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A Escola de Desen-

volvimento Humano 

“Casa do Caminho” -

EDHUCCA, localizada 

no município de Apu–

carana, no Estado 

do Paraná, desenvol-

ve diversos projetos 

sociais, entre eles, o 

de Sociabilização, 

para crianças e 

adolescentes com 

idade entre 7 e 17 

anos, que oferece 

oficinas pedagógi-

cas, culturais e 

esportivas, além do 

atendimento psicos-

social. Desde a sua 

fundação, em 2001, 

a EDHUCCA já aten-

deu mais de 1.200 

alunos, oportuni-

zando a inclusão 

social e fortalecen-

do o desenvolvi-

mento pessoal, 

intelectual e moral 

de seus educandos.

Os escritos e as 

ilustrações presentes 

nesta obra foram 

desenvolvidos nas 

aulas de Literatura e 

de Desenho, as quais 

são oferecidas pelo 

projeto de Sociabili-

zação da EDHUCCA.

Esta obra é resultado de trabalhos individuais e coletivos dos 

estudantes, mediados pelos professores, das turmas de Sociabi-

lização da Escola de Desenvolvimento Humano “Casa do Cami-

nho” – EDHUCCA. Neste livro há histórias, em crônicas e fábulas, 

que objetivam retratar a realidade vivida por muitos brasileiros. 

As crônicas foram criadas por estudantes adolescentes, entre 12 

e 17 anos, as quais retratam, em tom realístico e crítico, as atitu-

des das personagens. Já as fábulas foram elaboradas pelos 

alunos, entre 06 e 11 anos, as quais contém personagens que 

enfrentam situações conturbadas, de forma que, as soluções 

acontecem por meio de uma moral. As ilustrações foram cria-

das por alunos entre 8 e 15 anos. Elas apresentam o olhar parti-

cular do ilustrador sobre o texto através da sua expressão artísti-

ca e foram produzidas nas turmas de Sociabilização que ocor-

rem nas sextas-feiras e nos sábados.
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APRESENTAÇÃO

Todo ser humano é uma potência, é divino e traz dentro de 
si habilidades incríveis, que precisam ser desenvolvidas para 
desabrochar. A Escola de Desenvolvimento Humano Casa do 
Caminho - EDHUCCA, fundada em 24 de junho de 2001, tem em 
sua missão o compromisso com o desenvolvimento de crianças, 
adolescentes e adultos.

Tudo começou com o seu Geraldo César de Souza e com o 
Jânio Dalla Costa, ambos já falecidos, quando tomaram a decisão 
e propuseram transformar o antigo Albergue Noturno numa 
entidade voltada a desenvolver o potencial humano através 
de capacitação profissional, assistência social, psicológica e 
evangelização.

A ideia foi acolhida pela diretoria do Grupo Espírita Mensageiros 
da Paz, da qual seu Geraldo e Jânio faziam parte. Ao longo 
dessas duas décadas, 1600 pessoas foram qualificadas; 300 
jovens inseridos no mercado de trabalho através do Programa 
Jovem Aprendiz; 1200 crianças e adolescentes atendidas e mais 
de 92 toneladas de alimentos e material de higiene distribuídos 
para as famílias assistidas, em especial durante a pandemia de 
coronavírus.

A Edhucca, desde a sua fundação, como se pode ver, leva 
a sério a sua missão de promover o desenvolvimento social 
através do atendimento de crianças, jovens e adultos, atuando na 
prevenção da violência e criminalidade, fornecendo ferramentas 
aos pais para superar os conflitos familiares. Outro ponto 
trabalhado é a qualificação profissional, que tem por objetivo 
diminuir a desigualdade de renda, através do desenvolvimento 
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das potencialidades educacionais, proporcionando qualidade de 
vida dentro dos princípios éticos.

Esta obra foi desenvolvida na Edhucca entre os meses 
de março e agosto de 2022 no projeto de Sociabilização que 
atende crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos, oferecendo 
oficinas na área educacional, cultural e de esportes, além de 
acompanhamento social, psicológico, pedagógico e prevenção 
às drogas.

