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Ideias Incontidas é um projeto de formação cultural fundado na experiência e na
criação literárias desenvolvido por meio de o cinas semanais com 70 crianças e adolescentes de
escolas públicas do setor leste de Uberlândia (MG). Em seu quarto ano de realização, o projeto é
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Tecnologia Escutatória é um projeto social de arte-educação, constituído pela
aplicação da Tecnologia Escutatória, desenvolvida pelo EMCANTAR, nas linguagens literária e
audiovisual, por meio de o cinas com 150 crianças e adolescentes, alunos de escolas públicas do
setor leste de Uberlândia-MG. O projeto, em seu segundo ano, é realizado pela Associação
EMCANTAR e pelo Instituto Algar, em parceria com o Programa Transforma, por meio da Lei
Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e Governo de Minas.

Prefácio

Luiz Felipe Tavares

A minha cabeça voa feito um passarinho
Samuel de Paula, 11 anos

I. dei. a.
Substantivo feminino. Do grego eidos: imagem.
Segundo o dicionário Michaelis, da Língua Portuguesa, ideia é uma representação
mental de uma coisa concreta ou abstrata; é um modelo perfeito do que existe; um
delineamento, um esboço. Ideia é talento inventivo, pensamento, concepção, plano.
Ideia é imaginação.
É opinião, conceito, concepção, conhecimento. É lembrança, recordação,
reminiscência ou experiência mental.
Ideia é uma concepção primária que dá origem e desenvolvimento a uma obra de
literatura ou arte.

Tudo isso é ideia. E como se não bastasse, as nossas ainda são incontidas.
Nossas ideias são impacientes, irreprimidas e transbordantes de liberdade. Não
conhecem fronteiras e não se prendem às regras. Tudo é possível em nosso universo
de criação: Céu vira papel, personagem vira amigo, o distante chega perto, pessoas
voam... O tempo voa .
A construção deste livro passou por três etapas: Estímulo, Criação e Produção. No
primeiro momento, deixamo-nos encantar com as palavras, mergulhando
devagarinho numa imensidão de sensações. Aos poucos, fomos crescendo. E
enquanto isso, demos muita risada, vivemos instantes de silêncio e até deixamos cair
uma ou outra lágrima. Com todo o respeito, faço minhas as palavras de Iasmyn
Fernandes Mota, sobre nossas o cinas: Eu emocionei .
O processo de criação foi outra aventura. Deslumbrados, percebemos que também
tínhamos voz e que também éramos capazes de criar. Descobrimos que nossas
ideias, uma vez postas no papel, eram tão belas quanto aquelas com as quais
tínhamos tido contato.
Daí reinventamos tudo: a língua, a história, o mundo.

Ali estavam nossos sonhos, sempre indo e voltando, nossos desejos, ansiedades e
percepções sobre a realidade. Ali estava a tristeza, a raiva e a dor, mas também a
saudade, a paixão e o amor. Tudo tão calmo e nervoso como o mar . Sensações e
pensamentos tão profundos, mas ao mesmo tempo tão singelos, como só as
crianças são capazes de conceber.
Então chegamos à etapa de produção! Era hora de voltar ao que tínhamos escrito,
com um outro olhar, pensando em como dar sentido àquela divertida bagunça, de
modo que nossas palavras pudessem chegar, por m, a você, estimado leitor.
O resultado de tudo isso está agora em suas mãos: Um livro que é seu (e só seu).
Quem é criança vai entender de cara o que a gente escreveu. As crianças é que sabem
das coisas que realmente importam saber. Para quem já cresceu, nossa dica é: não se
preocupe. Existe uma criança aí dentro, mesmo que o mundo tenha feito você
esquecê-la; e ela é curiosa, imaginativa e sensível. Sente-se, relaxe e deixe ela tomar
conta da leitura. Garantimos que não irá se arrepender.

Aline Caixeta Rodrigues
Artista-educadora do projeto

Cassiano Carvalho da Silva
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Chegamos à casa da Aline. É uma casa bonita, pintada com cores frias.
O muro é verde água, bem fresquinho.
No jardim, as ores são bem clarinhas, suaves, delicadas, muito bem cuidadas
pela Aline.
Enquanto rega as plantas, ela canta uma canção saltitante, com
voz doce.
As paredes da casa são azuis, de um tom calmo e leve.
Aqui está a porta. De vidro, em cores amorosas,
simpáticas.
Aline abriu a porta com um sorriso alegre,
de quem ganhou presente.
Entramos, sentamos no sofá macio,
carinhoso.
Ela nos serviu uma torta de
sobremesa, deliciosa, com
gostinho de amizade.
E foi tudo muito bom!
Produção coletiva da turma Entre Vírgulas

