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PREFÁCIO

Delitos de uma infância®

As imagens não me são tão nítidas.

Hoje do topo dos meus 40 anos, creio que olhar por trás 
dos olhos daquela criança que fui, posso ser traída e induzida ao 
erro.

Mas sempre que revisito aquele lugar, sim, sempre retorno 
lá, as lembranças surgem. Brotam como néctar pra'uma abelha. 
Os gostos, os aromas, vem a mente instantaneamente. Eu sinto-os.

A casa era de uma tinta amarelada, encardida, descascada. 
O seu interior também não contava com muito luxo, era o 
lugar propício para a imaginação fértil das crianças que ali se 
encontravam impreterivelmente aos fins de semana.

 Os cômodos eram grandes, os móveis eram poucos. E os 
que tinham, eram gastos, surrados. 

Localizada aos fundos do quintal.  Naqueles tempos 
costumávamos ter quintais enormes, com grandes espaços 
reservados aos canteiros de terra, como aqueles que eu encontrava 
nessa casa. A casa da minha infância, era o cenário perfeito!
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Atrás dela havia ainda, mais terra; um grande terreiro 
seguido de um galinheiro. Sim, também costumávamos ter 
galinhas e outros animais caseiros, sejam eles pra consumo ou 
companheirismo nas poucas horas destinadas a solidão.

Na frente da casa, na lateral esquerda, colados ao muro 
limítrofe com o vizinho, havia um pé de romã, uma roseira e 
várias outras plantinhas medicinais. Muitos chás de poejo e 
hortelã tomávamos a fim de curar gripes e outras maledicências 
infantis.

Ali também ficava o único espaço revestido, e era de uma 
lajota  barata qualquer. Aliás tudo ali, era muito simples, coisas 
que demandavam poucos recursos. Caras somente, as coisas 
que não se podiam comprar, talvez nem se podiam apalpar. 
Alcançáveis somente através da imaginação e criatividade 
daquelas crianças, na maioria consanguíneas.

Criávamos mundos inabitáveis por qualquer um que não 
soubesse sonhar.

E imaginávamos os mais diversos personagens, que na 
maioria das vezes utilizavam fantasias que desfaziam-se com 
um bom banho quente no final do dia.

Tinha dias que devastávamos florestas. Em outros 
navegávamos os sete mares.

Éramos bruxas e fadas; bandidos e mocinhos num só dia.

Roubávamos amoras e goiabas da  casa  vizinha, ou 
afundávamos o dedo no bolo posto pra esfriar...

Sim. Confesso. Eu cometi aqueles delitos.  Todos eles.  
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E não me arrependo. 

Não me arrependo.

Eu vivi!

E nesse momento, peço que faça o mesmo. Tire dos olhos 
o véu da “adultice”, da mente as preocupações que impedem-te 
de sonhar, do corpo a armadura que dia após dia, mais pesada 
fica devido às responsabilidades inevitavelmente adquiridas, 
e vista-se da sua melhor fantasia. Aquela que está há tempos 
guardada nas portas de um armário qualquer e olhe com os olhos 
da criança que aí, ainda existe,  delicie-se com as doces, ternas e 
puras palavras dos textos que hão de surgir diante de  seus olhos, 
e cometa juntamente conosco todos os delitos que a infância nos 
permite...

Adentre-se ao mundo onde viver, ainda é permitido!

Patty Ciorfi Freitas
Professora/Escritora/Contadora de Histórias
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Comissão Julgadora

À comissão julgadora 
composta pelos escritores 

abaixo mencionados

Cristina Cimminiello
Danny Marks

Marisol Freitas
Neyd Montingelli

Vera Carvalho Assumpção

 efusivos agradecimentos pela 
doação do seu precioso tempo 
para engrandecer o Concurso.
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Uma mulher fabulosa
Que tem o cheiro de rosas
Linda, humilde e charmosa

Por isso te faço uma proposta
Dá-me teu amor

Que te dou o meu em troca

Autoria: Vitor/18 anos
Fundação Casa Três Rios 

00CIJ003
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Mulher Guerreira
Mulher no poder

