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INTRODUÇÃO

Uma criança que aprende a ler e escrever, abre os olhos 
para o mundo.

Agora, uma criança que cria um texto, abre o cérebro 
para o infinito.

Num momento onde a cultura é relegada, com o 
sucateamento sistemático, nada mais bonito, digno e inspirador, 
do que receber inúmeros textos para um simples concurso.

Não me importo se existem erros gramaticais, de 
concordância e outros. Isso, abnegados professores poderão, 
com o tempo corrigir.

Não importa se tornaram-se magos e destruíram dragões 
do mal. Ou, em simples versos, falaram do jardim que a vovó 
cultivava.

A suma importância está em fazer mentes jovens trabalhar 
a criatividade e sonharem.

Terem a noção de que podem criar.

Um povo culto, instruído, sonhador, consciente da sua 
capacidade, nunca será reduzido a massa de manobra.

Essa talvez seja uma das condições mais nobres do 
mundo literário. Levar a cultura para todos.
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O nosso concurso é um grão de areia, mas se todos 
motivarem a terra próxima, construiremos um planeta melhor e 
mais saudável.

Parabéns a todos os participantes, pela coragem de 
colocar as suas ideias em palavras.

Vocês são os novos heróis e heroínas das letras.

Luiz Amato
Escritor

Criador do Flal
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Apresentação

Palavras e emoção

As palavras são o meio de a gente (re)descobrir o mundo. 
E, quando pretendemos palavras literárias, esta descoberta se faz 
por meio de um olhar que dá conta de nossa singularidade diante 
do visto. Assim, concursos, como este, que visam estimular a 
escrita em corações juvenis e infantis sempre são bem-vindas.

 Os primeiros passos sempre são base para novos 
caminhares. Um dia, olhamos para eles e percebemos que nos 
apontam pontos de partidas e rotas de caminhada. Na bagagem, 
as palavras: sedutoras, atraentes, necessárias. Escrever é, pois, 
sempre estar atento ao verbo. Escrever é pensar tudo o que nos 
cerca, é inscrevermo-nos na vida. Escrever se limita com o 
ler. Não há corações afeitos à escrita que não o sejam antes (e 
durante, e sempre) desejosos de leitura.

 Assim, apresentar estes inícios desta meninada que se 
sentiu atraída pela prosa ou pela poesia é alegria boa, alegria 
esperançosa de que, quem sabe, estes iniciantes escritores, no 
decorrer de boas escolhas de leitura, possam aprimorar cada vez 
mais sua cumplicidade com as palavras: elas são expressão viva 
de nosso olhar sobre o tudo. Histórias e poemas de amor, de 
alegria, palavras que refletem sobre o adolescer e o criançar, temas 
presentes nos corações destes leitores que, agora, apresentam 
seu encantamento pela vida em forma de narrativa ou de poema 
com o desejo, é certo, de que suas palavras possam cumprir uma 
das primeiras funções do texto literário: emocionar.

Caio Riter
Escritor e Professor
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ESCOLA MUNICIPAL VER. CLÉO DOS SANTOS

Dec. Criação 1.446/94 – Parecer C.E.E 1.628/94
Rua: Loureiro da Silva, 545 – Bairro São Pedro – 

Alvorada – RS – Fone: 3443.27.79

Por debaixo de um telhado estrelado

A Escola Municipal Vereador Cléo dos Santos tem 
o símbolo que é descrito por um telhado estrelado e com um 
círculo em seu entorno, manifestando o acolhimento de todos e 
a valorização da autoria dos estudantes, já que o próprio desenho 
foi feito por um deles. Seguindo esse exemplo de autoria, 
buscamos um projeto literário que os estudantes pudessem 
participar e, por acaso – há quem diga que nada é por acaso – 
vi através do Facebook esse belíssimo projeto do Festival da 
Literatura. Encantada com as postagens, eu, como Coordenadora 
Pedagógica, apresentei o projeto à Direção e fui autorizada 
a inscrever a escola no concurso de textos infantojuvenil, 
denominado Prêmio  FLAL.

Mostrei então o projeto às professoras de Língua 
Portuguesa, que incentivaram os alunos a participarem com seus 
escritos, que foram apresentados na Feira Literária (interna) da 
escola. Havia produções de poesia sobre temas trabalhados em 
sala de aula, sobre leituras que realizaram e sobre os pensamentos 
que tinham traduzidos para o papel. Marcamos videoconferências 
com os autores para que pudessem conversar sobre o ato de 
escrever, de criar, de encantar-se com as palavras. Foi intenso e 
gratificante. Os alunos puderam fazer questionamentos e terem 
uma noção ainda maior, pois seus textos seriam lidos por pessoas 
de outros Estados.

Após o envio dos textos, digitalizados via scanner, 
passaram pela comissão julgadora. E para a nossa surpresa 
muitos alunos foram premiados, inclusive um primeiro lugar. 
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Foi uma alegria geral. Teve a premiação com livros, certificados 
e um momento especial foi realizado em nossa escola para esta 
entrega com a visita ilustre de uma das organizadoras.

Então, novamente outra surpresa: a produção de um livro 
com os textos de autoria dos alunos de uma escola municipal em 
Alvorada. A alegria e o orgulho em fazer parte de algo assim, 
contagiou toda a comunidade.

Nesta segunda edição do FLAL percebemos que tanto 
professores quanto alunos se sentiam motivados a participar. 
Realizaram as poesias, tornaram-se protagonistas. Digitamos os 
textos conforme o regulamento. Os textos foram analisados pela 
comissão julgadora. Enquanto isso, preparávamos nossa Feira 
Literária em um formato divertido e que chamasse as famílias 
para o ato de ler e vibrar com tantas histórias. Escrever renova a 
cultura, ler permite viajar e pensar. Mostrar as ideias de cada um 
é pertencer ao mundo de forma significativa.

Desejo, profundamente, que o projeto cresça, ano a ano, 
para que os estudantes percebam que a escola pode ser um 
espaço de criação e verem o quanto são importantes, o quanto 
sua autoria deve ser valorizada, o quanto são capazes de expor 
suas ideias e, quem sabe, transformar mundos.

Vanessa Ferreira Neves
Vice-Diretora 2017/2019

EMEF Vereador Cléo dos Santos
Alvorada – RS
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Projeto Arco-íris - Jauá

Jauá é um dos bairros da orla marítima de Camaçari, 
região metropolitana de Salvador, Bahia, onde, em abril de 
2009, demos início a um projeto de incentivo a leitura destinado 
às crianças e jovens da comunidade da Bela Vista. Realização de 
um antigo sonho.

Certa vez, conversando com uma pessoa amante dos 
livros e da literatura, sobre o sonho de criar uma biblioteca 
comunitária e ajudar crianças a despertar o interesse pelos livros, 
como algo indispensável e prazeroso, ela me disse que isso era 
utopia.

”Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu 
não deixe de caminhar”. Eduardo Galeano.

Então... Continuamos caminhando!.
Passávamos as tardes de sábados, contando histórias, 

lendo poemas e textos diversos, cantando, assistindo filmes, 
brincando de trava língua, jogando totó, quebra-cabeça, etc.  

Numa tarde dedicada à poesia, as crianças reuniram 
versos e estrofes de poemas de diversos autores, dando origem 
a um poema novo e muito interessante. Noutra, os grupos 
formados por até três crianças, escolheram o livro que seria lido 
e discutido e posteriormente cada grupo tentaria, com todos os 
argumentos e justificativas, declarar que o seu era melhor. Foi 
muito divertido e proveitoso.

Mas, as crianças foram crescendo, algumas já escreviam 
pequenos textos e poemas, demonstrando um gosto pela escrita. 
Como incentivo, em 2013 fomos à Bienal do Livro, em Salvador, 
realizamos um Varal Literário, na praça de Jauá, e tivemos a 
ideia de fundar uma academia infantojuvenil de letras.
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No decorrer de 2014, as crianças, candidatas a uma 
cadeira na academia, realizaram pesquisas e leram os livros dos 
escritores escolhidos para patrono, e, em 29 de novembro desse 
mesmo ano, realizamos a cerimônia de Fundação da Academia 
Infantojuvenil de Letras Rubem Alves - Projeto Arco-íris – Jauá.  
Foram empossadas dez crianças, cujos patronos são: Rubem 
Alves, Cecília Meireles, Vinícius de Moraes, Ruth Rocha, 
Ziraldo, Ana Maria Machado, Maurício de Sousa, Monteiro 
Lobato, Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade.

Em 2015, os acadêmicos/2014  organizaram um livrinho 
contendo dados biográficos dos patronos, autobiografias e alguns 
textos e poemas de autoria própria, intitulado  “A vida é feita de 
cores”.

Também em 2015, tomaram posse na Academia 
Infantojuvenil de Letras Rubem Alves do Projeto Arco-íris – 
Jauá, oito  crianças, cujos patronos são: Jorge Amado, Manuel de 
Barros, Therezinha Casasanta, Lygia Bojunga, Mário Quintana, 
Bia Bedran, Rachel de Queiroz  e Fabiana Barros.

Numa pesquisa que realizamos na internet, sobre 
escritores baianos dedicados a literatura infantojuvenil, 
encontramos Palmira Heine. Quase um ano após o primeiro 
contato resolvemos adquirir seus livros. Gostamos de todos, mas 
um nos encantou: “O autor é você”, que possibilita que leitores 
sejam autores de suas próprias histórias...

No início de 2016, propomos a Palmira a realização 
de um concurso, utilizando as histórias criadas pelas crianças, 
tendo como ponto de partida esse maravilhoso livro. Ela não 
apenas aceitou, como doou alguns exemplares. A partir do mês 
de abril as crianças começaram a escrever e em agostos os 
textos já estavam revistos e corrigidos. Em setembro, realizamos 
um evento para premiação. Os autores dos textos vencedores 
foram contemplados com troféus, gentilmente oferecidos pela 
escritora, além dos certificados de participação.  Dois desses 
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textos, foram inscritos, por Palmira, no Festival de Literatura 
e Artes Literárias – FLAL, e ficaram entre os cinco primeiros 
classificados.

Devido ao resultado obtido em 2016, as crianças ficaram 
entusiasmadas, resultando num maior número de participantes 
no Festival de Literatura e Artes Literárias – FLAL/2017.

A Coletânea de textos “O autor é você”, resultado do 
concurso do mesmo nome, organizada por Palmira Heine e 
Rosália Silva, será lançada em outubro/17.

Somos gratos a escritora Palmira Heine por sua 
generosidade.

Algumas crianças fazem parte do projeto desde a sua 
fundação (2009). Outras vieram e não ficaram, algumas disseram 
que viriam e nunca chegaram, mas continuamos a caminhada 
porque apesar dos percalços, temos muito a agradecer e a realizar.

Rosália Silva
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Participantes do Juri

Os jurados convidados que selecionaram os vencedores do 
Concurso de Textos e Poesias Prêmio FLAL Infantojuvenil e 

seus escritos

Ana Mello

Carla Póvoa

Cláudia de Villar

Lucas de Melo Bonez

Patrícia Ciorfi Preitas
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Namorar!

Que delícia que é!
Beijar, abraçar,
Em qualquer lugar.
Beijo demorado,
Abraço agarrado, carinhoso.
Namorar é dar presente bobo.
Fazer declaração de amor
Para todo mundo ouvir.
É conhecer, descobrir.
Brigar e fazer as pazes.
Falar tolices ao telefone,
Não querer desligar.
Usar apelidos.
Dizer eu te amo mil vezes, por dia.
Mandar um e-mail por minuto
E torpedos nos intervalos.
Namorar é bom.
No cinema, antes e depois
E durante a aula.
É paixão, é tesão.
E quem disso tudo aprende a gostar.
Pode até ficar velho, ter filhos,
Casar, descasar.
Vai sempre querer
Ter alguém para amar.

Ana Mello
Escritora e Professora
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Atrás da porta
Havia muita gente. Eram meninos e meninas, tropeçavam 

uns nos outros. Também haviam adultos, todos preocupados 
com suas funções, pareciam passar sobre os meninos e não os 
enxergavam, estavam atarefados, preocupados com o que teriam 
que fazer, não se sabe ao certo quem ficaria ou iria embora. 
Só, aos poucos, foram se acalmando e podia-se ver quem era 
quem. Logo se fez soar o sino, um barulho ensurdecedor, muito 
estridente e notado por todos, uns corriam para as salas e outros 
aproveitavam os poucos minutos que restavam para terminarem 
seus lanches ou dar uma última ida ao banheiro.