Hítalo Gabriel Miranda Lopes

Inventações e
percebismos

Pedro Lucas de Oliveira

Pa.la.vra
Palavra é o de falar.
Marcely Vitória Santos Pereira

Palavra é o que se forma com letras.
Victor Fernandes Muniz

Palavra é por favor.
Gabriel Elias Vieira Ferreira

Tô aqui na o cina
Tô fazendo esse poema
Tô se inspirando aqui
Tô treinando as minhas rimas
Thiago Henrique de Oliveira

Com um lápis
Sou feliz
Sofro sofro sofro
E ainda peço biz
Thiago Marcos Sampaio
Ana Clara Feliciano Alves de Sousa

O meu papel é cheio de desenho
Não paro de desenhar por um minuto
Eu até acho que sou maluco
Minha mãe acha isso um absurdo
Diogo Costa Pacheco
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Eu gosto de usar o lápis
Para desenhar no papel
Com a minha inteligência
Quero detalhar o céu
Rafael Marçal Fernandes

Cristyan Gabriel Soares Lima

18

Lá em casa tem um relógio
Que não para de fazer barulho
Eu até acho que ele está vivo
Toda hora faz cuco-cuco
Marcos Augusto Soares Ribeiro
Alanes Thaís Cardoso

Mouse é negoço que dá segurança ao computador
TV é negoço que se conecta ao videogame
Antena é negoço que se chegar perto dá choque
Caixa d'água é negoço que controla a água
Luz é negoço que esquenta o corpo
Relógio é trem sagrado
Matheus Guilherme Fernandes Muniz
Layza Lamm Nascimento Silva
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Eu sou bonita como a beleza
Eu sou esperta como a esperteza
Eu sou gentil como a gentileza
Sou amorosa como o amor
Jully Emelyn Nunes Dias

Eu sou
Bonito como um beija- or
Cantor como o sabiá
Esperto como uma onça
Risonho como uma hiena
Raioso como o sol
Calmo e nervoso como o mar
Samuel de Paula

Bruna Sant'ana Morais

Na escola, sou uma borboleta
No salão de beleza, sou um pavão
Na carimbada, sou uma cobra
Na turma, sou um gatinho
Ingrid Natiele Neves Lima
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Palavra é de falar
Música é de cantar
Casa é de morar
E bola é de brincadeira
Marcely Vitória Santos Pereira

Rafael de Oliveira Souza

Wi !
Wi mano!
Wi mãe!
Wi gente!
Luiz Felipe Tavares

Jennifer Silva Rocha
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O tempo passa
O papel amassa

Alanes Thais Cardoso

E a gente continua sem graça
Geovana Vitória Alves

Como não consigo dormir, co acordada até as 03:00 da manhã
É na noite que tenho ideias
Alanes Thais Cardoso
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Ana Laura de Almeida
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Emoções da vida

Ana Laura de Almeida

Sen.ti.men.to
É quando eu falo uma coisa de amor.
Layza Lamm Nascimento Silva

São as coisas que você guarda no coração e pede ajuda quando não consegue
entender.
Almerinda Dutra

A minha esperança é ser uma criança
Criança que espera o seu sonho se realizar
A minha cabeça voa feito um passarinho
Sem vontade de pousar ou de parar de cantar
Samuel de Paula

Meus sonhos vão
E voltam sem parar
Quando eles se vão, procuro
Então quando os acho
Damiana Isla Félix da Silva

São os melhores sonhos
Os meus sonhos
Tudo pode inspirar
Meus sonhos vão
E voltam sem parar
Kezia Oliveira Silva
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O amor é cego
A felicidade é muda
A raiva é constante

Mente coração
Mente coração

A tristeza é profunda

Mente coração

Douglas Daniel da Silva Ramos

Assim parece
Que o coração
Está mentindo
Matheus Guilherme Fernandes Muniz

Lucas Alves de Souza

A mente mente.
Pedro Lucas de Oliveira
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Eu ouvi falar palavras, com carinho
Que na vida, ninguém é feliz sozinho
E você é o meu bem
Que sempre me fez bem
Fernanda Beatriz Alves Rodrigues

Me protegeu de todo o perigo
E quando eu precisei
Você chorou comigo
Valeu por existir
É tão bão te ter aqui
Kamilly Cristina Evangelista
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Apaixonado de paixão
O meu coração dói
Minha cabeça está mexida
Nós dois estamos juntos
Porque a dor é parecida
Depois de tudo o que eu z
Finalmente a conquistei
Agora eu morro feliz
Ao lado de quem amei
Rafael de Oliveira Souza

Edson Gonçalves Barbosa

A minha fortaleza eu perdi
Menina bonita para ti sorri
Rafael de Oliveira Souza
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Um olhar lindo
E um sorriso belo
Você é a fortaleza
Do meu castelo
Douglas Daniel da Silva Ramos

Com o amor
Sofremos e sofremos
Mas lado a lado
Sempre estaremos
Thiago Marcos Sampaio

Na bicicleta pedalo
Pedalo na magrela
Feliz feliz feliz

Forte eu sou

Em busca da minha bela

Mas não aguentei

Thiago Marcos Sampaio

Me debulhei em lágrimas
Depois que te deixei
Douglas Daniel da Silva Ramos
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Será que ele gosta de mim?
Eu não sei o que mais fazer
Se eu não consigo viver sem ele
O meu coração só bate por ele
Ele não sai do meu pensamento
Estou morrendo de amor por ele
Será que ele gosta de mim?