É tudo mais tranquilo
Uma pipoca, uma TV, um filme a dois

Delicada igual uma rosa
Jeito sensacional

Anima o companheiro
Que está de baixo-astral

Controla o dinheiro
Cuida da família

Orgulhosa de si mesmo
Dá risada até sozinha

Bela, bonita, chique e elegante
Olhos maravilhosos

E um sorriso brilhante
Nos carrega por nove meses

No seu ventre 
Leal, companheira

Minha melhor amiga
Dá carinho amor e muita atenção

Presente em nossas vidas
Em várias ocasiões

Autoria: Vitor/18 anos
Fundação Casa Três Rios 

00CIJ003
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A Mulher Independente
A mulher é um ser inexplicável

Em todos os sentidos
Seu amor inspira tudo

Que venha a fazer
E quando o foco é insistir
Persiste, pois é guerreira.
Mulher é independente...

Mulher é paciência...
Mulher é amorosa...

Mulher é inspiração...
Mulher é colaboradora...

Mulher é respeitosa...
Mulher é feliz...

Mulher é a certeza do amanhã...
Mulher é poderosa...

Mulher é capaz...
Mulher é mãe...

Mulher é mulher...
Mulher é poesia

Em forma de canção.
E o que seria de nós os homens, se

Não existissem elas?
Seríamos seres infelizes.

Autoria: Jonas/16 anos
Fundação Casa Três Rios

00CIJ005
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Mulher GPS de Deus
Mulher nunca terá descrição
Pois, muitos tentam decifrar.

Mas ela foi feita por Deus
E só ele pode, esse mistério 
chamado mulher, desvendar.

Mulher é uma espécie de anjo,
Sem asas, sem auréola,

na Terra ela tem um poder 
entregue por Deus
com muita graça.

Ela sempre estará no comando, 
independente da ocasião.

Deus sabe para quem entregou
tamanho desafio,

Que brota dentro do coração.
Coração de uma mulher, 

que é um volante em nossas vidas,
ela toma conta, mas é Deus que guia.

Autoria: Douglas/19 anos
Fundação Casa Três Rios

00CIJ008
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Mulheres, Um Poder de Família
Mulheres...

É algo de mais belo,
Que por dentro,

 Esbanja sentimentos
E por fora não se entrega.

Sem poder, ela é forte.
No poder, ainda mais, 

carregando seu filho no colo 
e sempre amando mais e mais.

Com seu amor segue em frente...
O sorriso no rosto a acompanha sempre,

Mesmo que esteja sofrendo.
Inexplicável sentimento de gratidão,

Pois, demonstra afeto, carinho, 
e espalha amor.

O mundo pra ela é nada,
Diante do tudo que ela atravessa

Como ser batalhadora que és.
Mulher, ser precioso.

Ser único.
Ser criado por DEUS.

Autoria: Gabriel/18 anos
Fundação Casa Três Rios

00CIJ009
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Mãe
Você é carinho, razão e esperança.

Obrigado por cuidar de mim 
e me proteger desde criança.

É uma mulher inigualável
que tanto amor
Tem para doar

Se torna um astral,
Ama seu filho 

e lhe protege do mal
O amor que tenho por ela

É fora do normal,
Essa minha linda mãe, 
É uma mulher querida
Legal e muito especial.

Mãe minha heroína,
Minha princesa de Jesus
E minha rainha de Deus.

Mãe minha mãe,
Porque de você nasci.

Mãe que me gerou
E neste mundo me fez vir.

Mãe obrigado por você existir.

Autoria: Gabriel/18 anos
Fundação Casa Três Rios

00CIJ010
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Mulher, Joia Rara
Mulher que és mãe...

Você é a minha joia rara, 
minha eterna rainha,
Minha maior riqueza, 

que fortalece a minha vida.
Meu amor é só seu, 
brilhante num cofre.

Enquanto eu estiver vivo,
 prometo-lhe não deixá-la sofrer.

Não há nada que pague 
o valor de uma mulher.

Pois, é mãe, e uma mãe do lado 
substitui qualquer outro alguém.