Era a escola de primeiro grau daquele bairro pobre. As 
paredes de tijolos à vista, parecendo envernizados, o chão de 
cimento pardo, uma cor meio indefinida, não se sabe muito bem 
se cinza escuro ou verde desbotado. As janelas da escola tinham 
um tom vinho, quase da cor do verniz dos tijolos, eram amplas 
e ficavam sempre abertas. O vento passava por elas e tocava 
o rosto dos alunos refrescando-os daquele calor, natural dessa 
região do Brasil. Era tumultuado, as salas eram cheias, muitas 
carteiras na fila, várias filas na mesma sala. Os alunos ficavam 
eufóricos e muito agitados, mas nada tirava deles o sorriso dos 
lábios.

A não ser por uma menina. Muito magra, branca, cabelos 
castanhos bem claros, com algumas mechas loiras, olhos de 
um verde-escuro, misturados a um tom mel bem encorpado, 
talvez herdasse de algum parente próximo, quem sabe, o pai. 
Ela parecia sempre triste, acabrunhada, não se enturmava com 
os outros colegas e, quando era inquirida pelo professor, sua voz 
demorava a enunciar a resposta. Tinha medo de errar, sempre 
sabia a resposta, mas temia que estivesse errada. Por isso, 
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evitava dizer algo, mesmo quando tinha certeza, não gostava 
de se expor. Sua voz lhe parecia estranha, não gostava de sua 
entonação. Às vezes, sonhava acordada que era cantora, sua voz 
era maravilhosa e era aclamada a cantar. Mas longe do sonho, 
tinha medo de ser ouvida e ser ridicularizada, preferia o silêncio, 
preferia não dizer as respostas e ser ovacionada pelos colegas. 
Sabia que, se abrisse a boca, mesmo estando certa, seria errada, 
seria a magricela que servia de chacota para os outros rirem.  

Tinha um apelido. Não podia descuidar que lá estavam os 
colegas a torturarem-na com esse maldito codinome. Ela fingia 
não se importar, mas ao ouvir tal nome, seu coração como que 
galopava, seu rosto queimava em brasa, suas mãos tremiam e 
suavam, suas vistas embaralhavam e faltava-lhe o ar, parecia 
que ia desmaiar. Mas evitava que qualquer um soubesse. Não 
demonstrava, as pessoas achavam que ela era indiferente a tudo 
que faziam, ela sabia esconder bem tudo que sentia. Essa era 
uma das vantagens sobre os torturadores que a apelidavam.

- Olívia Palito! – gritavam uns e outros quando ela 
passava.

Mas um mistério rondava aquela criatura. Quando dava 
a hora do intervalo, de uns dois meses até então, ninguém a 
via. Ela desaparecia como fumaça. Os maldosos a procuravam 
para começarem a sessão de tortura, mas não a encontravam. 
Olhavam por toda a parte, mas não conseguiam avistá-la. Por 
onde andaria? Todo o intervalo passava e entravam para as salas. 
Passava um pouco e, então, lá chegava ela, toda apressadinha. 
De onde será que vinha? Os colegas entreolhavam-se e ficavam 
intrigados. Ela sentava-se e começava a folhear ser material com 
muita tranquilidade.

Com o passar de certo tempo, ao longo de uns cinco 
meses, ninguém mais procurava por ela durante o intervalo, mas 
não deixavam de incomodá-la durante as aulas. Ela continuava 
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calada, sem participar de nada. Nos trabalhos em grupo, ela 
sofria em demasiado, não conseguia inserir-se em grupo algum. 
A professora sempre se irritava com ela, achava que ela é que 
não se enturmava, ela é que era arredia, ela que se afastava das 
pessoas. Nesses trabalhos, ela sempre ficava com notas baixas, 
muitas vezes saia correndo da sala e ninguém conseguia saber 
onde estava.

“Olívia” passava as manhãs na escola como quem 
passa umas horas em tortura, ter que conviver com aquelas 
pessoas era para ela um infinito sofrimento. Aquelas meninas 
sorridentes, cheias de uma sensualidade nata, parecida vinda 
de berço. Os garotos já as cortejavam e insinuavam intenções 
de namoro ao passo que elas davam a entender claramente que 
isso era a intenção final delas. A menina magra era ignorada, 
isso a magoava profundamente. Queria ser desejada, queria ser 
amada por aquelas pessoas que detestava. Muitos sentimentos 
contraditórios povoavam o íntimo daquela sofrida garota na 
pré-adolescência. Tinha se apercebido de um jovem de nome 
estranho, mas muito bonito e que chamava a atenção das outras 
garotas. Ele parecia mais distinto do que os outros. De mãe 
evangélica, dificultava as ações de libidinagem e evitava ficar de 
conversinhas sem escrúpulos com os garotos. Isso o tornava mais 
interessante e mais difícil de ser conquistado. Para as meninas, 
isso era qualidade que poucos tinham e que todas queriam 
ter com elas.  Então, era um garoto que despertava interesse, 
também, de “Olívia”. Não havia passado a ela, sem que notasse, 
todas as suas qualidades.

Estava encantada por ele.
Não parava de pensar em sua face. Imaginava-se 

namorando o tal garoto.
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 Sua doce fascinação tornara-se, entretanto, desgosto. 
Fora contar a uma de suas colegas, talvez a única, o que lhe 
acontecia. Esta, querendo ser reverenciada, tornou publico tal 
sentimento. Só desgraça para a tímida garota. Voltaram a irritá-
la. Eles a perseguiam, falavam mal, ligavam o nome dela ao 
dele e tantas outras atrocidades que o fez ir até ela e pedir que 
desmentisse tal coisa, pois ele não tolerava mais o nome dele 
ligado a tanta zombaria. E arrematou:

- Você tornou minha vida um verdadeiro inferno, Olívia!
Ela, na verdade, abriu a boca para dizer-lhe que seu nome 

não era aquele, mas ele deu as costas e nem quis ouvir o que 
ela tinha a dizer. Ela ainda tentou que ele ouvisse que não era 
bem naquilo que ela queria transformar a vida dele. Ah, aqueles 
garotos! Eles eram o próprio inferno. A garota saiu tropeçando 
em tudo e em todos pela frente, as lágrimas impediam que seus 
olhos enxergassem alguma coisa. Ela teria que resolver aquela 
situação, mas não sabia de que forma.

Em alguns dias, nenhum menino encontrava a tímida 
garota no recreio da escola. Onde estaria?  Os meninos logo se 
esqueceram dela, talvez estivesse na diretoria, buscariam outra 
pessoa para estressar. Foram para a porta do banheiro, tentariam 
ver se de lá saia alguma menina que pudessem perseguir.

Ouvia-se um burburinho no banheiro daquela instituição, 
as meninas contavam coisas umas para as outras, eram risinhos 
e confidências que somente entre elas podia-se ter clareza. 
Mas alguém escutava, entre meias palavras, mas escutava. Do 
lado de fora, os meninos aguardavam que saísse de lá alguma 
menina descuidada. Mas logo soava a sirene da aula. Houve uma 
correria total. Os meninos chutavam uns aos outros enquanto 
corriam. As meninas, de mãos dadas, apressavam os passos, 
quase correndo também. Iam para as salas. No banheiro ficou 
uma mulher reclamando da bagunça que aquelas garotas haviam 
deixado.

FLAL 4 - Arte e Estilo - InfantoJuvenil - MIOLO - Vs.2017.12.02  - EBOOK.indd   24 17/12/2017   16:27:16



25

- Ainda não acredito que, todos os dias, elas têm que 
deixar essa bagunça. Será que elas esquecem que têm casa? 
Que deveriam... – parou instantaneamente, parecia ouvir uma 
respiração bem alterada no recinto.

A moça passou a vista por todo o ambiente, nada vira. 
Mas continuou a ouvir a respiração de alguém. De repente, num 
golpe de arte, correu até a porta do banheiro e, rapidamente, 
afastou-a, como querendo fechá-la. Levou um susto.

- Carmem, o que faz atrás da porta do banheiro?
A tímida garota parecia que tinha os olhos fora do rosto, 

não respondeu, passou por baixo do braço da moça e saiu 
correndo em direção da sala de aula.

Agora, não poderia esconder-se mais lá.

Carla Póvoa
Escritora e Professora
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15 anos

Nada mais resta em mim além de pensar sobre o tempo...
Muitas coisas deixaram de fazer sentido
Afinal, são 15 anos!
Não posso perder mais tempo,
Pois percebo que o meu tempo pretérito
Pode ser maior do que o meu tempo futuro
São 15 anos!
A saia rodada, o tule cor-de-rosa,
O sapato de salto (ah, este principalmente) e a música
Ficaram para trás.

Nada mais resta em mim, além de conjecturar sobre o tempo...
Muitas coisas podem não acontecer
Afinal, são 15 anos!
Não posso sair correndo a buscar o pretérito,
Pois o relógio só pensa em trabalhar,
O espelho insiste em mostrar,
Mas o coração ainda pulsa como nos velhos tempos
Será?
Afinal, são 15 anos!

Nada mais resta em mim, além de me preocupar com o tempo...
Muitas coisas podem acontecer com o tempo
Afinal, são 15 anos!
Preciso deixar de frescura,
Largar as amarguras,
Colocar os óculos e enxergar!
Ver com olhos que o tempo me deu
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15 anos! 15 anos! 15 anos!
Cabeça, coração, rins, pulmão, articulação
O tempo corre, o tempo voa, o tempo deslancha, o tempo ecoa.
Parece que ele embarcou num cometa
Só quer ir... Seguir... Partir...
Como será o meu tempo futuro?
Afinal, são 15 anos!

Nada mais resta em mim além de procurar no tempo que tenho...
A valsa, o bolo, os sorrisos,
Os sonhos...
Afinal, este era o tempo dos 15 anos!
Este tempo ficou para trás
Agora não procuro mais os laços,
Mas, os abraços.
Deixo para trás as rimas perfeitas
Procuro primeiro as cadeiras
Preciso sentar.

Nada mais resta em mim além da espera do novo tempo...
As novas dúvidas
Afinal, faltam 15 anos!
Este é o tempo que me separa da terceira idade.
Só tenho este tempo para tentar fugir deste recorte impiedoso!
Mas se fugir, como saberei como é o tempo futuro?
Ah... 15 anos!
Mas já vou logo avisando:
Não esperem muito de mim
Afinal, só tenho 45 anos de experiência!
Só o tempo poderá dizer o que valeu a pena
O que ficou destes 45.
Nada mais está tão infiltrado em mim do que o tempo...
O tique-taque, o ”lembrador” dos compromissos,
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A hora corrida,
A falta de tempo,
As horas perdidas,
Os fast-food, o refri, a ceva, a taça de vinho, os relatórios...
Os abraços não dados, os beijos não roubados,
Foi a falta de tempo
Porém, agora tenho o tempo de 15 anos
Pode ser que ainda dê tempo!

E se não der?
Precisarei avançar,
Pular,
Experimentar,
Sorrir,
Chorar,
Cair
E levantar.
Preciso acreditar no tempo.
Confiar
No tempo que terei no meu terceiro tempo.

 Cláudia de Villar
Escritora e professora
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A Menina, O Pai e a Estrela

 A  menina, deitada no sofá, lia Chapeuzinho Vermelho 
com vontade. Os olhos esbugalhados atentavam a cada 
movimento da narrativa. As ilustrações traziam verdades ainda 
não ditas a ela – ou seriam formas de disfarce do real? O pai, 
observando aquela cena, preferiu mantê-la assim, enquanto 
preparava um lanche para ambos. Virando uma página mais, 
abria a boquinha como se algo a maltratasse. Fixou o olhar numa 
página. Mal movia os olhos. O atento pai chamou:

 “Deixa esse livro um pouco, querida. Vamos comer”, 
sentenciou.

 Ela pareceu voltar à realidade assim que ouviu falar em 
comer. Seu pequeno estômago já alertava, pedindo por algo que 
o preenchesse. Levantou, correu até a pequena mesa da cozinha. 
Viu a foto da família no balcão ao lado. Sentou-se com o pai. A 
mesa não era farta, apenas com o suficiente para não ter mais 
fome durante o resto do dia.

 “E o meu biscoito?” – questionou ao pai.
 “Depois do sanduíche”, respondeu.
 Ela observou o pão recheado com uma fatia de queijo e 

outra de presunto. Lembrou da Chapeuzinho.
 “Não quero, papai.”
 “Ué... Por quê, querida? Tu sempre gostaste.”
 “É que...” – engoliu em seco.
 “O quê, menina?”
 “É que não quero comer uma vovozinha.”
 Ele apenas observou. Viu o livro no sofá.
 “Mas por que tu achas que vais comer uma vovó?”
 “O Lobo Mau come a vovó na história da Chapeuzinho.”
 “Mas tu és uma ‘Loba Má’?”
 “Não... Mas também não quero ser.”
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 “O que tu tens na mesa não é comida de lobo.”
 “Mas tem carne.”
 Não foi até o fim da história ainda. Sabia que a vovó 

havia sido devorada pelo Lobo Mau. Mas nada mais do que 
isso. A menina voltou a olhar o sanduíche, pegando-o. Pensou 
em tirar o presunto de lá, mas sabia que seu pai ficaria brabo. 
Deixou.