Às vezes eu paro e penso
Por que é que eu gosto dele?
Ele sabe que eu gosto dele
Eu sei que um dia eu e ele
Vamos estar bem velhinhos juntos
Será que ele gosta de mim?
Jully Emelyn Nunes Dias

Eu, o mar, você e as ondas
Eu, o sol, você e o céu
Alanes Thaís Cardoso
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Dupla infalível
A minha mente é o meu pensamento
O meu coração é o meu sentimento
Com a minha mente, eu posso pensar
E com o meu coração, eu posso sentir
Minha mente é o meu caminho
Para conhecer as coisas do coração
Igor dos Santos Silva

Marcos Augusto Soares Ribeiro
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MENTE: Eu sou a mente e sou a mais inteligente do corpo humano.
CORAÇÃO: Eu sou o coração e sou o mais sentimental do corpo humano.
MENTE: Mas eu controlo seus pensamentos. Sem mim, você não teria sentimentos.
CORAÇÃO: Você pode controlar tudo. Mas meus sentimentos vêm do fundo, bem
fundo, de mim mesmo.
MENTE: Mas eu controlo todos os órgãos.
CORAÇÃO: Nem todos. E sou eu que mantenho os órgãos vivos. Se eu parar de bater,
adeus órgãos, adeus mente, adeus tudo. Eu posso apagar o ser humano.
MENTE: É verdade. Mas calma! Quando eu e você zermos algo para o corpo, eu penso
e você sente. Com a minha inteligência e o seu poder, a gente faz uma dupla infalível.
Carlos Eduardo Barbosa Toledo
Pedro Lucas de Oliveira
Matheus Henrique Nascimento dos Santos
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CORAÇÃO: Oi mente, como andam seus pensamentos, hoje?
MENTE: Estão bem inteligentes. E como vão seus sentimentos?
CORAÇÃO: Não muito bem. Hoje estou sentindo uma coisa estranha em mim.
MENTE: Não se preocupe. Eu vou te alegrar!
CORAÇÃO: Como você vai fazer isso?
MENTE: Com pensamentos engraçados: O que é um pontinho azul no mato?
CORAÇÃO: O que?
MENTE: Uma formiga de calça jeans!
CORAÇÃO: Hahahaha. Essa é boa. Conta outra!
MENTE: Xiiii, não posso. Só lembro essa.
Kamily Silva Santos

CORAÇÃO: Tudo bem. Você já me animou. Obrigada.
Victor Fernandes Muniz
Guilherme Alves Protasio Freitas
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MENTE: Oi coração, tudo bem?
CORAÇÃO: Oi mente. Preciso te contar uma coisa: Eu estou apaixonado.
MENTE: Por quem coração? Eu não acho uma boa ideia esse lance.
CORAÇÃO: Por que não?
MENTE: Vou explicar: É porque eu estou fazendo um livro na o cina e preciso de
você, mas se você se apaixonar, você vai me deixar e eu não vou gostar disso. Faz
assim: no nal de semana você pode se apaixonar, mas durante a semana você vem
car comigo, senão eu desisto de você e faço o livro sozinha.
CORAÇÃO: Ah tá. Então desiste! Eu não tô nem aí.
MENTE: Você hein coração! Eu estou perdendo as paciências...
CORAÇÃO: Eu não quero mais falar com você agora. Tchau!
MENTE: Então tá. Nem ligo. Tchau!
Layza Lamm Nascimento Silva
Mariany Luiza Santos Pereira
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Querida natureza

Matheus Guilherme Fernandes Muniz

Na.tu.re.za
Natureza é onde se sente todo tipo de vegetal, ores e árvores.
Débora Leal Nascimento Oliveira

Natureza é onde tem borboleta.
Jenifer Sant'ana Morais

Los niños, su trabajo es mirar la naturaleza
Victor Fernandes Muniz

Céu é um lugar azul
Parece um mar com peixinhos brancos
Alana Gabriela Barbosa Toledo
Matheus Guilherme Fernandes Muniz

Deborah Lopes Vicente

Lagarta ou borboleta?
Quem será?
Voando ou planando?
Quem adivinhará?
Renato Augusto Osório dos Santos
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Não me canso
De olhar sua beleza
Minha querida natureza
Diogo Costa Pacheco