Parabéns mulher, mãe, pelo seu dia, 
que são todos

Os 365 dias do ano.
Desde o momento em que viemos ao mundo,

 não importa quem somos,
como somos, o que fizemos ou deixamos de fazer.

A mulher mãe sempre estará ao nosso lado.
Diante de qualquer situação que aconteça,
A mulher mãe estará ali e apoiará seu filho.
Sou grato a Deus porque ele me deu você.

Deu essa mulher linda, para ser minha mãe.
Sou eternamente grato a Deus por você existir.

Autoria: Henrique/19 anos
Fundação Casa Três Rios

00CIJ011
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Saudades que vão e voltam

Hoje eu acordei pensando no passado.
Pensando em como era bom o meu tempo de criança. 
De correr pela casa transmitindo alegria e esperança. 

Sem preocupação alguma, eu vivia a delirar.
Dormia na certeza de que, quando despertasse, 

Um beijo bem gostoso a mamãe iria me dar.
Sinto falta desse tempo,

Mas hoje, com saudades no peito,
Sinto-me como um pássaro livre, prestes  a voar.

Marcus Vinícius  dos Santos (15)
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
00CIJ016
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A beleza de uma flor

É necessário muito amor 
Para perceber a beleza de uma flor.

Sua pureza e magia,
Um perfume irresistível,

Cores que contagiam.
A primavera precede o verão,

Que nos proporciona sol quente,
Férias e muita diversão.

A primavera,
É de uma beleza sem fim. 

É a paz que a natureza
Traz para mim.

Raine Santana (17)
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
00CIJ020
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Inverno

Mais um dia amanhece
Em mais um agosto 
Em mais um inverno

Mas o tempo está tão quente
Então o que será esse “inverno”?!

Será que é:
O amor?

A amizade?
A lealdade?

A confiança?
Ou será apenas, 

Mudança climática?

Não sei bem.
Mas sei que nos encontramos

Em condições críticas.

Pois tudo que é importante esfriou.
A amizade
A lealdade
A confiança

O amor.

Marcus Vinícius dos Santos (15)
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
00CIJ022
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Dúvida

Eu, como poeta
Me enxergo escrevendo

Eu como escritor
Me enxergo cantor

Cantor, não de palavras ditas
Mas de palavras escritas
Cada dia me renovando

Para não me sentir “ultrapassado”

Tentando ensinar 
O que quero aprender

Tentando ensinar e entender
O que eu quero viver

Marcus Vinícius dos Santos (15)
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
00CIJ023
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Lembranças de Estela

Vagando pelos corredores
Olhando de trás das portas

Procurando os tais “provedores”
Que hão de trazer as tortas

Beirava a janela
Subia as escadas

Vibrava ao ver Estela
Cantando e sempre dando gargalhadas

De todas as cores do dia
De todos os anos passados

As horas em que mais me entendia
Eram aquelas em que estava ao seu lado.

Lysara Pinheiro  (20)
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
       00CIJ024
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As flores

Quando eu acordo, sinto a brisa do vento. 
Tão gostosa, mas o cheiro das flores! 

Ai, ai, ai. 
Na minha casa é melhor ainda! 

Sabe por quê? 
Minha mãe gosta muito de flores e enfeita a casa com as mais 

cheirosas e coloridas. 
À tarde, eu gosto mesmo é de brincar naquele campo gostoso e 

florido.
 Ai, ai, ai.

Anália Juliana da Paixão dos Santos (10)
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
00CIJ026
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Lembranças de Estela

Vagando pelos corredores
Olhando de trás das portas

Procurando os tais “provedores”
Que hão de trazer as tortas

Beirava a janela
Subia as escadas

Vibrava ao ver Estela
Cantando e sempre dando gargalhadas

De todas as cores do dia
De todos os anos passados

As horas em que mais me entendia
Eram aquelas em que estava ao seu lado.

Lysara Pinheiro  (20)
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
      00CIJ024





Independente
Luana Karoliny

Fundação Casa Três Rios
Vitor
Luís

Marcos
Leonardo
William
Cristian

Projeto Arco-Íris Jauá
Kauanny E.Q. Vieira dos Santos

Fernanda Guimarães
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 A nascente de meu amor 

Procuro novas formas,
maneiras, modos de amar

Já não quero chorar.