 “Foi assim que a vovó morreu?” – a menina queria saber.
 “Por que tu achas que ela virou prato de lobo?” – sorrindo, 

respondeu.
 “Ah, não sei... O Lobo come a vovozinha.”
 “Não, querida. A vovó não morreu devorada.”
 “Hmmm... Então o que aconteceu com ela?”
 Era difícil de explicar. Falar de Alzheimer seria tornar 

a cabecinha da filha ainda mais confusa. Parou um instante e 
observou o nada. Preferiu falar que, assim como o irmão mais 
velho dela, numa estrela ela se tornou.

 “Mas ele já é uma estrela.” – disse a pequena.
 “E tu já viste quantas estrelas existem no céu?”
 “Não.”
 “Então termina teu sanduíche. Hoje tu vais ver.”
 E a curiosidade da menina falou mais alto. Pegou o 

sanduíche com as duas pequeninas mãos e comeu com voracidade. 
A barriga ainda pedia por comida, enquanto filosofava sobre 
a carne, a vovó e as estrelas. Deu uma, duas, três, sete, dez 
mordidas. Bebeu o copinho de água que o pai havia servido. 
Lamentou não ter suco naquele dia. Mas, ao bater o copo sobre a 
mesa, algo lhe incomodou. Um vazio leve, que parecia deixado 
pelo final incompleto da Chapeuzinho Vermelho, tornou-se 
denso, aos poucos causando alguma ansiedade na menina. E a 
barriga deu mais um sinal, só que não de fome; os braços foram 
caindo leves, os ombros baixando devagar; os olhos entristecidos 
tornaram-se um verter lento de lágrimas cálidas que desfilavam 
pelo seu rostinho. Voltou ao sofá, enquanto o desatento pai não 
via a dor que sua filha sentia.

 Pegou o livro sem a mesma curiosidade, mas como uma 
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forma de soltar aquelas lágrimas sem que o pai visse. E lia, em 
meio ao que vinha de seus olhos, que Chapeuzinho entrava na 
casa da vovó enquanto o Lobo Mau estava por lá, deitado na 
cama da idosa. E suas lágrimas aos poucos foram secando e 
se transformando numa ansiosa busca por respostas: lia na sua 
velocidade, avançando o quanto pudesse. Era novinha ainda, 
aprendera a ler um ano antes, mas adorava aquele exercício. 
A tal ânsia favorecia a continuidade do texto, que encontrou a 
pequena Chapeuzinho deitando ao lado do Lobo. Mas só ela 
sabia que era um Lobo ali! “Sai daí, Chapeuzinho”, pensava. 
Então a personagem começa a analisar o corpo da vovó e percebe 
que há algo muito errado ali. Na hora do “que orelhas grandes 
você tem”, ficou apreensiva. “São para te escutar melhor”, lia 
na fala do Lobo. “E essa boca tão grande?” – parou. Não queria 
continuar.

 “Vem cá, filha.”
 Foi ao encontro do pai. Botou um casaquinho nela, já que 

esfriara. Pegou a chave de casa, abriu a porta, saíram. Trancou-a.
 “Onde vamos, papai?”
 “Ver uma coisa diferente.”
 Ela ficou extasiada. Dificilmente saía com o pai, ainda 

mais depois de tantas mortes na família. Pensou na mãe, no 
irmão, na avó. Olhava para o rosto do patriarca e o achava 
cansado.

 “Me pega no colo?”
 O pai olhou a filha de relance. Sorriu de cantinho. 

Abaixou-se e colocou a menina sobre seus ombros. Subiram 
lances de escada do prédio onde moravam, num bairro popular, 
distante do centro da cidade. Sobe um andar, num silêncio 
completo; no outro, ouve uma pequena discussão de casal, que 
assusta a pequena. Ela se abaixa sobre a cabeça dele, encostando 
o queixinho na tampa do crânio.

 “Não é nada, filha.”
 Ela acreditou. Subiram mais um lance e havia uma porta 
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aberta, com um cheiro quente de feijão vindo lá de dentro. Ao 
passar por ali, a vizinha viu ambos passando e os cumprimentou. 
Educadamente retribuíram, sentindo aquela fragrância 
penetrando o corpo e fazendo-os desejar mais comida. Logo 
voltaram a si e subiram ao último pavimento.

 Era o terraço do prédio numa noite estrelada de 
primavera. A menina nunca havia sido levada lá. Achou estranho 
o pai querer fazer isso. Ainda assim, gostou da ideia.

 “Dá pra brincar aqui, papai?”
 Ele sorriu, mas sem consentir.
 “Não é seguro, querida. Vamos apenas olhar o céu.”
 E perderam-se no universo durante alguns instantes. O 

vento era fraco, mas o suficiente para a filha querer aninhar-se 
no pai. Sentaram no chão, próximo ao parapeito de uma das 
laterais do terraço. Ela sentou de costas para ele, enquanto lhe 
dizia que o céu era muito bonito.

 “E é. Mas tem uma coisa mais importante lá em cima.”
 Apontou para três estrelas. Estavam dentro do Cruzeiro 

do Sul. A menina se perguntava por que elas eram as estrelas 
mais brilhantes do céu. Apertava os olhinhos, cheia de dúvidas. 
O atento pai apenas a observava. Cuidava o relógio. Eram horas.

 “Olha a posição delas lá em cima, meu amor.”
 A menina ficou reparando no mais alto. Mais distante 

também. A do lado direito era mais viva, brilhava mais. A do 
esquerdo parecia frágil, quase apagada. A debaixo, muito viva.

 “Agora olha isso.”
 E mostrou à menina a foto da família que estava ao lado 

da mesa. Era a foto que ela mais olhava, mesmo à distância. 
Lembrar da mãe, do irmão e da avó sempre foi um motivo para 
sorrir. E lá estavam eles novamente, tão próximos. Mas ela ainda 
tinha dúvidas sobre o que aquilo tudo queria dizer. O pai sorria.

 “Olha para nossas posições na foto. Olha cada cabeça.”
 E ela, admirada, percebeu que a posição de todos 
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representava aquele Cruzeiro do Sul distante, lá do céu. Percebeu 
que as estrelas mais brilhantes eram aquelas que passavam 
pela cabeça da mãe e do irmão. A de vovó já estava um pouco 
apagada. Mas a dela e de seu pai ainda estavam por ali.

 “Isso é para tu lembrares, meu amor, que estão sempre 
nos observando”, sentenciou.

 Ela sorriu. Deu um beijo no pai e o abraçou. Ele, trêmulo, 
disse que era hora de descerem. Ela, saltitante de tão alegre, foi 
na frente. Ele, lentamente, logo atrás. Passaram pela vizinha do 
cheiro de feijão e a filha pediu para que o pai fizesse noutro dia. 
Ele só sorriu de cantinho. Nem deram bola para a discussão já 
aumentada no apartamento vizinho. Passaram pelo outro nível e 
chegaram ao apartamento.

 A menina, mais feliz, viu a Chapeuzinho Vermelho sobre 
o sofá. Pensou em terminar a história naquele momento. Faltava 
só um pouquinho. Estranhou o fato de seu pai não ter ido botar 
o pijama, de estar aparentemente estranho. Ele colocou a foto de 
volta, no balcão. A campainha tocou.

 “Não esquece, filha. Sempre cuidando lá de cima”, dizia 
ele, com os olhos vermelhos.

 Ela sorriu, sinalizando positivamente com a cabeça. 
Ficou sozinha em casa. Ela e a Chapeuzinho. Encorajou-se, 
pegou o livro e partiu para as últimas páginas. Observou com 
atenção, olhos esbugalhando novamente. Na última página, as 
pálpebras descansavam devagar. Fecha o livro. Alivia-se.

Lucas de Melo Bonez
Escritor e professor
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Presente de Natal ®

O cheiro do papelão que logo ao entrar impregnou-me as 
narinas, tornava-se mais forte e denso.

Sentada com meus pés vacilantes no sofá da casa ao lado 
da minha, meus olhinhos de criança brilhavam cada vez que 
pairavam sobre a grande caixa.

Eu sabia exatamente o que era. Mas tinha que fingir não 
saber.

Meu pai passara onze meses economizando pra comprar 
o que para mim seria o melhor presente que eu havia ganhado em 
toda a minha pouca existência. Queria me fazer uma surpresa.

Mal sabia, que eu ouvira comentar com minha mãe, certa 
ocasião enquanto ela o servia de uma xícara de café antes de 
uma jornada de trabalho. Sempre pela madrugada eu percebia 
quando levantavam e dirigiam-se a humilde mesa que havia no 
centro da cozinha. Ligavam o rádio para não se embaraçarem 
com o horário, e depois de tomar um gole do café e saciar a fome 
com o pão com manteiga, tipicamente brasileiros, papai saia ao 
trabalho e retornava só no fim da tarde.

Mas eu tinha que ser firme. Não poderia decepcioná-lo. 
Eram onze meses economizando, e eu não poderia pôr tudo a 
perder. Embora a emoção contida parecesse que ia extrapolar 
a qualquer momento, entregando-me. Transbordava pelos olhos 
ou pelos pés que de tão pequena, eu não conseguia tocar o chão 
e insistiam em balançarem no imenso sofá.

Seu Rudge era conhecido de meu pai há muitos anos. 
Haviam trabalhados juntos numa antiga montadora e agora, 
abrigava meu presente, algumas semanas antes do Natal. Punha 
dessa forma, fim ao que para mim havia se tornado um mistério, 
pois eu sabia que já havia comprado, mas certo era que não 
estava em casa, logo eu perceberia nos apertados cômodos do 
quarto e cozinha que morávamos aos fundos da casa dos meus 
avós.
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A medida que a conversa se desenrolava, ficava mais 
e mais difícil disfarçar a emoção e consequentemente o ar de 
surpresa que eu deveria fazer.

Naquele dia pela manhã, ele havia dado dicas que 
eu ganharia um presente. E logo ao entrarmos na casa de seu 
Rudge, já fui indagada sobre o que eu ganharia de Natal. O que 
veementemente tive que dizer que não sabia.

Homem simples e humilde, não era acostumado a fazer 
muita cerimônia nos assuntos, já tivera sido grande milagre 
ter guardado segredo por tanto tempo. Levantou-se do sofá, 
interrompendo a conversa que já estava com fim marcado, pegou 
a grande caixa e depositou-a à minha frente.

Vendo minhas frustradas tentativas de abri-la com minhas 
mãozinhas de dedos finos, pôs-se a me ajudar.

Retiramos juntos aquela máquina dos sonhos. Linda, 
brilhante tanto quanto meus olhinhos, toda azul com detalhes 
verdes.

Não pude mais conter a emoção. Lágrimas copiosas 
caiam em meu colo, que quem visse julgaria se tratar de uma 
grande surpresa para a menina de cinco anos que naquela época 
eu era.

Azul com detalhes verdes, mal importava-me. Poderia 
ser preta com bolinhas laranjas, o importante era sair pedalando 
pelas ruas do bairro. Ah! Naquele tempo ser criança ainda nos 
era permitido.

Patty Freitas Entre Prosas & Versos ©
Escritora e Professora
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GIMBÁ, O Princípe da Floresta
Gimbá era um índio que vivia em uma aldeia distante das 

civilizações. Ao redor de sua aldeia, havia uma imensa floresta 
amada por todos, mas Gimbá era o que mais a amava. Sempre 
que acordava de manhã, ia olhar e molhar as pequenas moitas de 
plantas. Sua mãe sempre preocupada, vivia dizendo:

- Meu filho, tome cuidado! Você pode pegar uma doença 
florestal igualmente ao seu pai, que, ao passar muito tempo na 
mata, ficou doente e faleceu.

– Mãe, a floresta não é perigosa para mim; sou muito 
amigo dela!

Apesar da alerta da sua mãe, partiu, e resolveu passar a 
noite inteira na mata para conhecer, verdadeiramente, a floresta 
que tanto amava.

No decorrer da noite, sentiu seu corpo muito fraco e 
respirando com dificuldade. Não conseguiu retornar para a sua 
aldeia, vindo a falecer ali mesmo.