Numa linda rua
Uma linda árvore
Dois lindos ninhos
Rafael de Oliveira Souza

Marcely Vitória Santos Pereira

A árvore é grande
Te avisei amigo
Não se espante
Thiago Marcos Sampaio
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A terra é o pó do quintal
Planta é onde ca a or
Margarida é perfume de mulher
Musgo é a casquinha da árvore
O ninho é do passarinho
Beija- or é bicho que cheira or
Urubu é aquela garça preta
Pato é o namorado da pata
Cachorro é casa de pulga
Cavalo faz cocô de bolinha
Os peixes não sabem o que é corda
Caracol é bicho que anda devagar
Joaninha é pedrinha que anda
Formigueiro é as pessoas do mundo

Bruna Sant'ana Morais

As pessoas tiram foto dos amigos
As fotos mostram os antepassados
Produção coletiva da turma Parágrafo
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O tempo passa
Passa a lagarta
No casulo é festa
Por um tempo
No casulo escuro
Reina a lagarta
Depois, devagar
Vai se abrindo
Tudo no seu lugar
Primeiro as asas
Depois antenas
Como agulhas de TV
Em pouco tempo
Já tem algo voando
Coisa bonita de se ver
Vitor Martins Lima

Alanes Thais Cardoso
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Caixa postal

Lucas Alves de Souza

Li.vro
Livro é o que tem um tanto de história.
Débora Leal Nascimento Oliveira

Livros são coisas malucas e engraçadas.
Matheus Guilherme Fernandes Muniz

André Maurois escreveu, certa vez, que a leitura de um bom livro é um diálogo
incessante: o livro fala e a alma responde .
Partindo das leituras que realizamos ao longo do ano, despertamos uma série de
sensações, pensamentos, questionamentos e lembranças; realizamos debates, rodas
de conversas e, é claro, escrevemos um bocado de coisas. Nas seções a seguir, você
encontrará alguns de nossos textos e, quem sabe, sentirá sua alma responder a eles.
Em Esperando de braços abertos e 127 anos , escrevemos cartas a dois
personagens de dois contos diferentes: A terceira margem do rio , de Guimarães
Rosa; e Zito Makoa da 4ª classe , de Luandino Vieira (respectivamente).
Deixamos ao leitor duas belas sugestões de leitura e, aos autores, nossos sinceros
agradecimentos por terem reverberado tão profundamente em nossos corações.
Aline Caixeta Rodrigues
Artista-educadora do projeto
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Esperando de braços abertos

Caro pai,
Eu sinto muita falta do senhor aqui em casa.
Dyonatan Martins da Silva

Desde que você teve essa ideia de fazer para si uma canoa, você cou muito diferente
e começou a passar mais tempo com a canoa do que comigo, com a mamãe e com
meus irmãos. Todo mundo cou sabendo que você tinha ido embora. Parentes,
conhecidos e amigos estavam achando que você estava cando louco, que era
pagamento de promessa ou que você estava com alguma doença contagiosa e não
queria passar para nós.
Por favor pai, volte para casa. Eu e todos nós lá de casa estamos sentindo muita falta
do senhor.
Saudades,
Marcos Augusto Soares Ribeiro
47

Querido pai,

Alanes Thaís Cardoso

Eu e meus irmãos estamos muitos tristes por você ter escolhido o rio em vez da gente.
Só tenho uma coisa pra te pedir: volta para a gente. Se eu já estou velho, imagina você
que é meu pai! Volta para a gente e vê seu netinho, pelo menos uma vez. Me perdoe
porque quando você estava vindo trocar de lugar comigo, eu amarelei e saí correndo.
Minha mãe, sua mulher, se mudou com minha irmã. Ela acha que você foi embora por
culpa dela. Ela pensa que você foi morar no rio por causa dela, então sobrei só eu.
Para você ver...
Então, pelo amor de Deus, volte para mim e se trata, porque você deve que está
parecendo um bicho. Também... Ficou anos no rio, né?
Com carinho e amor, de seu lho,
Rafael de Oliveira Souza
48

Papai,
Desde o dia que você foi embora, co com muitos dias de pensamentos no senhor.
Queria saber o motivo de abandonar nossa casa para car naquele barco. Volta, por favor.
Estamos sentindo sua falta.
Mas só quero a sua felicidade. Se o senhor ver que não se sente feliz aqui, vai viver sua
felicidade. Ficaremos tudo bem.
Thiago Marcos Sampaio

Meu querido pai,
Já faz tanto tempo que você não sai desse barco. Você podia mandar notícias para
mim e para a nossa família.
Você está nesse barco já faz muito tempo, deve estar fedido e com fome, e aí deve ser
apertado demais.
Estamos morrendo de saudades. Você é um membro da família e é especial para nós.
Você podia ler isso com atenção, com os olhos bem abertos, e voltar para nós.
Deborah Lopes Vicente
49

127 anos
Dedicado à comemoração dos 127 anos da abolição da escravatura, no Brasil.