Meu coração, o pobre.
cicatrizes, minha dor encobre

de um amor, não, de uma paixão.

Dizem que amor não dói,
talvez o Eros seja esse amor.

Não amo seu sorriso,
amo seus carnudos lábios.

Não amo seu cabelo,
amo a forma dos seus cachos.

Você me abraçou intensamente
beijei seu pescoço como se

mergulhar-se em uma nascente.

Fui contornando o rio de sua pele
até encontrar o ápice do êxtase.
Deixei fluir, deixei ser levada

mergulhei na foz de sua morada.
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Deixe-me desvendar esse lugar
preciso mergulhar, me apaixonar
seu amor, Eros quero desfrutar.

Luana Karoliny
00CIJ015
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Mulheres Top 10

Várias mulheres
De todos os jeitos

Cada uma com um dom
Isso que é perfeito

Como a lua que nos causa admiração
Ela entre as nuvens do amor e da paixão

Boa noite meu anjo lindo
Contigo estou sempre sorrindo

Sincera e verdadeira
Amor mais puro
Pra toda a vida
Pra vida inteira

Ela sempre guerreira
Feliz a vida inteira

Os fios de seu cabelo
Parece água de cachoeira

Autoria: Vitor/18 anos
Fundação Casa Três Rios 

00CIJ002
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Mãe

Tudo é tão bom
Quando temos ao nosso lado 
Uma pessoa que nos faz feliz
Que nos guarda e nos protege

Mãe uma palavra pequena
Mas com um grande significado
Pois, por mais difícil que seja
Ela sempre está do nosso lado
Ensinando e sempre mostrando

Para nós um bom caminho
Porém, muitas vezes

Nós que decidimos nossas escolhas
E trilhamos um destino de espinho

Mãe representa o ser guerreira
Batalhadora

Mãe é obra maravilhosa de Deus
Perfeita

Nem todas as palavras do mundo 
conseguem definir o que é ser mãe

sou eternamente grato
a minha mãe

Olhe para o céu e agradeça
O anjo que Deus te enviou

Sua mãe.

Autoria: Luís/19 anos
Fundação Casa Três Rios

00CIJ004
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Empoderamento Feminino

Mulher que traz a vida ao mundo
Mulher que é mãe, amiga e companheira

Na vida de muitos é tudo
Esbanja amor verdadeiro e absoluto.

Mulher que tem o poder de dizer sim ou não
Que dentro de casa é mãe e pai

Exercendo seu papel com satisfação
Que está sempre de cabeça erguida em qualquer situação

Mulher que passa fome
Mas não deixa seu filho sem amor

Pois barriga não pede cardápio
Logo está pronta pra mais um amanhecer

Oh! Mulher! Se eu pudesse,
Daria todo amor do mundo a você

Mulher que é guerreira
Mulher que exerce um grande poder.

Autoria: Marcos/18 anos
Fundação Casa Três Rios

00CIJ006



3333

Mulher é Mulher

As mulheres sempre estarão
No poder de nossas vidas
Independente se elas são

Mãe, esposa ou filhas

Mulher é mais guerreira
Que muitos homens por aí

Porque mesmo se não consegue
Ela volta e torna a persistir

Mulher é delicada como uma rosa
Tão perfeita e bela

Mas também são iguais os espinhos
Machuca se mexer no que é dela

Mulher sempre estará na liderança
Você queira ou não,

Porque é Deus que mandou-as para coordenar
Em se tratando do campo coração

Não tem como descrever
Uma mulher 

Elas são um mistério de Deus
Mantido pela fé.

Autoria: Leonardo/17 anos
Fundação Casa Três Rios

00CIJ007
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Mulher, és Mulher, és Mãe

Desde que eu nasci,
A senhora fez e faz muito por mim.

Queria poder retribuir, mas sei que de todas as formas
Que eu tentar não conseguirei, mas por meio dessas
Palavras, vou tentar expressar meus sentimentos a ti.