A mata, que por um segredo era encantada, por magias 
próprias o recolheu com suas raízes, com muito cuidado, e, 
como recompensa ao amor dele pela mata, o transformou num 
espírito protetor da floresta.

Gimbá,  jurou proteger e ser fiel à mata e aos animais.
Um dia, um caçador invadiu a floresta para caçar. 

Apontou sua espingarda para uma onça, e, ao apertar o gatilho, 
Gimbá chegou, rapidamente, e parou a bala transformando-a em 
um vagalume. O caçador sem entender voltou assustado para 
sua aldeia.

Gimbá pensou que o caçador não voltaria para perturbar 
a floresta.

Mas não foi isso que aconteceu. Ao sentir um tremor no 
chão, Gimbá se assustou.

O caçador voltou com seu bando e máquinas, armas e 
motosserras. Gimbá muito triste voltou e disse:
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- Ó mãe natureza! Não vou conseguir! 
Então ele ouviu uma voz dizendo:
- Você consegue!
- Quem falou isso?
E desce de uma árvore, um rapaz brilhando que nem o 

sol.
Era seu pai. Com muita saudade do filho, corre em sua 

direção e dá-lhe um forte abraço, mas não era hora para bons 
momentos, porque havia um sério problema a ser resolvido. 
Então, o seu pai falou:

- Use o poder espiritual que lhe fora dado pela floresta, 
para invocar os animais.

- Filho, é preciso se concentrar e confiar em seu instinto! 
Então, ele se concentrou bastante e conseguiu invocar os animais 
mais temidos e ferozes da floresta, e, junto com eles, conseguiu 
expulsar os caçadores que, impressionados  e com medo dos 
animais ferozes, nunca mais voltaram.

A mãe natureza se orgulhou de Gimbá, e o presenteou 
com uma segunda chance de vida transformando-o  novamente 
em um índio. Antes disso, se despediu de seu pai e agradeceu 
à mãe natureza. Quando estava voltando à vida, ouviu a mãe 
natureza dizendo: -  “Sua mãe” não quer te privar  das belezas 
da mata, mas sim dos perigos que nela existem.

Ao voltar à sua aldeia encontrou sua mãe e disse: 
- Mãe, nunca mais desobedecerei à senhora.
Aprendi que nunca devemos desobedecer aos nossos 

pais, porque sempre que eles nos reclamam é para o nosso bem.   

Mairlon Silva Santos – 14 anos
Dhemelly Silva dos Santos - 12 anos 

Talita Paixão dos Santos – 12 anos 
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
00IJ002
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O Reino Encantado
Era uma vez, uma montanha encantada que ficava num 

lugar chamado Reino Azul, onde vivia uma fada disfarçada 
de velhinha, que passava os dias observando as crianças que 
passavam muito tempo na rua, em vez de estudarem.  A fada via 
que muitas daquelas crianças não sabiam ler, e isso a deixava 
muito triste.  De repente, uma lâmpada ecológica se acende e ela 
tem uma ideia: -Vou abrir as portas da minha casa para ajudá-los.

Ela reúne os pais e diz: -Eu sou Magnólia, e gostaria de 
que aos sábados, as suas crianças viessem a minha casa, ao menos 
uma hora, pois sei que muitos vão à escola e mal aprendem.

Os pais concordaram e aplaudiram a boa vontade da 
velhinha. O tempo  passou e a boa obra chega ao conhecimento 
de uma bruxa, que  transformava os bons sentimentos  em  
maus, e com muita inveja de tudo aquilo, resolveu fazer algo 
para atrapalhar a felicidade da fada e das crianças.   Vendo toda 
aquela alegria no Reino Azul,  imediatamente foi até seu mestre 
e pediu que a transformasse numa criança.

O mestre pergunta: - Qual o seu plano, bruxa? Por que 
você quer se transformar em  uma criança?: A bruxa responde: - 
para poder fazer um backup do reino azul e destruí-lo. O mestre 
concede-lhe o desejo, e ela parte.

Após dois meses de viagem chega ao reino azul, e percebe 
que entre as crianças que ali estavam, uma não se conectava com 
as outras, permanecendo sempre deslocada da turma. Então, a 
bruxa, disfarçada de criança, começou a agir.  Convidou a garota 
para conversar e disse: - Já que não gosta de vir aqui, podemos 
fazer um rodízio: venha sábado sim, sábado não.

A menina desencorajada, assim o fez. Ela passou a faltar 
aos encontros na casa da fada que, com o passar do tempo 
percebeu algo diferente. Todas as vezes que a bruxa disfarçada 
de criança comparecia, as nuvens escureciam e se entristeciam. 
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O vento calmo agitava-se e tudo ficava estranho. Mas a fadinha, 
com coração puro, não desconfiava de nada.

A bruxa estava quase alcançando seu objetivo de destruir 
a felicidade do Reino Azul, quando ocorreu um sorteio de um 
brinquedo entre as crianças que frequentavam a casa da fada.  A 
sorteada foi  justamente ela: a bruxa Antonela, que, quando abriu 
o presente, ficou muito emocionada. O brinquedo sorteado era 
exatamente igual ao que ela queria ganhar, antes de ter entrado 
no reino sombrio das bruxas.

De repente, lágrimas rolam de seu rosto, soam trovões e a 
fada, sempre doce, pergunta: -  O que houve Antonela? Com voz 
trêmula responde: - Foi por conta de uma boneca dessa,  que não 
tive condição de comprar, que me joguei num poço da tristeza e 
nisso me tornei.

Depois que ela contou sua história e seu plano maléfico, 
envergonhada, fugiu, mas a fada não desistiu dela. Quando a 
encontrou conversaram e Antonela foi convencida a voltar ao 
reino azul.

Quando ela retornou, havia uma festa surpresa, e, ela, 
junto com todas as crianças que a perdoaram e a receberam de 
coração, cantaram, dançaram, comeram bastante guloseimas, 
tornando esse sábado, um sábado inesquecível!

A partir desse dia, o reino azul voltou a brilhar e Antonela 
descobriu que: na vida ninguém é feliz sozinho, devemos 
escolher um bom coração para ser seu anjo melhor amigo.

Iara Reis da Conceição – 16 anos
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
00IJ003
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A Maldição da Floresta
Era uma vez um menino chamado Rick que começou 

a se aventurar, acompanhado de sua irmã Sheila, logo após o 
falecimento de seus pais. Rick, sendo irmão mais velho,  tinha 
a responsabilidade de tomar conta de sua irmã. Um dia Rick e 
Sheila entraram em uma floresta encantada. Na floresta tinha de 
tudo: casa de algodão-doce, rio de chocolate, árvore de goma de 
mascar, montanhas de gelatina, para eles, a floresta era o mundo 
perfeito. O que eles não sabiam era que aquela floresta era 
amaldiçoada. Dizia a lenda que quem ficasse mais de dois meses 
na floresta seria transformado em bruxa, dragão ou lobo. Rick 
não botou fé e, após dois meses, foi amaldiçoado e transformado 
em um grande lobo.

Para quebrar o feitiço ele tinha que receber um beijo de 
uma menina de coração puro. Sheila, irmã de Rick, foi em busca 
de uma moça chamada Micaela, que era  filha de um caçador. 
Chegando à casa do caçador Sheila perguntou: - senhor podes 
me ajudar? O caçador pergunta: -o que houve filha? Sheila 
responde: -meu irmão foi amaldiçoado!

O caçador pergunta: -em que ele foi transformado?
Ela responde: -em um grande lobo!
O caçador pergunta novamente: -de que você precisa?
Ela responde: -eu preciso que sua filha, dê um beijo nele 

para que a maldição possa ser quebrada. A filha do caçador foi 
com Sheila. Chegando lá, Micaela beijou o lobo, mas, mesmo 
assim, a maldição não foi quebrada pois eles ainda estavam na 
floresta.

A noite cai e eles descobriram que na floresta haviam 
criaturas chamadas de devoradores de alma.  Essas criaturas 
nasciam em árvores e só atacavam no escuro. Comiam tudo que 
tinha vida. Sua marca era deixar suas vítimas com duas sombras. 
Rick, Sheila e Micaela fugiram da floresta e acabaram entrando 
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no reino das trevas que era protegido por guardiões de ferro que 
faziam a segurança do rei do local que se chamava Lúcio .

O guardião, achando que Rick atacaria o rei por estar 
transformado em lobo, o atacou. Rick, Sheila e Micaela saíram 
do reino das trevas e foram para as montanhas cantantes e Rick 
continuava encantado! Sheila perguntou: -porque você não dá 
outro beijo nele? A moça, muito acanhada e feliz, deu um beijo 
no lobo e Rick foi voltando ao normal pouco a pouco. Eles 
continuaram fugindo passando por reinos, cidades, montanhas, 
rios, tiveram que enfrentar gigantes, monstros, bichos, coisas 
estranhas.  Mas ainda não tinham se livrado dos devoradores de 
almas, que corriam atrás deles.

Os devoradores de almas foram, cada vez mais se 
aproximando de Sheila e de seu irmão, que corriam o máximo 
que podiam. As feras encontraram um Alce e foram comê-lo, 
enquanto Rick (que já havia voltado a ser homem), Micaela e 
sua irmã fugiam. De repente se depararam com o reino de cristal 
onde havia portões que os devoradores de alma não conseguiam 
penetrar. Eles entraram no reino de cristal, mas ao chegarem lá, 
Sheila adoeceu e Micaela foi capturada.

Rick agora sozinho terá que se aventurar para salva-las, 
mas não sabia por onde começar nem a quem recorrer, sabia 
apenas que tinha que salvá-las de uma maneira ou de outra.

Passaram-se três meses e Rick ainda não tinha encontrado 
a solução .

E agora o que Rick fará vocês vão descobrir  na próxima 
edição.

Yuri Reis da Conceição – 14 anos
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
00IJ005
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O Menino Amarelinho
Um dia um menino chamado Edward, saiu para passear 

sozinho, sem a permissão dos seus pais. No meio do caminho, 
ele descobriu um jardim muito, mas muito lindo mesmo! O 
jardim era encantador! Tinha árvores cheias de frutos, animais 
superfofos e um unicórnio. O jardim era hipnotizador de tão 
lindo! O unicórnio chamou o garotinho e ofereceu-lhe uma uva. 
Ele, na maior inocência,  aceitou e comeu. Era uma armadilha!

O garotinho não sabia que tudo naquele jardim era 
venenoso. Em instantes, o veneno da uva fez efeito. Edward caiu 
no chão sentindo algo estranho acontecer no seu corpo. Amarelo!, 
o menino tinha se tornado um  ser diferente: Amarelinho, estranho 
demais comparado a qualquer ser humano. Seus olhos ficaram da 
cor vermelha, seus cabelos verde e sua pele totalmente amarela.

Perdeu a memória em consequência do veneno da uva, e 
retornou para casa sem saber o que tinha acontecido.

Anos se passaram e Edward tornou-se um adolescente 
isolado. Ninguém falava com ele, nem se aproximava. Todos 
tinham  medo dele, menos os garotos do ensino médio, que, 
além de praticar o  bullying, batiam nele todos os dias.

Seu maior sonho era ser guitarrista, daqueles famosos. 
Mas quando falava sobre isso a alguém, ou até mesmo aos seus 
próprios pais, todos diziam que ele era incapaz e não tinha dom 
para isso, e, mesmo tendo o dom, ninguém seria fã de um cara 
amarelo e de olhos vermelhos.

Todos os dias Edward chegava cedo na escola, em um 
horário que não havia nenhum aluno. Entrava com sua mochila 
e sua amada guitarra. Inseparável guitarra!

Entrava  na sala, jogava sua mochila no chão, sentava-
se,  pegava sua guitarra e começava a tocar a música “Loneky 
day”, da  sua banda favorita, até que um belo dia, vários alunos 
começaram  a entrar na sala discretamente. A curiosidade era 
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imensa! Queriam saber quem era essa pessoa talentosa e que 
tocava tão bem!

A melodia tocava nos corações de todos os alunos 
presentes. Eles estavam  impressionados, pois Edward tinha 
fama de ser um péssimo guitarrista e diziam que ele não tinha 
talento algum.

Os colegas de Edward deixaram seu orgulho de lado, 
esqueceram que ele era estranho e o aplaudiram. O garoto 
amarelinho ficou maravilhado. Afinal, todos os alunos daquela 
escola, só o tratavam  mal.

A partir desse dia a vida do adolescente estranho, 
mudou completamente. Ele fez muitas amizades, deixando de 
ser solitário e passou a ser “O guitarrista amarelinho”, mais 
conhecido da região.