Olá Zito,
Bom, eu quei sabendo que você brigou na escola com o Bino. Ainda bem que o
Zeca, seu amigo, te ajudou a não ser expulso da sua escola, por ter escrito Angola é
dos Angolanos , no bilhetinho que você passou para ele.
Eu sei que por aí as pessoas são racistas e por isso, quando algum negro apronta, ele
apanha do diretor, né?
Aqui no meu país também existe racismo. Mas não é só porque a pessoa é negra, às
vezes também é porque a pessoa é branca.
Eu sinto muito que você seja discriminado e que você tenha apanhado da professora
também. Mas tudo vai melhorar, você vai ver.
Marcos Augusto Soares Ribeiro
50

Zito, meu amigo,
Não chore. Bino é mesmo um chato, mas não
esqueça que Zeca, seu amigo, está do seu
lado. Não preocupa com o que aconteceu
não. Conta para os seus pais, talvez eles
façam alguma coisa. Não se preocupe com a
sua cor. Isso não importa.
Diogo Costa Pacheco

Rafael Marçal Fernandes

Oi Zito,
Como vai? Eu achei sua história muito interessante. Você sofre com o preconceito
racial, mas tem um amigo el, que gosta de você. Não desperdice sua amizade com
Zeca, mesmo que algum colega do Bino tente separar vocês. Isto já ocorreu comigo.
Eu tinha um amigo que ele era para mim como um irmão, daí os outros meninos
começaram a nos zoar, mas não ligamos e até hoje somos amigos.
Vitor Martins Lima
51

Zito meu amigo,
Apesar de apanhar demais, lembre-se que seu
amigo Zeca está sempre com você. Seja angolano
com muito orgulho. Seja preto com orgulho. Eu fui
vítima de racismo, mas não parei, não desisti.
Todos me encheram, mas eu venci.
Amor
Negro
Geração
Orgulho
Lágrima
PAZ
Fernanda Victoria de Moura Dias

Alanes Thais Cardoso
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Querido Zito,

Luiz Felipe Tavares

Nossos nomes são Ana Laura, Cassiano,
Gabriella, Hemilly, Hevilly, Hítalo, Hugo,
Jamile, Leandro, Lucas, Rayssa e Danilo; e
nós queremos ser seus amigos. Você é
muito legal e nós achamos que a cor da
p e l e n ã o i m p o r t a . M e s m o n ã o te
conhecendo, a gente sabe que você é uma
pessoa muito boa. Nós queremos te
ajudar a defender Angola. Por tudo o que
você passou, nós também passamos.
Achamos o seu amigo Zeca muito legal e
gostaríamos que ele também fosse nosso
amigo. Que tal a gente se encontrar um
dia? Vocês podiam vir para o Brasil.
Amamos vocês do fundo da nossa barriga!
Grande abraço!
Produção coletiva da turma de literatura Entre Vírgulas
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Era uma vez...

Lorena Menezes de Souza

I.ma.gi.na.ção
É coisa que criança gosta.
Amanda Silva de Almeida

É onde as pessoas voam.
Matheus Henrique Nascimento dos Santos

A rainha poderosa

Na minha imaginação eu posso ser tudo!
Viro rainha guerreira. As caixas de papelão grudadas no meu corpo são as minhas
armaduras, fortes como pedra. E o pedaço de pau é, na verdade, uma espada. A
árvore em meu quintal é um monstro.
No campo de batalha, en o a espada beeeem no coração e...
CABRUUUUUUUUM!!! O monstro cai no chão, morto.
YEEEEEEEEAH! Grito em sinal de vitória!
CLAP. CLAP. CLAP. São os barulhos das palmas.
Meu coração sai pela boca. Meu rosto rasga de tanto que meu sorriso é grande!
O cachorro late em cima da torre, anunciando a vitória da Rainha Kamily Guerreira
Peterson.
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Mas, de repente...
─ Kamily! Vem almoçar! ─grita minha mãe.
─ Já vou! ─ digo eu.
Quando chego na cozinha, a comida está super cheirosa. Chego derrubando as
cadeiras e perguntando:
─ O que é de comida? O que é? O que é?
─ Ora Kamily, o de sempre: torta de frango.
─ OBAAAAAAAAA!
Sinto cheiro de morango.
─ E a sobremesa?
─ É geleia de morango.
─ OBAAAAAAAAAA! ME DÁ! ME DÁ! ME DÁ!
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CHOMP. CHOMP. CHOMP.
Em um segundo já como toda a geleia.
Escurece na minha cidade...
─ Agora, Kamily, vai dormir.
Vou para a cama e começo a roncar: RONC, RONC, RONC...
Mas de repente o galo canta: COCOROCÓ!
Eu acordo, tomo café da manhã e vou para a o cina de literatura.
Escrevo. Escrevo. Escrevo.
E agora conto essa história a você, falando da minha história, da geleia de morango,
da torta de frango, da batalha, do monstro e da minha vida de rainha poderosa.
Kamily Silva Santos
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Era uma vez, numa escuridão, um
chorinho bem mansinho da mamãe gata.
O papai foi e viu a gata chorando e a
perguntou:
─O que foi? Você já vai parir o nosso lho?
Vamos para o UAI.
E assim foi. A gata nas costas do papai. Na
entrada da UAI, a lhinha nasceu e a
médica levou a bebê, que se chamava
Júlia. E deu aquele banho devagar e
costurou a barriga da mamãe gata e todos
voltaram para sua barraquinha.
E todos os gatos e gatas zeram uma festa
para a chegada da Júlia.
Moral:
Vida de gato parece vida de humano.
Layza Lamm Nascimento Silva