Pensei em muitas palavras para explanar 
o que estou sentindo nesse exato momento,

porém, todas as palavras do mundo, serão insuficientes
para dizer o quanto eu te amo. 

E o quanto a senhora é importante
e o tanto que a senhora significa para mim.

Mas, existe uma única palavra, que do fundo do meu coração,
Significa e expressa o que quero lhe falar,

Pois essa palavra vai traduzir os meus sentimentos,
Nessas linhas em que discorro ou tento, 

Em poucas e miúdas palavrinhas, transcrever, 
O que corre na minha veia, no meu corpo e na minha alma,

Não sou nenhum poeta, nenhum escritor ou intelectual nessa área,
Mais dentro de mim existe algo que consigo expor

E expressar
E dizer através desse registro.

Mãe eu te amo.

Autoria: William/19 anos
Fundação Casa Três Rios

00CIJ013
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Se Der Apenas um Segundo

Cada vez que toco seus lábios
Viajo para o paraíso

Mas, quando eu não lhe dou nem um abraço
Minha vida entra em conflito com o meu ser

A saudade vem sem explicação 
Mas com a intenção de machucar

E daí o amor fala mais alto
Não tem como não sentir saudade

Ainda mais quando estou longe de você

Sonhar com você é ter a certeza 
De acordar feliz no outro dia

Não sei se você acredita, mas a data que marcou
Foi quando você chegou para revolucionar a minha vida

A cada dia de nossa vida aprendemos com os nossos erros ou 
nossas vitórias

Mais importante é saber que todos os dias
Vivemos algo novo, nesse mistério chamado vida

E que torna-se apenas um segundo
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Eu estava cego, mas, ao te conhecer
Aprendi o que é amor à primeira vista 

E você que enxerga bem
Ficou cega de amor quando me viu

A primeira vez que te vi
Só consegui falar teu nome

Porque não te beijei com a boca
E sim com os olhos.

Autoria: Cristian/19 anos
Fundação Casa Três Rios

00CIJ028
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O mar

O mar é lindo!
Admirando-o, esqueço qualquer dor.

E sinto carinho e amor

Mar como tu és lindo!
Cheio de peixinhos,

Tubarões, cavalos-marinhos...!

Mar lindo, grande e cintilante!
E fica mais lindo quando chega o pôr do sol.

O mar resume o amor que a vida nos dá.

Ah, Pôr do sol! Você também é lindo,
Mas não se compara com a beleza do mar.

Kauanny Elieidhy Queiroz Vieira dos Santos (12)
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
00CIJ017
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A primavera

A primavera linda e bela
Quando ela aparece

O dia diferente amanhece,
Perfumado pelas lindas flores

O sol chega com mais brilho e a tudo ilumina
A primavera traz de volta

Todas as flores que o outono levou
As borboletas aparecem e parecem flores

Com duas asas e muitas cores!

Fernanda Guimarães (13)
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
00CIJ021





Fundação Casa Três Rios
Afonso

Projeto Arco-Íris Jauá
Raine Santana
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Palavras Sinceras

As palavras mais sinceras são as que vêm do coração
E não da mente

O amor verdadeiro não escolhe 
aparência física e sim sentimentos sinceros

Amar é cuidar todos os dias das pessoas
que você quer bem

cuidar é nunca deixar de lado ou abandonar
É estar presente nos melhores e piores momentos

É falar, ouvir, analisar e refletir
Tentar sempre fazer da maneira correta

Caminhando junto
Nada separa de uma união sincera

E verdadeira
Quem segue pelo que é certo

Não cai no errado.

Autoria: Afonso/18 anos
Fundação Casa Três Rios

00CIJ012
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Uma manhã com lindas flores

Era um local livre de terrores
Fácil de avistar pequenas flores
Muitas com sorrisos singelos

Apenas uma, tinha cheiro de caramelos
Sempre meiga e sensata

Aparecendo na hora exata
Pronta e disposta a nos fazer sorrir

E, assim ela falou para mim:
Sinta o leve vento a soprar

Futuramente seus pensamentos mudarão
Reflita sobre o que a vida lhe reserva
Enfrente seus medos e comece a lutar

Acredite. O sofrimento de todos 
Um dia acabará.