A felicidade do garoto era enorme!
Você não precisa deixar alguém pra baixo para se sentir 

bem. Vivemos em um mundo onde a gente colhe o que planta. 
Faça o bem e o bem receberá em troca. Desnecessário julgar um 
ser humano pela cor ou tratá-lo com indiferença por ser diferente. 
Não basta se basear pela aparência. É necessário enxergar o que 
ela tem no coração, o que há de bom para oferecer.  Lembre-
se que você não ganhará nada praticando o mal. Se esforce ao 
máximo e não desista dos seus sonhos. Lute para transformá-
lo em realidade.  Não espere que ninguém faça isso por você, 
porque ninguém o fará.

Raine Santos Santana - 15 anos
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
00IJ011
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O mundo em que nasci – será que posso

 chamar de Mundo?
Hoje fui assaltada em frente da minha casa, no outro 

dia, os mesmos bandidos assaltaram minhas colegas da escola, 
levaram os celulares e joias de valores. Na sexta, três dias depois 
do meu assalto, percebi que o mundo é rodeado por maldade, 
tristeza, morte, desespero, pobreza, sofrimento, humilhação... 
Tudo que você imaginar de ruim, o ser humano tem. Para piorar 
a situação. Nós, humanos, passamos esse sangue ruim de geração 
em geração.

Em sentido contrário a quase tudo que se vê, hoje mesmo 
vi uma senhora desconhecida colocar flores na porta de uma 
casa. Ela juntou as mãos, abaixou a cabeça e disse “amém”, 
como se fizesse uma oração. Emocionei-me ali mesmo, ainda há 
pessoas boas?

Hoje faz um mês que fui assaltada, pela segunda vez 
vi aquela senhora colocar flores na frente de uma casa, dessa 
vez, resolvi segui-la. Ela foi até um orfanato e doou alguns 
brinquedos, colocou comida para alguns cachorros que estavam 
na rua e foi visitar seu neto. Ao saírem de casa, o neto dela estava 
com o celular na mão, uma esquina a frente havia dois rapazes 
muito bem-vestidos conversando numa calçada, ao passar por 
esses rapazes percebi que eles olhavam fixamente para o celular 
do neto, fiquei preocupada, eles vão assaltar a senhora - Pensei. 
Corri para avisá-la, mas os rapazes já estavam lá.

Presenciei todo o assalto, eles tentaram tirar o celular da 
mão do menino que devia ter uns 6 anos, mas o garoto teimoso 
não quis entregar o celular, enquanto sua vó dizia: dê o celular 
ao moço júnior, o garoto, só fazia dizer não e gritar com os 
bandidos até que um dos rapazes sacou uma arma e eu fiquei 
muito nervosa, ele mataria os dois “júnior entregue logo esse 
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celular”, a avó se colocou na frente do neto e o assaltante atirou... 
O menino soltou o celular ao escutar o tiro, os rapazes pegaram e 
saíram correndo, não havia ninguém na rua, o menino começou 
a chorar, chorar, chorar e chamar: vovó, vovó, vovó. Ela sorriu 
e sua vida se foi... A cena lembrou-me de meu assalto, recusei 
passar minha bolsa, quando o assaltante puxou a arma e atirou 
em mim, o tiro foi no meu peito... Em que mundo vivemos? Será 
que se pode chamar um lugar assim de MUNDO? Eu chamo 
de... Guerra, luta, sobrevivência... Não sabemos o dia de amanhã 
e daquela senhora bondosa foi o último dia. Agora ela estava 
junto a mim, a observar esse mundo que não é mundo.

Luana Karoliny 16 anos
Recife – PE 

00IJ012
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Saudade
Sinto uma saudade imensa do dia que pude te beijar, era 

uma coisa insana eu não consigo explicar
Naquele dia escutei no seu abraço o seu coração dizendo 

que me amava, em um mundo neurótico era o seu abraço que me 
confortava

Sentirei  saudade do jeito que você me olhava, todo 
momento na janela eu sempre te esperava

Vou sentir saudade do seu sorriso que parecia um paraíso, 
mas eu sabia que tudo que fazia era um improviso

Por que eu sei que você queria me fazer bem, me fazer 
feliz, por conta dessa sociedade grotesca você sempre me via 
infeliz

Me lembro do dia que te vi pelo primeiro momento, falei 
diversas palavras que foram tudo ao vento

Então você pode ouvir o meu lamento lá no fundo do meu 
peito, eu vi a sua mão me puxando para o seu coração “pronto, 
já estava feito”

Depois desse dia tudo na minha vida virou flores, pude 
sentir e ver com você diversas cores

A saudade as vezes maltrata meu coração, mas eu sei que 
você sempre ouvirá a minha oração.

Victor Guedes, 17 anos
Recife/PE

00IJ013
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Mãe

Oi, feliz dia das mães.

Mas agora tô rimando

Nao é nada sobre cães

Não tenho nada pra te dar,

Eu vou até o segundo andar

Não tenho medo de rimar,

Amar agora eu vou, vou até encantar.

Giovane Pereira Magagnin
Turma 61

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ015
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Querida Escola

Querida escola, eu sei que é

Lugar de se aprender.

E do futuro que me dará não

Vou esquecer.

Meu futuro depende de você.

Por isso, não vou

Deixar de aprender.

Então, agora vou parar de

Falar e vou logo estudar.

Felipe de Ávila Vianna
Turma 71

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ016
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Final
 

Era o que eu tinha a contar

É sobre o meu gato gatinho,

Que tem muito a me ensinar de amizade e de carinho

Um siamês, pelo escuro, olhos azuis, cara preta

É o bicho, lhes asseguro, mais fofo deste mundo.

Evandro da Rosa Nascente
Turma 61

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ017
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Amor

O amor é diferente

Ele mexe com a nossa mente

Mas é fácil se apaixonar

Porque junto de ti

Quero sempre estar.

Seus beijos tem gosto de mel

Junto deles vou até o céu.

A espera de um anel.

Cassandra Costa Prestes
Escola Vereador Cléo dos Santos

Alvorada/RS
00IJ018
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Tô Pensando em Você

Todo dia, toda noite

Tô pensando em você

Tô escrevendo

Este poema pensando em te vê

Pode crê.

Ederson Martins Ribeiro
Turma 61

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ019
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Família

Minha família, sempre faz companhia,

Em cada dia da minha vida.

Família é amor porque tem humor,

Família tem alegria na mesa,

E onde traz muita beleza,

Alegria na riqueza e na pobreza,

Que desperta a beleza na vida inteira.

 Caroline de Almeida Rodrigues da Silva
Rayssa Machado Silveira

Turma 61
Escola Vereador Cléo dos Santos

Alvorada/RS
00IJ020
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Mãe

Ela é assim cheia de manha
Sim ou não a mulher do meu coração

Gosto dela assim de montão e tão
Linda cabe no meu coração.

Saiba, que é assim:
Amo você do fundo do meu coração.
Você é a mãe mais linda do mundo.
Amo você melhor mãe do mundo.

Vitória de Oliveira Gonçalves
Turma 62

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ021
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A Minha Professora
 

Ela é boa

Quando tira nota boa

Mas, se tirar nota “NA”

Corre para não apanhar.

Adrian Kaue Isaias Souza da Rosa
Turma 62

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ022

FLAL 4 - Arte e Estilo - InfantoJuvenil - MIOLO - Vs.2017.12.02  - EBOOK.indd   56 17/12/2017   16:27:16



57

Professor

Minha professora

É legal, mas, quando

Eu tiro  um “NA” com ela

Ela não fica mais legal

Porque, ela sempre é assim

Ela sempre, vai ser feliz.

Gabriel Weber da Silva
Turma 62

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ023
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Sou Gremista

Adoro minha camisa
Porque sou gremista
E ganho a partida
De montão.

Ganhei o brasileirão
E vou ser hexacampeão
E o inter cai para terceira divisão

Gustavo Henrique de Lima Cavalheiro
Turma 62

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ024
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A Importância da Amizade

Uma amizade é importânte
E pode mudar tudo,
Pode durar pouco tempo
Ou para vida toda.

Um amigo é como irmão...
Tem outra mãe,
Mora em outro lugar
Mas está sempre no nosso coração.

Com um amigo
Temos momentos de amor
Está sempre com a gente
Faça frio ou faça calor.

  
Tainá Nunes Lacassagne

Turma: 71
Escola Vereador Cléo dos Santos

Alvorada/RS
00IJ025
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O Bom de um Amigo
 

Amizade é um caminho florido
Bonito e colorido
Por onde a gente passa
Com o nosso melhor amigo.

Um amigo é pra ajudar
Tir, gargalhar
Pra confiar, sentir e amar.

Tainá Nunes Lacassagne
Turma 71

Escola Vereador Cléodos Santos
Alvorada/RS

00IJ026
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Preconceito

No mundo tem o branco

E tem o preto

Mas com eles, também, tem o Preconceito

Preconceito é muito feio. cada um

Tem seu próprio defeito.

Andria Pena da Silva
Turma 71

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ027
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A Amizade

Quando nasce
É uma beleza
Mas quando morre
É uma grande tristeza.

Amizade é um sentimento
Muito bom, mistura de
Alegria e emoção,
Choro e, também, dor.
É “Nós” no frio e no calor ...

Andria Pena Silva
Turma 71

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ028
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Estações
 

Na primavera floresce

No outono cai

Meu amor por você

Nem vem, nem vai

O amor é primavera

A solidão é outono

Qual será o verão?

Amor de montão?

O inverno sofridão,

Cada estação tem sua emoção.

Lavinia Carpes de Camargo
Turma 71

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ029
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Professores

Às vezes, são chatos,
Às vezes, são legais
Mas eles só querem meu bem,
São brigões, e também, brincalhões,
Mas se não realiza as tarefas
Já levo uns puxões.

Me mandam para a diretoria,
Quando veem que estou de folia,
No final do ano eles querem me ver passar,
Mas, não sei se vai rolar...
Às vezes, eu brigo com eles e reclamo,
Mas fazer o quê?
São os professores que eu amo!

Vitória Fogaça Garcia
Turma 71

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ030
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Amor
 

O amor é doce como o mel

É suave como o pessêgo

É único como a chuva.

É molhado como água

É brilhoso como sol

É lindo como a lua.

Numa noite nua e crua.

Jeovanna Fernandes Garcia
Turma 71

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ031
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Amizade

A amizade é linda,

É única

Mas, às vezes, machuca.

A amizade ajuda.

Cura cada coração

E cria uma paixão.

Amizade é sorriso,

É a tristeza, é a emoção

Do coração.

Jeovanna Fernandes Garcia
Turma 71

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ032
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A Amizade é Tudo

Antes, eu pedia a Deus

Coisas impossíveis,

Que ele não podia me oferecer;

Mas, às vezes, ele pode nos dar coisas

Que nem nós mesmos conseguimos agradecer.

Pois ele me deu grandes amigas que

Eu nunca vou esquecer.

Bianca S. Da Silva
Turma 72

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ033
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Viver

A noite é muito bonita

As horas custam a passar,

Quando chega o dia

O sol volta a raiar,

As pessoas acordar

Ter o pão de cada dia

Para se alimentar.

E as crianças a estudar

Para ter um futuro melhor

Para sua família se orgulhar.

Lucas Fraga Prates
Turma 72

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ036
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A Escola
 

A escola é pra estudar

Se tu não gosta, não vem atrapalhar

A gente quer se concentrar,

Mas, não param de bagunçar.

Os pobres professores se irritam e começam a gritar

Por favor, façam silêncio e comecem

A COLABORAR.

Amanda Fortes Pinto
Turma 72

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ037
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Amizade

Amizade é como o mar
Mas só existe
Um amigo pra contar.

Tudo que eu precisar
Pois amigos,
Nós vamos ficar.

Quando precisar nós
Iremos desabafar
Até o sol raiar.

Sabrina da Costa Martins
Turma 71

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ039

FLAL 4 - Arte e Estilo - InfantoJuvenil - MIOLO - Vs.2017.12.02  - EBOOK.indd   70 17/12/2017   16:27:17



71

A Escola

Se liga só parceiro,

Se tu veio pra incomodar,

Pode ir parando.

Que tu vai atrapalhar

Aquele que vem estudar.

Se liga parceiro,

Espero que me escute,

Vem pra escola

Espero que voce estude.

Kawan Jhuan da Silva Farias
Turma 72

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ040
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Amizade

Amizade é poder sempre estar ao lado daquela pessoa que se 

gosta.

É sempre ajudar quando pode.

Estar junto seja nas horas boas ou ruins.

Sempre estar ali do ladinho apoiando e também cuidando.

Dando conselhos e também xingando se for preciso.

Amizade é uma coisa muito linda de se ver.