Nicolas Costa Andrade
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Era uma vez um rio cristalino. Navegando, o
senhor Joãozinho encontrou uma sereia.
Ela era muito bonita e ele cou apaixonado.
Caiu no rio e morreu sorrindo.
Iasmyn Fernandes Mota
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Era uma vez um rio lá no meio da oresta. Um dia, um menino
estava passeando na ponte e escutou alguém chamar:
─ Sérgio! Pula em mim! Sérgio! Pula em mim! Eu estou
pedindo! Pula em mim!
─ Quem está me chamando? Quem? Fala!
E ele olhou para o rio e viu o rio falando com ele e disse:
─ É você que está me chamando?
─ Sim. Pula em mim. Estou sentindo falta de alguém em mim.
─ Não posso pular em você. Você é um rio falante! ─
respondeu o Sérgio indo embora.
Mas um dia, no dia do aniversário do rio que se chamava
Sandro, o Sérgio fez uma coisa que o rio queria muito: ele juntou
um monte de gente para pular no rio e então o Sandro disse:
─ Esse foi o melhor presente do mundo! Obrigado. Você
realizou o meu desejo.
Ingrid Natiele Neves Lima
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Era uma vez três meninos. O primeiro se
chamava João, o segundo, Diogo e o terceiro
Pedrinho. João era rico, Diogo, classe média,
Pedrinho era pobre e às vezes passava
di culdades. Mas isso nunca impediu que eles
tivessem uma amizade sem igual.
Eles aprontavam tanto que todos os dias suas
mães corriam atrás deles gritando: volta aqui
moleque! . E a mãe do João mandava seus
seguranças atrás deles.
Um dia, eles se apaixonaram pela mesma
menina, pelo mesmo coração, pela mesma
Marieta. Eles mandavam ores, cartões e
coisas para ela e ligavam quase todo dia.
Até que um dia, eles entraram numa briga:
João bateu a cabeça, Diogo quebrou o pé e
Pedrinho a mão.
Machucados e sem a menina, eles decidiram
que não iam mais brigar e que iam ser
verdadeiros amigos, mesmo que os anos
passassem, passassem e passassem.
Alanes Thais Cardoso
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Douglas Daniel da Silva Ramos

O cachorro da montanha
Era uma vez uma árvore no topo de uma
montanha bem alta. A árvore tinha maçãs
mágicas e quem comesse uma maçã cava
bonitão ou bonitona.
Chegar lá era muito difícil, porque além de a
montanha ser alta, lá tinha um cachorro do
mato gigante, com dentes tão grandes que
arrastavam no chão, deixando um rastro por
onde ele passava. E como se não bastasse, o
cachorro tinha asas de fogo e cuspia lava.
Um dia, um corredor chamado Jamilel tentou
escalar a montanha, correndo bem rápido,
porque ele queria uma fruta para car bonitão.
Mas no meio do caminho ele sentiu sede e
parou para beber água na fonte de um rio.
Então Jamilel viu um vulto. Era o cachorro
voador! O cachorro abriu sua bocona e tentou
mandar os dentes no corredor, mas como ele
era rápido feito uma echa, ele conseguiu fugir.
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No outro dia, um guerreiro chamada Léo, que
era o irmão mais velho do corredor, foi para a
montanha para tentar matar o monstro com
um arco e echa de prata, para pegar uma
maçã para o Jamilel.
Léo tentou atirar no cachorro, mas ele abriu
suas asas de fogo, saiu voando e cuspiu lava
no guerreiro. Léo pulou no rio e fugiu
nadando, mas o rio estava cheio de piranhas e
ele quase foi mordido.