Raine Santana (17)
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
00CIJ027





Luana Karoliny
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Diga-me: Como devo amar? 
 

Um jardim, uma terra, uma semente
Cava, planta e rega

Uma rosa nasce, coberta de espinhos
Um homem, uma mão, um jardineiro

A dor encobre o amor, o sangue
Encobre as lágrimas, e a flor?

Essa, ingênua e ingrata
Não percebe e nem sente

Os sentimentos do jardineiro
Rosa incrédula, não sabe amar.

Pobre homem, tanto amor
Para uma única flor.

Luana Karoliny
00CIJ014





Projeto Arco-Íris Jauá
Lysara Pinheiro
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Jardim de felicidade

As flores que plantei
Nos jardins por onde andei

As flores que colhi
Por aí, por onde passei

As cores, as mais belas cores,
Os amores, os mais singelos amores.

Construí cercados
Me tranquei com aramados

Deixei de semear
A chuva chegou

O arco-íris se instalou
O vento voltou a soprar

Abri a porta
Olhei para fora

O sol, sorrindo, estava lá
Restaurei a alegria

Me alimentei da vontade
Reconstruí meu jardim de Felicidade

Lysara Pinheiro (20)
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
00CIJ018





Fundação Casa Três Rios 
Alex
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Desculpe Mãe

Lembro de quando menorzinho bagunçava pela rua a a a...
Hoje estou trancado aqui dentro, muita saudade no peito
Lembro daqueles momentos, quando estava do seu lado

Mãe, hoje eu sou maltratado, mãe me perdoa se te fiz chorar
Há anos estou pedindo a DEUS pra me guardar

Em qualquer ocasião me desculpe, estou há quase dois anos 
aqui dentro

O limite do detento é viver no sofrimento, me desculpe, mãe
Eu estava em um grande objetivo, queria ficar rico

Para te dar uma condição de vida melhor
A nossa história infelizmente não deu certo

A humildade é capaz de conquistar a liberdade e e e...
Manda um abraço para os guerreiros

Um abraço na minha mina, diz a ela que eu a amo o o o...
Wilma você está dentro do meu peito ooo...

Sinto falta de quando menor deitava do teu lado
Você me dava beijos e abraços bem apertados

Me dizia “filho a mãe te ama”
Infelizmente o tempo passou e eu me coloquei

Nessa vida simplesmente por amor
Queria te dar uma casa, ou até mesmo uma mansão

Me desculpe mãe, só te dei desgosto, isso dói no coração
Lembro daquela casinha de madeira que nós tínhamos

Nem banheiro tinha, me desculpe mãe
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Uma mulher guerreira, que tira da sua boca
Para alimentar seus três filhos

De acordo com a vida, a lei da natureza leva o homem a 
miséria

Engraçado que os ricos esbanjam seus carrões
Gastando dinheiro a toa com casas no Leblon

Enquanto na periferia sofrem com falta de alimentação
Me desculpe mãe, lembre-se que teu filho a ama de coração

Eu canto para a Senhora ESSA HUMILDE CANÇÃO
Canto também para alegrar meus irmãos

Que estão trancados aqui dentro passando por sofrimento
Me desculpe mãe.

Autoria: Alex/18 anos
Fundação Casa Três Rios

00IJ001





Projeto Arco-Íris Jauá 
Erick Jarlan Lima dos Santos
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Menino Esperança

No Sertão, onde tudo que deveria ser verde era marrom, 
vivia um menino com poderes inexplicáveis.. O nome desse 
menino não sei, mas o sobrenome era Esperança. 

Todo dia o menino Esperança saia pelo povoado 
para brincar com o menino “Pé de Vento”, sujando o 
terreiro de Sinhá França. Eles faziam muitas traquinagens, 
o que deixava o vovô Neco furioso. Um dia, Pé de Vento 
encontrou um menino do mato que sabia do segredo do 
menino Esperança.  