Se for amizade verdadeira mesmo, de lealdade,

Seu amigo(a) saberá de todos os teus segredos e você os dele(a).

Amizade assim dura.

Emilly dos Santos Pereira
Turma 81

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ041
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Escola
 

Escola, lugar onde se cria gente.
Músico, pintor, dançarino ou construtor.
Escola, lugar de mente aberta, sua nota é 10!

Escola, lugar onde seu nível de inteligência é
definido por suas notas ...
6, 8,10...

“Você tirou um 6?”
Nossa!
Você vai repetir de ano outra vez.

Mellany Zanatta Bozzetti
Turma 81

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ042
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O Escuro
 
Eu não sei o que sou.
Eu não sei quem sou.
Eu não sei o que tenho.
Talvez eu esteja perdido.
Talvez eu não entenda o mundo.
Talvez o mundo não me entenda.
Eu achei que estava perdido.
Eu via alguém lá.
Lá no final estava ela.
No escuro, era como luz.
Era algo brilhante,
Mas no fim ela era só a minha amiga.
E, então se passou um segundo.
E eu senti que meu coração estava preenchido.
E por um segundo, ela me fez estar bem.

Ana Lucia Vargas Welter
Turma 91

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ044
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Amizades

Em nossas vidas, amizade é importante
Em vários momentos, precisamos de amigos
Para passar por momentos difíceis
Ou compartilhar momentos alegres.

Amigos são simples de encontrar,
Amigos verdadeiros são complicados de achar.
Falsos amigos, são os mais fáceis de achar.
Algumas vezes nem sabemos que são nossos amigos,

Mas os verdadeiros sempre estarão conosco
E os falsos irão facilmente nos abandonar.
Quem realmente gosta
Irá estar lá para nos alegrar.

Gabriel Luis Souza de Souza
Turma 91

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ048
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Amizade

Ser amigo é ser parceiro,

Estar do lado o tempo inteiro,

A qualquer hora em qualquer lugar

Amigo é aquele que ...

Enxuga suas lágriamas ...

E te ajuda a levantar,

É fiél, é parceiro, é sonhador,

Compartilha as suas mágoas e a sua dor.

Isis de Avila Gomes
Turma 91

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ049
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Amizade

Amizade é o bem
Que todo ser humano merece,
Porém nem todo mundo tem.

A amizade se conquista,
Não se compra.
A amizade é legal,
Clara quando a pessoal é leal.

Amizade verdadeira
É alguém que se pode contar
E que dinheiro nenhum pode comprar.

Alessander Carpes
Turma 91

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ050
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Amizades

Na nossa vida muitas pessoas passam,

Cada uma que passa nos ensina algo.

São amizades passageiras, que lembraremos.

Essas amizades as vezes nos fornecem os melhores momentos

E gostaríamos de levar essas amizades conosco,

Mas elas são passageiras.

Em alguns casos, amizades permanecem

E levamos essas amizades para a vida.

E são essas amizades que valem a pena.

Eduarda Veronez dos Santos
Turma 91

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ051
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Respeito

Respeito é respeitar,
Respeito é educação,
Educação é respeitar,
Respeito em todo lugar.

Desrespeitar é não respeitar,
Não respeitar é sem educação,
Sem educação é desrespeitar,
Não se pode viver sem respeito.

Respeito, vem de casa,
Vem de quem te respeita,
Quem te respeita tu respeita.

Respeito, é bom,
Todos gostam,
Todos querem.

Desrespeito, é ruim,
Ninguem gosta,
Ninguém quer.

Wesley Farias Machado Bragança
Turma 91

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ053

FLAL 4 - Arte e Estilo - InfantoJuvenil - MIOLO - Vs.2017.12.02  - EBOOK.indd   79 17/12/2017   16:27:17



80

FLAL 4 - Arte e Estilo - InfantoJuvenil - MIOLO - Vs.2017.12.02  - EBOOK.indd   80 17/12/2017   16:27:17



81

FLAL 4 - Arte e Estilo - InfantoJuvenil - MIOLO - Vs.2017.12.02  - EBOOK.indd   81 17/12/2017   16:27:17



82

FLAL 4 - Arte e Estilo - InfantoJuvenil - MIOLO - Vs.2017.12.02  - EBOOK.indd   82 17/12/2017   16:27:17



83

Adson das Neves dos Santos
Andrielle Pereira Silva

Camilly de Deus Silveira
Danielle Carpes Rodrigues
Emanuelle de Farias Barra

Erick Jarlan Lima dos Santos
Gustavo Pinheiro Cardoso

Herik Augusto Lummertz Nunes
Hyago Tavares da Silveira

Jéssica Santos Melo de Jesus
João Augusto Silva

Luana Karoliny
Victor dos Santos Gonzales
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O Salvador
Havia uma aldeia escondida no meio de uma floresta, 

onde todos eram felizes. Mas um dia, um perverso rei achou 
essa aldeia e descobriu que os moradores não tinham as mesmas 
habilidades dele e de seus súditos. O rei decidiu então invadir 
e tomar a aldeia, mas não passou muito tempo sob seu controle 
e descobriu, através de boatos de seus súditos, que uma família 
tinha uma herança muito valiosa.

A herança era um colar que dava ao seu usuário uma 
habilidade de guerreiro implacável. Logo, o rei invadiu também 
a casa dessa família. Mas o que ele não sabia, é que já havia um 
herdeiro ainda muito pequeno chamado Jonas e que a mãe do 
futuro guerreiro sabia dos planos do rei. Ela entregou o seu filho 
junto com o colar ao seu vizinho, para que ele o criasse e lhe 
ensinasse o poder do colar, que só seria entregue a Jonas quando 
ele completasse 18 anos.

Ele era reconhecido por todos na aldeia por causa da sua 
força e extrema inteligência, porém não tinha conhecimento do 
seu poder e nem da morte de seus pais. Sabia negociar, puxar 
carroça e caçar. Fazia tudo com um sorriso no rosto.

Um dia, três soldados do rei beberam muito e ousaram 
importunar uma linda moça chamada Lúcia. Jonas teve que 
agir, e os derrotou facilmente, salvando Lúcia de suas garras. 
Esse episódio fez com que ele se desse conta de seu poder e se 
apaixonasse por Lúcia.

Mas os soldados do rei escaparam e informaram ao 
soberano sobre sua luta com um rapaz chamado Jonas. O rei ficou 
impressionado com a extrema coragem do homem, derrotando 
seus soldados. Furioso, resolveu ir até a aldeia para falar com 
Jonas.
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Chegando lá, iniciou-se a conversa: O rei lhe ofereceu um 
pedido de amizade, mas Jonas recusou e disse que só aceitaria se 
ele libertasse o seu povo. Então, enfurecido, o rei declarou um 
ataque à aldeia e foi embora. Jonas ficou preocupado e começou 
a pensar numa estratégia.

De repente, surgiu uma ideia. Ele decidiu treinar todos 
os homens de sua aldeia com armas improvisadas e conseguiu 
montar um exército, imbatível, em poucos dias. Agora só 
precisavam aguardar o dia da libertação ou do sofrimento.

O dia tão esperado chegou. O dia da decisão. Jonas 
avançou com seu exército. O rei ficou surpreso, mas era 
orgulhoso e não se abateu. Ao contrário; deu seu grito de guerra 
e partiu para cima.

Infelizmente, muitos homens do exército de Jonas não 
sobreviveram, mas eles estavam em vantagem e conseguiram 
derrotar o exército inimigo. Jonas libertou seu povo e partiram 
em direção a uma terra fértil em busca de paz.

No caminho, Jonas percebeu que havia lutado sem o seu 
poderoso colar, e ficou espantado com a coragem e bravura que 
possuía.

Adson das Neves dos Santos – 11
Erick Jarlan Lima dos Santos - 13

Gustavo Pinheiro Cardoso - 12
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
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Família
 

Família é pra sempre
Igual a minha não tem,
Família é para estar com
você em todo momento.

Não precisa ser de sangue
Para ter o mesmo sobrenome.

O que importa é o carinho,
a atenção, o cuidado, o amor e a
nossa união.

Andrielle Pereira Silva
Turma 82

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ043
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O Fim, o Suicídio

Todos nós temos um fim.
Nada é para sempre
Só que, às vezes,
É difícil seguir em frente.

Suicídio é comum hoje em dia.
E cada pessoa tem um motivo
Para tirar a própria vida.

Problemas em casa,
Problemas na escola,
Na família...

Ou, até, um amor não correspondido.
Não ter carinho e desabafo ...
Pode levar as pessoas a fazer isso.

Elas podem estar felizes por fora
Mas por dentro...
Em pedaços.

Camilly de Deus Silveira
Turma 72

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ034
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A Moça
 

Você sempre sorriu,
Pois em sua vida nunca desistiu.

Quando criança,
Você chorava alto
Pra chamar atenção.

Mas hoje,
Chora baixinho
Pra não ter que dar explicação.

Em sua vida,
Podia passar um furacão
Mas, Deus, nunca te deixou na mão.

Se tu, sempre, acreditou no melhor;
Porque, hoje Deus te deixará só?

Danielle Carpes Rodrigues
Turma 72

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ038
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Meu Porto Seguro
 

Existe alguém no mundo
Que eu confio até de olhos fechados.
Alguém que me apoia sempre,
Que me salva de mim mesma,
Que de longe me faz bem.
Que a vida trouxe do nada,
E que eu não deixarei levar.
A pessoa que me fala sempre,
Que meus sonhos estão logo ali,
Tão perto,
E que se eu desistir não irei
alcançar.
A vida pode até ser dificil,
Mas com ela ali
Eu vivo um pouquinho no paraíso.

Emanuelle de Faria Barra
Turma 91

Escola vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ047
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Escola

Bulling, muito acontecido,
Mas, muito pouco falado.
Muitos preferem sofrer calado,
Outros preferem que seja
Divulgado.

E o que fazemos sobre isso?
Nada!
Apenas vemos, sofremos e comovemos.

O que realmente devemos fazer
Sobre isso? Reagir, pedir
Que pare, parar.

Herik Augusto Lummertz Nunes
Turma 82

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ045
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Escola

Na escola você aprende,
Você entende que a vida
Não é fácil. Você compreende
E seu conhecimento se estende

Você estuda, você pratica,
Porque tudo isso
Na sua vida se aplica

Você comprova nas suas provas
Que aprendeu e não se perdeu.
Que conseguiu e não caiu.

Hyago Tavares da Silveira
Turma 91

Escola vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ052
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A Altura de um Sonho
Em um lugar muito deserto e longe da cidade, onde uma 

garotinha chamada Lara morava com seus avós, pois seu pai a 
abandonou após o falecimento de sua esposa durante o parto. 
Lara nasceu com uma doença rara, cuja cura ainda estava sendo  
estudada.

Lara teve uma infância bastante agitada e simples, num 
sítio chamado “O Luar”. Era uma garota esperta que alimentava 
o desejo de frequentar a escola para aprender a escrever seu nome 
e uma carta pedindo ao papai do céu a cura para sua doença, pois  
tinha muita dificuldade em falar e um andar meio desajeitado.

Um belo dia de domingo pela manhã, os avós Noel e Luci 
levaram Lara para passear no parque da cidade. Passaram o dia 
todo se divertindo e conhecendo coisas novas... Ao anoitecer, 
foram para perto do lago onde havia um grupo cantando e tocando 
num estilo onze&20 em volta de uma fogueira, curtindo um som 
maneiro, com ritmo perfeito.  Lara ficou encantada com o talento 
daquelas pessoas, e demostrou estar  muito feliz, com um sorriso 
contagiante e dançou  com desenvoltura surpreendente.  Isso 
incomodou uma fresquinha de nariz em pé, que ficou fazendo 
chacota (bullying) com Lara. Ela ficou triste, chorou muito e 
saiu correndo para os braços dos avós, que ficaram revoltados 
com a postura da menina Ruth.

Os avós  pediram que ela se desculpasse do mal 
comportamento. Ruth não  atendeu o pedido dos avós de Lara e 
foi embora. O grupo que estava cantando, percebeu o que tinha 
acontecido e chamaram Lara para ficar mais próxima deles ao 
redor da fogueira, e dedicaram  a ela uma música especial ...

Chegou a hora de voltar para casa! Se  despediram,  
falando que ela era uma garota  muito especial, e a convidaram 
para participar do próximo luau.
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Chegando em casa, talvez por ter sido um dia bastante 
agitado, foi logo se preparar  para  dormir. Como de costume, 
sua avó rezou com ela e ficou no quarto até que dormisse.  
Dormiu como um anjinho, e sonhou “que estava em uma escola 
de música tocando violão e já era famosa”.