Nicolas Costa Andrade

O cachorro cuspiu mais lava nele, mas quando
a lava encostou na água, ela virou pedra e caiu
em cima das piranhas. Léo, por sorte,
conseguiu se segurar no tronco de uma árvore
grande, mas bem grandona, do tamanho de
um furacão, e saiu do rio.
O guerreiro percebeu que não conseguiria
matar o cachorro e que tinha perdido seu arco
no rio, então aproveitou a fumaça da lava para
ir embora para casa.
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O que os dois irmãos não sabiam era que o
cachorro tinha uma fraqueza: ele gostava de
crianças, porque elas eram amorosas e não
tentavam matar ele.
Perto do pé da montanha, moravam trigêmeos
que levavam carne para o cachorro e cuidavam
de seus machucados. Os trigêmeos caram
sabendo que Léo e Jamilel tinham tentado
pegar as maçãs e caram com dó dos irmãos,
por isso decidiram buscar duas maçãs para
eles, que comeram e caram bonitões.
Os trigêmeos explicaram que o cachorro não
era mau e que ele era o protetor da montanha.
Então os dois irmãos prometeram que nunca
mais iriam incomodar o cachorro e todos
viveram felizes para sempre.
Produção coletiva da turma Entre Vírgulas

Renato Augusto Osório dos Santos
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Arrepio na espinha
Era uma vez, numa comunidade, três gêmeos que se chamavam: João, Junior e Alfeu.
Esses três meninos eram muito obedientes e ganhavam um brinquedo por mês.
Todos os chamavam de Os 3 anjinhos.
Certo dia, numa bela manhã:
─ Uaaaaa! ─ bocejou Alfeu ─ Vamos à escola, senão a gente ca burro de burro.
Chegando lá, tudo corria bem, mas uns valentões os sequestraram e zeram um
transplante de cérebro neles, de 3 meninos muuuuuuito custosos, e os 3 anjinhos
viraram 3 capetinhas!!!
Agora eles fazem várias travessuras: tocam campainha e saem correndo, batem nos
meninos mais novos, pegam pedra para jogar em portão, derrubam barril de água
em construção, quebram tijolos, derrubam lixeiras...
E essas travessuras não são nem meia metade!
Kamily Silva Santos
Felipe Henrique Rocha Moreira
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As bruxas do medo

Certa noite, as bruxas conhecidas como As Irmãs Sombrias
resolveram soltar uma praga: um monstro maligno que elas
aprisionavam dentro de um espelho mágico. Esse espelho
funcionava como uma prisão, num mundo paralelo, onde
cavam presos vários outros monstros.
Uma das bruxas, a mais velha, queria soltar o monstro numa
sexta-feira 13, mas uma outra bruxinha, a mais nova,
resolveu que não queria mais fazer maldades.

Damiana Isla Félix da Silva

As bruxas representam toda a maldade, todo o azar, toda a
escuridão e todo o medo que existe no mundo.

Quando as outras bruxas descobriram, elas tentaram matá-la para tirar o seu coração,
mas a bruxinha pediu ajuda para a sua amiga Morte, que deu a ela uma adaga capaz
de matar bruxas e monstros.
A adaga só funcionaria com o sangue de um coração puro, então a bruxinha cortou o
dedo, pingou uma gota do seu sangue na adaga e matou as bruxas e o monstro que
elas iam libertar.
Mas os outros monstros a puxaram para dentro do espelho e ela cou presa lá dentro,
atormentada eternamente pelos monstros.
Igor dos Santos Silva
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Era uma vez uma família que morava na
Espanha. Eles faziam muitas contas e não
tinham dinheiro.
Eles eram cinco: a mamãe Matilde, o papai
Nicolau, as suas duas lhas, que se chamavam
Natália e Manuela, e o Felipe. Eles tiveram que se
mudar para a África por causa das contas e,
chegando lá, eles acharam uma aldeia com muito
alimento e decidiram car lá pelo resto da vida.
Mas na aldeia tinha uma feiticeira e eles não
sabiam disso.
O lho foi enfeitiçado, acabou com a aldeia e
matou sua família.
No m, a feiticeira matou ele e sumiu, mas o
fantasma dele cou assombrando a aldeia vazia.
É por isso que até hoje, na África, tem a lenda
do menino fantasma enfeitiçado.
Dyonatan Martins da Silva
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Pedro Henrique Fernandes

O espírito do dragão d'água
O capitão Wilson estava navegando pelo Oceano
Atlântico, guiando seu cruzeiro, com 550 milionários.
Alguns dos tripulantes eram sheiks, outros eram de
famílias reais e outros eram donos de empresas
bem-sucedidas. Eles estavam indo para uma ilha
deserta, muito reservada, onde iria haver uma festa.
À noite, chegando na ilha, algumas pessoas
desceram para a festa e outras caram no barco. O
capitão Wilson aproveitou para fazer uma revisão no
navio, para ver se estava tudo bem e, por um
momento, viu uma sombra muito grande se
mexendo na água, mas ele achou que era coisa da
sua cabeça, porque estava escuro. Então, a água
começou a se mexer mais forte e a fazer ondas muito
altas. As pessoas que estavam dentro do barco
começaram a car assustadas e decidiram descer
para a ilha, pois achavam que lá era mais seguro.
Assim que os convidados desceram do navio e
pisaram no convés, um casal que estava indo para a
festa foi puxado para dentro d' água, por uma
sombra. As pessoas começaram a gritar e os que
estavam na festa se aproximaram para ver o que
estava acontecendo.
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Pedro Lucas de Oliveira

