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Esse garoto 
vai longe

Recém-formado pelo Centro de Ensino Médio 404 de Samambaia, adolescente 
de 19 anos é um dos finalistas de um concurso nacional criado para estimular 

o desenvolvimento de temas de interesse de todos os jovens
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N
o próximo dia 17 de novembro, em
cerimônia no Rio de Janeiro (RJ), será
anunciada a classificação dos três fi-
nalistas do Prêmio Escola 2009. O

concurso está na oitava edição e recebeu
alunos do ensino médio e fundamental,
além de estudantes do projeto Educação de
Jovens e Adultos (EJA), de escolas públicas e
privadas de todo o país. Os temas são as
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST),
a Aids, a gravidez na adolescência e o uso de
drogas. Os vencedores deste ano são dois
alunos do estado de São Paulo e um jovem
artista de Samambaia (DF).

Wildon Odaime Pereira dos Santos, 19
anos, acabou de se formar no Centro de En-
sino Médio 404 de Samambaia e escreveu
uma das histórias em quadrinhos vencedo-
ras. Em “Aids, previna-se”, ele conta a história
de uma camisinha falante que conversa com
dois adolescentes sobre o perigo das DST. A
ideia surgiu por acaso, em uma noite qual-
quer de inspiração. “A professora falou sobre
o concurso, mas nem dei bola. Quando sou-
be que estava para acabar o prazo, fiquei até
3h da manhã desenhando e no dia seguinte
entreguei o trabalho pronto”, diz.

Só depois Wildon saberia que o prazo na
verdade estava longe de acabar e que a pres-
são da professora, Sueli Souza Feitosa, 39
anos, tinha sido exatamente para que ele não
desistisse. Assim, ele  pediu o desenho de vol-
ta para refazer algumas partes, mas a profes-
sora recusou. “Eu o conheço e sei que ele é en-
rolado. Como a história já estava perfeita para
mim, fiquei com medo de não ver mais o de-
senho se devolvesse para ele”, diverte-se Sueli,
que já dá aulas para o rapaz há três anos.

Apesar da dedicação com os desenhos, o
comprometimento escolar do aluno não era
assim tão exemplar. Depois de repetir duas
vezes o segundo ano do ensino médio —
uma por infrequência e outra por notas bai-
xas —, Wildon participou do Programa Vere-
das, de correção de fluxo escolar, até concluir
a educação básica. A professora que o acom-
panhou durante os últimos anos de curso foi
Sueli, que dá aulas de artes, geografia e por-
tuguês para a turma de cerca de 35 alunos.
Ela conta que Wildon sempre foi um dos des-
taques por causa do dom artístico natural
que possui. “Ele e alguns outros colegas
montaram até um grupo de desenho, o De-
senhart, e ficavam fora do horário de aula na
escola só para produzir arte”, afirma.

Ao mesmo tempo em que estudava e par-
ticipava do grupo, Wildon já atuava como
menor aprendiz na Fundação de Seguridade
Social (Geap), atividade que ainda exerce.
“Primeiro eu fazia um trabalho superchato,
só depois de ganhar um concurso interno de
novos talentos da empresa é que fui transfe-
rido para a área de comunicação, onde pro-
duzo desenhos para o site”, conta, feliz. 

Adriana André, 28 anos, é jornalista e co-
lega de mesa do garoto. Ela conta, orgulhosa,
que ele é um dos principais líderes de um
projeto criado recentemente para a intranet
da empresa. “Nós montamos uma série de

histórias em quadrinhos para informar os
funcionários sobre assuntos técnicos de um
jeito mais leve e descontraído, tudo dese-
nhado pelo nosso artista aqui”, diz, apontan-
do para Wildon.

O trabalho já tem quatro histórias de cer-
ca de 15 páginas e é um verdadeiro sucesso.
“Alguns funcionários vêm aqui pedir retratos
para ele, de tão boa que é a qualidade”, com-
pleta Adriana. A parte de computação gráfica
dos desenhos Wildon aprendeu ali mesmo,
na prática. De acordo com seus colegas, ele
tem capacidade de assimilar rapidamente os
conhecimentos. 

O sucesso profissional parece mesmo
promissor. Aconselhado por amigos e cole-
gas de trabalho, Wildon está montando um
portifólio e já começa a lucrar com os dese-
nhos feitos depois desse concurso. “Depois
que ganhei esse concurso, já inflacionei os
preços dos meus desenhos”, diverte-se. De
retratos de até no máximo R$ 80, agora ele
cobra cerca de R$ 100 pelas peças em folha
A3 e R$ 300 pelas reproduzidas em papel A2.