Amanheceu e Lara estava super  alegre e disposta! Correu 
para  contar a sua avó que queria fazer aula de música. Sua avó 
ficou muito feliz!  D. Luci contou a ideia para o avô Noel e 
ele disse: - a ideia de nossa neta ser música é boa, mas não é  
conveniente para a realidade. A Lara é doente, ninguém gostaria 
de ser fã de quem mal sabe falar... Ah... Eu não quero pôr em 
risco a vida dela, expondo-a dessa maneira.

A avó respondeu: “Não é bem assim! Temos que tentar”. 
É um sonho de uma criança inocente e acho uma ótima ideia! 
Talvez não chegue tão longe, mas deveríamos tentar. Lutar 
contra esse preconceito! E aí o que acha?

Avô Noel: - É... talvez  seja uma boa ideia, mas vamos 
conversar com ela e deixar claro  que isto só é uma tentativa! 
Ok?

Avó Luci: - Sim, meu bem... Você fala com ela.
Conversando com Lara na varanda da casa, o avô 

explicou tudo e qual a decisão que tomaram.  Lara ficou muito 
feliz  e ansiosa com a notícia.

No dia seguinte, D. Luci, Sr. Noel e Lara chegaram, 
bem cedinho à cidade e se dirigiram à escola, para efetivar a tão 
desejada matrícula.  Lara conheceu suas professoras e amou a 
de português,  pois ela era bem “maluquinha” e divertida. Lara  
queria porque queria que as aulas começassem logo...

O momento tão esperado chegou:  Lara vai para o seu 
primeiro dia de aula.  Língua portuguesa.  Ela teve um bom 
desempenho! Logo a seguir vai para aula de música mostrando 
todo seu interesse por violão; o instrumento que mais se 
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identificou. Na sala de aula teve um  encontro desagradável com 
a menina Ruth,  aquela lá do luau. Lara fingiu que nem a viu, 
agindo normalmente.

Passou-se um ano e dois meses e Lara já sabia o bastante 
para conseguir assinar o nome completo.  Ah! Foi uma enorme 
emoção para todos.

E na  escola de música, a sua  primeira apresentação.  
Uma plateia lotada  e encantada com o desempenho de Lara. 
Estava ali também  um dos produtores  musicais mais famosos 
do mundo, que se interessou e quis conhecer melhor a Lara.  
Convidou-a  para realizar e participar de musicais em lugares 
badalados e tudo mais... Seus avós entenderam  que era uma 
oportunidade para a concretização do sonho da neta; aceitaram 
a proposta, impondo algumas condições, que o maestro aceitou 
sem criar maiores problemas.

Com o passar do tempo,  Lara tornou-se uma maestra 
renomada e dona de uma escola de música chamada  “A Altura 
de um Sonho”.

Seus avós, infelizmente,  morreram. Mas antes de 
morrerem, com a ajuda de amigos, gravaram um vídeo dizendo 
que a amavam muito,  e que nunca desistisse dos seus sonhos.

Dois meses depois, Lara recebeu o telefonema de uma 
médica e pesquisadora,  dando-lhe a boa notícia de que tinham 
descoberto a cura para a sua doença e propôs que se submetesse 
a uma cirurgia como parte do tratamento. Ela, obviamente, 
aceitou... Após a realização de vários exames, a cirurgia foi 
realizada com sucesso. Lara continuou sendo acompanhada, e o 
resultado do tratamento fez com que ela passasse a ter uma vida 
mais confortável.

A Lara curada quase cem por cento de uma doença 
considerada rara e praticamente incurável, e, com o sonho de 
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se tornar uma música de sucesso, realizado,  não esqueceu de  
fazer uma carta ao papai do céu agradecendo por tudo, que Ele 
fez por ela.

A saúde e a realização de sonhos, são bênçãos que nos 
são concedidas, e,  não devemos esquecer de agradecer a todos 
que  nos ajudam, e, especialmente, a Deus!

Jéssica Santos Melo Jesus (16)
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
00IJ006
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O Amor
Como é perfeito enxergar
O quanto esse sentimento cresceu
Quem diria que daquela simples amizade
Namorado, hoje, seria teu
Ahh, o amor
Aquilo que tudo formou
E em uma troca de olhares,
Tudo se transformou
O que dizer de tudo
Dessa e muitas transformações
Que a pouco a nossa amizade
Interlaçou nossos corações
Mas o que se dizer
De todo esse amor entre a gente
De uma coisa eu posso ter certeza
Dá a mão e vem comigo, que
Eu faço ser diferente
A vida me deu sorrisos e presentes
Trouxe toda a felicidade ao nosso favor
Então em um cintilante e calmo
Beijo,
Deixa eu te dizer em mil palavras
O que é o amor.

-João augusto Silva ( J.A.S)
16 anos  
00IJ010
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A Melhor Lembrança
Lá estava eu, sentada ao lado da janela pensando na vida 

no meio da explicação que estava acontecendo na sala de aula, 
e ele? Ele estava do lado direito, sempre sentava ao meu lado, 
aquele jovem gracioso, alto e esbelto, eu não poderia está mais 
feliz, nenhuma palavra era trocada entre nós, mas eu me sentia 
feliz só de vê-lo ao meu lado.

Na última aula da tarde às cinco e meia, o sol já estava 
se pondo e eu admirava aqueles raios solares deixando o dia 
acabar para a noite chegar, fazendo com que as nuvens ficassem 
amareladas e rosadas, era o crepúsculo. Foi quando aquele rapaz 
cujo nome eu nunca pronunciei disse olhando em minha direção.

- Belo pôr do sol! Os raios solares lembram-me seus olhos 
cor de mel, eu vejo o céu em seu olhar. -Eu o olhei a partir da 
primeira palavra, mas aquelas últimas arrepiaram-me, ele sorriu 
e o sinal tocou, ele se levantou pegou suas coisas e foi embora, 
eu fiquei em estado de choque.

De todas as minhas lembranças, aquele dia foi a melhor de 
todas. Eu nunca mais o vi. No outro dia no colégio, simplesmente 
ele faltou, nos outros dias também... Assim o tempo foi passando 
e ele nunca aparecia, até que soube pelos professores, que havia 
sido transferido.

Passei os três anos do ensino médio estudando com ele, 
nunca trocamos uma única palavra, mas naquele dia... Ele falou 
a primeira e última palavra, trocou o primeiro e último olhar, o 
primeiro e último sorriso, comigo... Até hoje me pergunto: Por 
que somente naquele dia, um dia antes de ser transferido ele 
falou comigo?

Luana Karoliny
16 anos – Recife/PE

00IJ001
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A Escola

A escola é muito boa,

Porém, bagunça à toa.

Aprender e desenvolver

E também a escrever.

Conhecimento e educação

Vai servir de lição,

Respeito e caridade

Isso é pura irmandade.

Aprendizagem e dedicação

Acelera meu coração.

Victor dos Santos Gonzales
Turma  72

Escola Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ035
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Ester de Jesus Ferreira

Raine Santos Santana
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A Princesa e o Sapo Desencantado
Era uma vez uma princesa chamada Millena, que morava 

em um castelo, no meio de uma floresta encantada. Ela não tinha 
mãe nem pai. Foi criada pela mãe da Chapeuzinho Vermelho, 
mas morava sozinha em seu castelo.

 Como o sonho de toda princesa é ter um príncipe, 
Millena também sonhava em ter o seu. Nessa floresta havia um 
sapo encantando, mas o que a bela princesa não sabia é que o 
sapo se transformava em monstro e não em príncipe.

Millena andava a caminho da casa da sua irmã de criação, 
a Chapeuzinho, quando no meio do caminho ela avistou o sapo. 
Logo que começaram a conversar, o sapo demonstrou ser do 
bem. A princesa Millena acreditou nele e o levou para o seu 
castelo. Chamo-me Jordan princesa! Dê-me um beijo e virarei o 
príncipe que a senhorita tanto sonha! – Disse o sapo.

A princesa iludida, beijou-o. Ele virou príncipe? Não! 
Ele virou um monstro! O sapo simpático, se transformou em um 
lobo horrível!

O monstro prendeu a princesa em uma espécie de gaiola. 
Ela  gritou, berrou, esperneou. Deu um verdadeiro show! 
Chamou à atenção de todos que habitavam na floresta, como: 
bruxas, animais e feiticeiros.         

 –Socorro! Alguém me ajude, por favor!
Gritava a princesa.         
Ninguém teve coragem de ajudar a pobre coitada.
Estavam todos amedrontados, em virtude do sapo 

simpático ter virado monstro.
Alguns animais da floresta contaram o que aconteceu 

para a bruxa. Ela ligeiramente arquitetou planos para derrotar 
o monstro e tentou lhe dar maçãs envenenadas. Ele não caiu no 
plano da bruxa. Então ela pegou sua varinha mágica e lhe lançou 
um feitiço...
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Como Jordan sempre fora um sapo muito esperto, agora 
transformado em  monstro, ele está mais esperto que nunca. Para 
surpresa de todos, ele utilizou um espelho, fazendo com que o 
feitiço atingisse a princesa.

 – Não! – Gritou a princesa virando lagartixa.
- Caraca! Era para atingir o monstro! – Diz a bruxa 

revirando os olhos. – Prevejo que terei muito trabalho pela 
frente! – Suspirou ela. 

A bruxa conseguiu ter a princesa de volta, mas ainda teria 
que derrotar o monstro.

Ela ficou brava e fez o monstro comer a maçã envenenada 
à força. Ele caiu adormecido! Será que ele dormirá para sempre?

Depois que a princesa tomou aquele susto, ela reconheceu 
o lobo que um dia comeu a vovozinha da Chapeuzinho Vermelho. 
Ele estava com os pontos na barriga e a Millena cuidou dele.

Quando o lobo ficou curado e acordou, obrigou-a a se 
casar com ele.

A princesa viveu amargamente triste para sempre!

Raine Santos Santana - 15
Ester de Jesus Ferreira – 12

Projeto Arco-íris – Jauá
Camaçari/BA

00IJ007
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Kauany Alves Machado
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Diferenças
           

Quem me tem por diferente?
Diferente do que, ou quem?
Todos somos diferentes!
Tão ruim ser igual?
Você me faz diferente.
Tão igual eu penso que sou,
Deveria eu ser diferente.
Se tudo que sou, é só eu mesmo
Tentando ser indiferente.
Ao seu conceito:  prepotente
Quem de nós é perfeito?
Tudo não passa de um preconceito

Kauany Alves Machado
Turma 82

Escola  Vereador Cléo dos Santos
Alvorada/RS

00IJ046
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Lysara Pinheiro
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Um Longo Dia
As pessoas são volúveis
Os amores insolúveis 
As mentiras corriqueiras
As relações, como coleiras

Nada é tão concreto 
Ao ponto de estar sempre certo
O fantástico, o irreal
É apenas uma baboseira banal

A inexatidão está presente
Por mais que você tente
Não mudará o ciclo vicioso
No mínimo, mudará o rumo do ocioso

A cura para os seus temores
A resposta para as suas dores
Estava aqui há um segundo
Evaporou
Foi-se do mundo

Lysara Pinheiro – 18
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
00IJ014
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Lysara Pinheiro
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Com os Pés no Chão e a Mente nas Alturas

A chuva é revigorante, e ele adora ouvir o gotejar sobre 
o telhado. Oh! O cheirinho de terra molhada... Como ele ama 
rastejar seu corpinho cilíndrico e anelídeo sobre a terra após 
a chuva. É a combinação perfeita. Este é Tobias, e ele é uma 
minhoca.

Todos os dias, depois do café da manhã, Tobias vai até a 
porta da sua toca espiar, perplexo, o paraíso que é o mundo que 
ele sonha explorar. Seu maior desejo é tornar-se arqueólogo, mas 
vive frustrado. Afinal, onde já se viu minhoca dar bobeira fora 
da terra? São tantos os perigos e inigualáveis as possibilidades 
de se acabar morto: ser comido por um pássaro, ser pisoteado, 
tornar-se isca para peixe... E sua mãe, Dona Ceci, sempre faz 
questão de lembrar:

- Filho, somos apenas minhocas. Nosso trabalho é cavar 
túneis na terra, para ventilar as raízes, permitindo que a água da 
chuva penetre com facilidade no solo. Cada um tem o seu papel 
na natureza. Se não fosse assim, tudo entraria em desequilíbrio.

Certamente Dona Ceci era sábia, mas Tobias não 
conseguia ver as coisas como ela. O que ele tinha não era o 
suficiente.

