis sugeriu:

-  Vamos visitar Dieguito Maradona? 

Natália respondeu:

-  Rararara...até parece...

Foram ao estádio do Boca Juniors e comeram empanadas argentinas...

Último Capítulo 

Hora de voltar ao Brasil...

Todos reclamaram:

- Mas já? 

Foi quando souberam que o Eduardo havia tentado arrumar um probleminha que deu no 
14 Bis e acabou por quebrar tudo...

Como voltariam pra casa?

O Lucas Oliveira disse:

- Já dei um jeito... Bati um rádio para uns amigos e descolei um transporte da hora... Uma 
Kombi do Bem,  doada pra VJ. O Vitor vai dirigi-la, porque precisamos de alguém mais 
ajuizado pra chegarmos vivos em casa! 



Foram  cantando durante todo o caminho, mas a viagem não terminará nunca. Ela durará por
toda a vida, já que essa é a viagem da criatividade e dos bons sentimentos... É uma viagem 
que não tem fim!!! 