Quando o capitão ouviu os gritos, ele mandou os
marinheiros prepararem os arpões e saiu correndo
naquela direção, porque ele achou que um tubarão ou
uma baleia assassina estivessem atacando as pessoas.
Mas então o capitão avistou a sombra de um rabo
gigante e se lembrou das histórias de seu pai, sobre
o Espírito do Dragão d' Água. Imediatamente, ele
soube quem estava levando seus convidados para o
fundo do mar e gritou:
─Todos para a ilha!
Os marinheiros tentaram atirar, enquanto o Espírito
do Dragão d'Água afundava mais pessoas, mas nada
adiantou. O capitão já estava cando desesperado,
quando se lembrou de que nas histórias de seu pai
havia uma poção capaz de parar o monstro.
O feitiço era assim: um espírito heroico deveria
misturar uma gota de sangue de alguém que estava
com medo, um pouco de água salgada, um pouco
de água doce e um o de cabelo do homem que
havia matado o dragão.
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O capitão Wilson não sabia quem tinha matado o
dragão, mas ele sempre carregava uma mecha de
cabelo do pai na carteira, para ter lembranças dele,
então decidiu arriscar, para ver se funcionava.
Daí ele chamou um dos convidados (um sheik que
estava muito apavorado porque não tinha um lho
para herdar sua herança), espetou o dedo dele para
pegar uma gota de sangue, juntou um pouco de
água salgada com a água doce que estava no seu
cantil e fez o feitiço, com os os de cabelo do pai.
Depois, o capitão derramou a poção no mar, e o
Espírito do Dragão d'Água fugiu para o fundo do
oceano, pois cou tão apavorado quanto o sheik,
naquele momento.
A festa foi interrompida e os convidados zeram
uma cerimônia para homenagear o capitão Wilson e
as pessoas que tinham se afogado.
Assim, o capitão soube que seu pai tinha sido o
matador do dragão e levou todos embora dali.
E ninguém nunca mais voltou naquela ilha.
Produção coletiva da turma Parágrafo
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Por que estou
no mundo?

Ruan Cesar Cardoso Furtado

Cri.an.ça
Criança é uma pessoa que ca muito na escola, canta e é muito legal.
Jenifer Sant'ana Morais
Gabrielle Cristina Gomes dos Santos

Criança é uma pessoa pequena com muita energia.
Matheus Henrique Nascimento dos Santos

Criança é amigo.
Gabriel Elias Vieira Ferreira

Estou no mundo pra ser gente e pra ter esse direito:
De ser chamada de gente.
Alanes Thais Cardoso

Às vezes me dá vontade morrer, só que às vezes me dá
vontade de viver para sempre. A vida é assim. Às vezes é boa,
às vezes, ruim. É tudo assim: legal e não legal. É tudo ao
contrário e a gente não sabe o dia de amanhã.
Rafaela Nunes da Silva

Estou no mundo porque sei que quando minha mãe era mais
nova, ela sempre quis ter uma pessoa para se responsabilizar,
e essa pessoa sou eu: criação do meu pai e da minha mãe.
Cristyan Gabriel Soares Lima

Damiana Isla Félix da Silva
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Eu acho que estou no mundo porque foi a vontade de Deus
para minha vida. Eu acho que o valor que eu tenho é... Eu não
sei. Mas sei o que eu gosto de fazer: é ensinar os outros a brincar
de vôlei. Eu não tenho paciência com quase ninguém, mas para
ensinar a jogar vôlei, eu tenho. O meu valor, eu não sei ainda,
mas eu quero descobrir. Acho que é por isso que estou viva.
Geovana Vitória Alves

Estou no mundo para ter um desempenho melhor. Ajudar
pessoas, ser mais companheira e mais amiga. Estou no mundo
para brincar, ser divertida, chata às vezes, brincalhona, mas
também para estudar, ser feliz, criar textos e ter alguns
lançamentos de livro. Mas também tem uma outra coisa: eu
quero viver a vida como ela deve ser vivida, quero ser feliz,
como sempre serei e quero ter orgulho do que faço.
Deborah Lopes Vicente
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O que é que o mundo tem?
Sou um jovem que ama
Mas também sou amado
Sou um jovem que consola
Mas também sou consolado
Eu vim para aprender
O que é que o mundo tem
E o que eu quero é saber
O que é o que e quem é quem
Tem jovem e tem idoso
Tem criança e adolescente
E, no mundo, o curioso
É que todos somos gente
Gente diferente
Vivendo como iguais
O que realmente importa
É que todos tenham paz
Rafael de Oliveira Souza
Alanes Thaís Cardoso
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Douglas Daniel da Silva Ramos

Nossa! Acabei de receber 1000000000 pensamentos! Tenho que trabalhar tudo isso!
Tchau! Não tenho tempo para conversar! Tchau!
Jenifer Sant ana Morais
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