Este livro é um conjunto de vinte e seis crônicas, duas fábulas 
e vinte e oito ilustrações de estudantes que frequentaram as 
aulas de Sociabilização, que aconteceram às sextas-feiras e aos 
sábados na EDHUCCA, nas aulas das Oficinas de Literatura 
e Desenho. A criação das crônicas aconteceu de forma árdua, 
uma vez que, os alunos, adolescentes, mediados pelo professor, 
primeiramente, tiveram que realizar leituras de outras crônicas; 
debaterem sobre temas do cotidiano; dialogarem acerca 
de problemas sociais vivenciados na realidade,para depois 
adentrarem ao longo processo de escrita e reescrita, o qual se 
iniciou de forma manuscrita, depois em equipamentos digitais.

Já para o desenvolvimento das fábulas, também houve um 
processo de leitura e de discussões acerca dos problemas 
sociais enfrentados pelos brasileiros. Contudo, tais diálogos 
foram adequados à idade dos alunos com faixa etária entre 
7 e 11 anos. Diferentemente das crônicas, a escrita da fábula 
foi realizada pelos professores, que transcreveram no papel a 
produção oralizada pelos alunos.

No processo de ilustração do livro, inicialmente foi indagado 
aos alunos da Oficina de Desenho, quem gostaria de fazer a 
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ilustração para os textos do livro; os que desejaram participar 
receberam os textos para trabalharem. Depois de uma conversa 
sobre ilustração, qual sua função, diferentes tipos, técnicas e a 
expressão do ilustrador, cada um começou a desenvolver uma 
primeira ideia e, diante de dúvidas e dificuldades, os alunos 
foram levados a fazerem pesquisas e buscarem referências para 
usarem nos seus desenhos. Deste modo, explorando o processo 
criativo, chegaram ao resultado final.

Assim, após meses de trabalho árduo e muita dedicação, 
nasceu esta obra, fruto de um olhar crítico extravasado em 
sentimentos.

Profa. Cristiane Aparecida Rossati

 Prof. Otávio Felipe Carneiro

Profa. Taíssa Sessak Ribeiro

 Vanuza da Glória Borges
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Prefácio 

Conta-se que certo dia, um menino, com um poema na mão, 
entrou correndo pela porta do quarto dos pais.

Fosse porque estivessem conversando algo que acreditavam 
muito importante, eles nem se deram conta da chegada do 
garoto que ficou ali, como alguém invisível algum tempo.

Finalmente, resolveu interromper aquela situação, elevou o 
papel no ar e falou: Olhem o que eu escrevi.

Porque não fosse ouvido de primeira vez, repetiu e repetiu a 
frase, elevando um pouco o tom de voz.

Por fim, o pai olhou para ele, tomou a folha de papel das mãos 
do filho, amassou-a, saiu do quarto e, ante os olhos assombrados 
do pequeno, jogou a preciosidade na lixeira mais próxima.

A mãe, percebendo as lágrimas inundarem as faces do menino, 
silenciosas como fios delicados de uma nascente tentando 
descer a montanha, buscou a folha de papel enrugada e depois 
de ler o que continha, perguntou:

Filho, foi você quem escreveu esse poema? Que lindo! Você é 
um poeta!

... E foi assim, graças ao tato de uma mãe, que surgiu mais um 
poeta para encantar o mundo...

Escrever é uma arte, sobretudo, nesses dias de mundo líquido, 
em que mais nos comunicamos com siglas, abreviaturas, quase 
esquecendo o valor e o significado de cada palavra.

Estimular essa arte nessa adolescência, que desabrocha, é 
tecer louvores à última flor do Lácio inculta e bela, que Olavo 
Bilac tão bem versejou.
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Descobrir esse tom de escritor, de poeta, de cronista, nesta 
obra, realmente encanta. Encanta e emociona por descobrir 
olhares críticos, olhares que observam o cotidiano e o sabem 
traduzir em frases, unindo letras, extravasando sentimentos.

Crônicas que falam de observações do presente, do que 
ocorre no lar, na escola, na rua. Mentes atentas, olhos que vão 
além do simples ver, porque descobrem emoção nos gestos, 
intenção nas ações.