A arte
Quando perguntado sobre o estilo prefe-

rido de desenho, Wildon se divide entre os
cartoons e os retratos realistas criados a par-
tir de fotografias. “Acho que as charges se-
riam um caminho para trabalhar com tiri-
nhas de jornal, que é o que eu quero fazer.
Ainda assim, tenho uma paixão pelos retra-
tos realistas”, conta. Os materiais usados são
sempre os mais simples possíveis. “Não gos-
to de usar carvão nem nada dessas coisas.
Desenho com lápis mesmo, e nem precisa
ser profissional”, diz, humildemente.

A temática é bastante flexível. Os dese-
nhos do jovem artista vão de Maria, a mãe de
Jesus, até Wolverine, personagem da história
em quadrinhos X-Men. Ele também gosta de
recriar personagens dos desenhos animados
japoneses a que assiste. Entre os artistas que
mais admira, destacam-se o brasileiro Mau-
rício de Sousa, criador da Turma da Mônica,
e o árabe Iman Maleki, de estilo realista, que
desenha quase fotografando.

Algumas outras inspirações estão na pró-
pria família. Wildon conta que, de seus qua-
tro irmãos, só um ainda não descobriu a vo-
cação artística. “Lá em casa é uma bagunça
só. Nossos vizinhos até nos acham meio es-
quisitos. Eu toco bateria e desenho, meu ir-
mão curte música clássica e constrói harpas,
minha mãe costura, meu outro irmão pinta e
minha irmã canta na igreja”, enumera. A ce-
na que ele monta é, de fato, eclética. Na sala
principal da casa em Samambaia há três
quadros do irmão e um do pai nas paredes,
uma bateria desmontada, uma harpa pronta
e uma em construção do irmão, além da ca-
deira de rodas de outro irmão, que é porta-
dor de necessidades especiais.

Apesar de lembrar de muitas competi-
ções de desenho que teve com o irmão
Glauber Pereira dos Santos, 22 anos, du-
rante a infância, Wildon começou a dese-
nhar pra valer quando estava na 7ª série.
“Eu tinha uma amigo que desenhava e re-
solvi desenhar também. Quando ele viu o
que eu tinha feito, ficou assustado e admi-
tiu que eu desenhava ainda melhor que
ele. Eu mesmo fiquei surpreso com a mi-
nha capacidade”, conta.

Sobre o Prêmio Escola 2009, além da
satisfação de ter tido sem desempenho
bem avaliado, Wildon pretende levar para
o Rio de Janeiro o portifólio que está
montando. Já está de olho em novas opor-
tunidades. “A viagem em si já é um sonho
conquistado, porque eu sempre sonhei
alto, quero alguma coisa de grande para a
minha vida”, diz. Para o futuro mais pró-
ximo, ele quer cursar a faculdade de artes
plásticas da Universidade de Brasília e já
estuda para isso.

Mesmo já sendo um vencedor por estar
entre os três finalistas do concurso, Wildon
só saberá a posição em que foi classificado
quando chegar ao Rio de Janeiro. Confiante,
acha que pode até ficar em primeiro lugar.
“Eu já vou chegar, chegando”, brinca. 

Prêmio Escola 2009
O concurso cultural é coordenado pela
Unesco, em parceria com outras entidades, e
tem o apoio do Ministério da Saúde e do
Ministério da Educação. O objetivo é
incentivar as escolas a criarem programas de
prevenção contra as DST, a Aids, as drogas e a
gravidez precoce. O trabalho é feito com
concursos internos entre os alunos e as
melhores histórias em quadrinhos do ensino
fundamental e médio concorrem a uma
gratificação, um certificado, um MP3 player e
a viagem para o local da premiação.

Por dentro do trabalho
Para expor sua arte, Wildon está criando um
portifólio em papel e outro virtual. O objetivo
é digitalizar todas as obras dele e colocar em
seu blog. Para conferir, basta acessar
desenhowill.blogspot.com.

Wildon mostra suas histórias em quadrinhos: “Acho que as charges seriam um caminho para trabalhar com tirinhas de jornal, que é o que eu quero”
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A professora falou sobre o
concurso, mas nem dei bola.
Quando soube que estava
para acabar o prazo, fiquei
até 3h da manhã
desenhando e no dia
seguinte entreguei o
trabalho pronto”

Wildon Odaime Pereira dos Santos,
estudante selecionado para o concurso