Cansado de guardar esse segredo, o menino do mato 
engana “Pé de Vento” dizendo que ia fazer uma surpresa para 
o menino Esperança. Ele sabia que toda vez que o menino 
Esperança caía, acontecia alguma transformação e ele seria 
beneficiado mais uma vez. Amarraram um barbante em 
cada ponta do terreiro de Sinhá França, quando o garotinho 
apareceu por lá, assustado por não ter encontrado ninguém, 
tentou correr, mas já era tarde. Ele tropeçou e caiu. E, para 
surpresa de todos, depois de muito tempo, choveu no sertão, 
trazendo alegria e esperança.

Erick Jarlan Lima dos Santos (14)
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
00CIJ025
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Imagine só!

Imagine só!

Se todo o passado voltasse?

Se a vida nunca acabasse?

Se a lua mais perto chegasse?

Imagine só!

Se o vento parado ficasse?

Se as estrelas nunca brilhassem?

Se a terra do nada parasse?

Imagine só!

Se você não mais pensasse?

Se o animal pesado voasse?

Se tudo no mundo de ponta cabeça virasse?

Imagine só!

Lysara Pinheiro (20)
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
      00CIJ019
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AGRADECIMENTOS
     O Projeto de Incentivo à Leitura e à Escrita (P.I.L.E) realizado 

no CASA Três Rios, Iaras, SP, tem sido,  um grande desafio. 

     Preciso dizer: O Projeto de Incentivo à Leitura e à 
Escrita (P.I.L.E) é tão mágico quanto montar um mosaico: exige 
comprometimento, responsabilidade, seriedade, imaginação, 
dedicação, persistência e muito envolvimento. 

     Mas como vale a pena!

     É muito grande a emoção de aprender a lidar com as 
dificuldades que surgem, de ver o que se consegue fazer pelos 
adolescentes em Conflito com a Lei que, com um tanto de garra e 
muita esperança em se atingir as metas propostas e quebrar barreiras 
do aprender a ler e escrever..

     Um escritor que se identifica com uma comunidade produz 
textos para ela e a faz produzir através de um esquema de editoração, 
distribuição, também para esse público leitor, pois também a ele 
pertence comunitariamente dividindo, quase sempre, ideologias, 
práticas e crenças.

     Se de um lado existe o reconhecimento explícito sobre a 
importância do ler e escrever por prazer, na vida social todo educando 
precisa estar convencido da importância da leitura para a vida 
individual, social e cultural.

     Daí a importância do desenvolvimento desse trabalho 
com relação aos adolescentes em Conflito com a Lei, no âmbito do 
atendimento da medida socioeducativa como uma das ações de suma 
importância para desenvolvimento e aprimoramento do ler e escrever 
por prazer.
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     Portanto, o ineditismo, associado a um conjunto de desafios 
decorrentes desse contexto, instiga-nos a aprofundar os debates na 
perspectiva do aprimoramento da metodologia de trabalho com esses 
adolescentes nas práticas educativas.

     É com muita alegria e entusiasmo que disponibilizamos 
o resultado desse investimento institucional, que concretiza a nossa 
convicção nesta ação e o nosso aprendizado, a partir de nossa 
experiência concreta de trabalho do desenvolvimento da leitura e da 
escrita. Este trabalho foi realizado pelo fato de não ser construído 
sozinho, foram muitas mãos e preciosas às palavras que fizeram com 
que esse projeto se realizasse.

     Gratidão a DEUS todo poderoso e soberano pela vida.

     Estendo os meus agradecimentos aos gestores desta CASA 
Três Rios pelo apoio à iniciativa oferecendo condições para que o 
trabalho fosse concretizado; a todos os adolescentes pelo entusiasmo 
e participação no Projeto e a essa equipe grandiosa e espetacular do 
FLAL – Festival de Literatura E Artes Literárias, sem vocês nada 
disso seria possível.

     Agradecemos a todos por sua valiosa contribuição.

     Termino com a frase de minha própria autoria, dizendo que 
sonhar é apenas um dos passos para acreditar e realizar o sonho.

Severiana Paulino Rodrigues (Séve)
Pedagoga – CASA TRÊS RIOS
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