Decidido de que poderia ser grandioso, juntou 
suprimentos em sua mochila diminuta e saiu pela porta sem 
nem olhar para trás. Tobias sentia muito medo. Entretanto, não 
queria de maneira alguma, desistir dos seus sonhos. Esperava 
que com a nova aventura rumo ao inesperado – ao desconhecido 
– encontraria a reposta para os seus temores e convenceria a 
todos de sua audácia e competência.

Dois metros depois de sua casa – o que parecia quilômetros 
– havia um jardim repleto de rosas brancas que eram muito bem 
cuidadas por um velho jardineiro, Senhor Malaquias. Ele não 
era muito sociável, é verdade, mas dedicava-se por inteiro ao 
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seu belo jardim - era a sua paixão – e seria a primeira parada de 
Tobias que, maravilhado com o perfume das flores, disse:

- Já ouvi falar no doce aroma das flores, mas como o 
dessas... Nossa! É incrível!

Continuou sua jornada e adentrou no jardim. Abelhas 
zanzavam pelo ar – de flor em flor – coletando pólen, beija-
flores tomavam néctar e as formigas, sempre bem organizadas, 
trabalhavam sem para carregando alimento para a colônia. Era 
tudo muito sistemático e rotineiro. Ele começava a entender 
como funcionava a natureza.

Seguindo em frente, deparou-se com um grilo. Seu nome 
era João Joaquim que, muito bem trajado, veio caminhando em 
sua direção e disse:

- Olá garoto! Você é novo aqui?
- Na verdade, estou só de passagem. – Respondeu Tobias.
- O que acha de vir comigo a uma festa? – Sussurrou João 

Joaquim em tom de segredo.
Tobias ficou desconfiado, apesar de parecer elegante, João 

Joaquim era um estranho e poderia querer enganá-lo. Porém, a 
curiosidade de Tobias foi tamanha que o levou a aceitar.

- Tudo bem! Mas não posso demorar: O sol está quase a 
pino e tenho que fazer o meu caminho de volta.

- Siga-me! – Disse o grilo.
Lá foram os dois, rumo ao fim do jardim, onde se 

encontrava uma pilha de latas de alumínio sobre uma mesa de 
piquenique. Tobias notou que eles tinham adentrado ainda mais 
na propriedade do Senhor Malaquias, na verdade, estavam em 
frente à casa dele.

- O que estamos fazendo aqui João? – disse Tobias 
apreensivo – Não íamos a uma festa?

- Acalme-se Tobias! Logo, logo estaremos lá. Mas antes, 
eu preciso chamar alguns amigos.

E Tobias o seguiu mais tranquilo. Passaram por perto de 
um parquinho e começaram a escalar a mesa de piquenique.
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Ao chegar no topo, Tobias foi surpreendido ao ser 
agarrado pela ponta da cauda e erguido até a frente do rosto de 
um garotinho ruivo. Este era Gael, o sobrinho-neto do Senhor 
Malaquias.

- Ahá! – exclamou Gael examinando Tobias - Seu grilinho 
maroto! Finalmente conseguiu mais uma para a minha coleção. 
Agora que já tenho o suficiente, você está livre.

- Desculpe-me, Tobias. – Disse João Joaquim - Mas a 
minha liberdade está ganha, obrigado!

Foi então que Tobias percebeu que tinha sido enganado, 
e que, provavelmente, se tornaria isca para peixe. Ele não quis 
esperar para ver seu temor se cumprir. Sacudiu e sacudiu, até que, 
finalmente, escorregou da mão de Gael e caiu na areia macia.

Rastejou-se enlouquecidamente para longe das vistas de 
Gael, começando, aos poucos, a afastar-se da propriedade.

Triste e furioso por ter sido enganado, demorou a perceber 
um cheiro diferente no ar. Era a chuva que se aproximava e ele 
precisava de um abrigo, afinal, não queria ser afogado por uma 
gota gigante. Cavou uma toca e escondeu-se.

Enquanto chovia, Tobias selecionava aquilo que havia 
sobrado dos seus suprimentos. Lembrava, ainda tristonho, como 
era aconchegante estar em casa sob a proteção dos pais.

A chuva terminou e ele tinha se decidido. Começou a 
traçar o seu caminho de volta. O céu estava escurecido e o pôr 
do sol aproximava-se.

Quando estava próximo ao jardim de rosas brancas, 
deparou-se com um obstáculo. A única passagem estava 
bloqueada por uma enorme poça d’água.

Tobias já estava abatido e quase sem esperanças quando 
viu passar uma borboleta.

- Ei, você! Por favor, ajude-me a atravessar! – gritou 
Tobias.
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- Se eu te ajudasse, me sujaria toda de lama e perderia o 
meu glamour. Esconda-se e espere a poça secar. – respondeu a 
borboleta, arrogante e vaidosa.

Tobias não entendia como certos animais poderiam, tão 
horrivelmente, distratar uns aos outros em benefício próprio. 
Porém, não lhe restava mais nada a não ser esperar. Ajeitou-se 
no chão e dormiu.

Acordou assustado e de supetão por sobrevoar o jardim 
de rosas. Ao olhar para cima, se viu nas garras de um bem-te-vi. 
Lutou tentando se soltar, mas foi inútil.

- Pare de se mexer ou vai cair. – Disse o pássaro.
- Por favor, solte-me. Eu só quero ir para casa. – Disse 

Tobias.
- Não se preocupe amigo. Você chegou! – respondeu o 

pássaro, libertando Tobias sobre o solo.
Tobias perguntou o que havia acontecido, e o bem-te-vi 

lhe explicou que ouviu o que a borboleta tinha dito. Não achou 
correto deixá-lo para trás e resolveu ajudar.

- Obrigado, Senhor Bem-te-vi. – agradeceu Tobias.
- Voltarei ao meu passeio. Até mais! – E o pássaro 

levantou voo.
Chegando em casa, Tobias correu para o abraço de seus 

pais e agradeceu por tudo o que já fizeram por ele.
Tobias não se tornou o próximo Indiana Jones, mas 

aprendeu a valorizar o que há de bom em cada um. E quando 
a ajuda veio de alguém inesperado, só reforçou o fato de que 
devemos nos respeitar mutuamente, sem distinção. Ele ainda 
pode sair para explorar um mundo novo, mas, com certeza dará 
mais ouvidos aos pais.

Lysara Pinheiro – 18
Projeto Arco-íris – Jauá

Camaçari/BA
00IJ009
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Anjo de Guerra
  
O cheiro dos corpos em decomposição me sufocava mais 

do que a nuvem preta de fumaça que se fazia de cobertor. Meus 
olhos ardiam, e a boca, seca, tentava sem sucesso emitir um 
grunhido qualquer. Minha cabeça girava desorientada, seguindo 
um mantra inconsciente. Mantenha-se viva, dizia. Quase 
impossível. Nas mãos, um amuleto: uma boneca de pano pálida, 
suja e desbotada... A preferida de Ana.

  Sobre mim, um prédio inteiro. Imersa aos escombros e 
confundida com um pedaço de parede qualquer, beijava o chão 
e chorava. Chorava porque precisava encontrar Ana, e porque 
precisava de minhas lágrimas para beber e fingir matar a sede. 
Por uma pequena abertura entre os destroços e o chão, espiava a 
grande concentração de pessoas ao redor. Estavam fugindo dos 
horrores da guerra, a esperança os iluminava – pena que não 
podiam fugir das próprias lembranças.

  Eu estaria longe também, não fosse Ana. Salvar minha 
irmã era o que me mantinha viva, soterrada naquela imensa 
construção. Pensava em como ela estaria se sentindo, sozinha 
e perdida no meio da fuligem e das cinzas. Minha irmã... 
Tão inocente para entender a dimensão dos acontecimentos. 
Ela fazia parte dessa dança fria e violenta, a guerra era o seu 
quintal e a infância ficara esquecida. Não tinha tempo para isso, 
brincadeiras poderiam ser mortais.

  Em nosso último momento juntas, disse-lhe para correr, 
muito embora o alarme do ataque aéreo tenha abafado minha 
voz. As escadas do prédio onde morávamos estavam abarrotadas. 
Era eu ou ela. Uma teria que ficar para trás. Lembro-me dos seus 
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olhos verdes virando-se para mim, enquanto era arrastada pela 
multidão que fugia. Ela entregou-me a boneca, com lágrimas 
tímidas marcando a bochecha.

- Prometa que vai me buscar – sussurrou, apertando seu 
corpo contra o meu.

  Eu prometo, Ana. Vou ficar viva, por você... Tentei dizer, 
mas não consegui proferir em voz alta. Precisava dar esperança 
àquele anjo órfão, cujo sangue era o mesmo do meu. Dei-lhe 
um último abraço apertado, acariciei seu nariz e a empurrei no 
fluxo da multidão escada abaixo. Fiquei sozinha com a boneca e 
o prédio cedendo sob meus pés.

  Uma voz interrompeu minhas lembranças e me fez voltar 
aos escombros onde estava. Estava ali há dias ou há horas? Não 
importava mais.  Um par de olhos verdes muito familiares me 
espiavam pelo vão entre o prédio e o lado de fora. As pessoas que 
passavam atrás dela sumiram da minha vista. Por um momento, 
a única coisa que ouvia era o abafado batimento do meu coração. 
Ali, naquele pedacinho de inferno, eu só conseguia enxergar 
aqueles olhos. Meu último pedaço de lar.

   Ela estava com roupas limpas e brancas, e as bochechas, 
vermelhas e sadias, emolduravam um sorriso infantil.

- Amira! – disse, e percebi que não era a primeira vez que 
falava. Saí do transe. Ana, tentava responder, mas não conseguia. 
Como ela me achara? - Não tenha medo, Amira. Vim te salvar. 
– Ela estava serena e sorridente, não se dava conta do caos ao 
seu redor.         

 Eu queria sair dali, abraçá-la, protegê-la... Fugir para bem 
longe e dar a ela a vida que merecia. Me contorci, me espremi 
entre os escombros, mas nada funcionava. Ela, ali fora, segurou 
minha mão e gritou palavras de incentivo.
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  A correnteza de pessoas tomava as ruas e fugia, 
aterrorizada por mais um estrondo familiar. À medida que a voz 
de Ana era abafada pelo barulho que crescia em uma velocidade 
espantosa, o medo me dominava por completo. Consegui 
sussurrar um “Corra!”, mas Ana não se moveu. Ela apenas 
segurou  mais forte minhas mãos e esperou. Senti o restante do 
prédio desabar mais uma vez sobre mim. O novo míssil atingira 
o prédio em cheio, meus pulmões estavam vazios.

 Respirar estava quase insuportável, minhas forças se 
concentraram nas mãos de Ana. Meu corpo inteiro tremia em 
espasmos, e vi um rastro de sangue escorrer por minha perna. 
Tentei tapar os olhos da minha irmã, mas ela afastou minhas 
mãos. Ofegando, enrolei o vestido da boneca no ferimento. 
O espaço ficava cada vez mais apertado, e minha audição era 
abafada.

Um nó se formou na minha garganta. Eu não poderia 
deixar Ana ali, vendo seu último pedacinho de família se 
esfacelar bem à sua frente. Ela continuava calma, aquecendo 
meu corpo com o olhar. E sorria.

Uma força me invadiu por completo. O instinto de 
proteção falou mais alto, e decidi agir.  De repente, me senti 
leve: meus pulmões dilataram e o ar era limpo. Sem fuligem, 
sem sujeira. A saliva encheu minha boca numa cachoeira, minhas 
pernas já não doíam mais. Soltei as mãos de Ana, e, em uma 
força sobrenatural, empurrei os destroços que me prendiam.

Ela me ajudou a ficar de pé. Cambaleante, abracei-a, 
incrédula, e sorri. Escapáramos novamente. Agora, era só seguir 
a multidão e dar um novo rumo a nossas vidas. Chamei minha 
irmã, mas ela, de novo, não se moveu. Apontou para a boneca no 
chão; chamuscada e depenada, era só mais um item na coleção 
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de destroços. Desviei o olhar daquela ideia dolorosa de infância 
roubada, mas Ana insistiu.

 - Olhe de novo – ela falou, firme.
 Chamuscada e depenada, pensei. Mais um item na 

coleção de destroços. Chamuscada e depenada, chamuscada e ... 
Ela fitou-me nos olhos, com sua serenidade inquietante.

- Eu vim te buscar, Amira. Vamos embora daqui, é hora 
de encontrar papai e mamãe. Ela apontava para uma luz intensa 
atrás de nós. Virei-me para ver o que era e entendi.

 Juntas, fomos embora, para nunca mais voltar. 
Finalmente, teríamos paz.  

Amanda de Aguiar Piazza;
 16 anos; série: 3º ano do Ensino Médio.

Escola: Educandário Imaculada Conceição  
Florianópolis/SC
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