Cidadãos do hoje, que logo mais assumirão cargos de 
destaque, postos de ação, que sabem olhar seu entorno e 
traduzir realidades, num halo de criatividade.

Quiçá os encontremos, em futuros dias, redigindo leis, ideias, 
delineando em letras rumos para essa mudança de era que 
vivemos.

Maria Helena Marcon

Curitiba, outubro de 2022.
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CRÔNICAS
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Caso de família

Autor e ilustrador: Abner Lincon Soares Leandro, 14 anos
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Caso de família

Numa típica sexta-feira, a família Silva estava pronta, na sala, 
para assistir o filme chamado “Liga da Justiça”. Enquanto o filme 
começava, o pai e a mãe ajeitavam as grossas cobertas, pois o dia 
estava frio. Mas, havia um problema, que precisou interromper 
o filme, a luz da sala estava acesa e isso incomodava o pessoal. 
Por esse motivo, a mãe, dona Ana Elisa, disse ao filho mais novo, 
de 07 anos:

– Pedro, você que é novo, apague a luz!
– Ah! Manda a Júlia, mamãe. Ela nunca faz nada nesta casa… 

Disse o filho mais novo.
– Não! Eu não vou, João vai você! Ressaltou Júlia.
– Ah! Nem vem... Pai, vai o senhor, quem paga conta é você 

mesmo.
O tio que estava na sala, chamado Beto, — tinha 

aproximadamente 68 anos de idade; divorciado; há boatos que a 
ex-esposa separou dele por conta da sua chatice — acertou uma 
pantufa no interruptor que ligava a luz. Embora tenha causado 
um espanto em todos, o problema se resolveu e o filme podia 
se iniciar. Porém, tudo começou novamente quando foi preciso 
pegar o controle remoto para despausar o filme, que estava na 
estante, próximo a TV.
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Pode ser real

Autora: Luna Maria de Lima Ferreira, 14 anos
Ilustrador: Rafael dos Santos Laurindo, 13 anos
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Pode ser real

E se for verdade,
Todos os dias acordamos e a rotina sempre se repete.
Com o tempo são várias exigências, em casa ou fora. Por isso, 

nos limitamos a fazer algo, sair ou tomar decisões sem que 
tenham pessoas falando em nossa cabeça.

Mas no final, mesmo passando por tudo isso ou tendo que 
lidar com esses problemas a vida toda, Lizy aguenta. 

Ela lida com todos os problemas sozinha, aguentando os 
julgamentos e as pessoas que não querem seu bem. Adulta, 
Lizy percebe que seus amigos sumiram, pois eles mesmos não 
conseguiam cumprir com o que sempre prometeram: ficar ao seu 
lado.
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Um jantar casual

Autor e ilustrador: Leonardo Aparecido José Dias Fernandes, 
15 anos
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Um jantar casual

Numa quarta-feira, nublada, num badalado restaurante 
localizado no subúrbio do Rio de Janeiro, adentra um indivíduo 
com aparência apática e exausta. Esse homem se chama 
Eduardo, é gerente administrativo de uma empresa multinacional 
automobilística. Sua vida é extremamente agitada, inclusive, ele 
se orgulha de dizer aos colegas: “Tempo é dinheiro!”. O motivo 
dele estar no restaurante se trata de um encontro com sua 
amiga, de longa data, chamada Elvira, colega desde o Jardim de 
Infância. 

Eduardo escolhe uma mesa na parte externa do restaurante. 
Elvira acaba chegando ao local 15 minutos atrasada… Admirada 
com tal restaurante, ao encontrar Edu, aproxima-se da mesa, 
cumprimenta-o e com uma revista na mão direita começa a 
conversar com o amigo:

– E então Dudu, como você está?
– Tô exausto, Vi! Eu tenho muita coisa para fazer. Mas sobre a 

minha saúde, estou bem e você? Perguntou o Eduardo.
– Eu? Ah! Estou bem, bem mal… Disse Elvira, com um tom 

irônico, porque ela estava bem, mas gostava de chamar a 
atenção do Eduardo.

Embora os dois fossem amigos de longa data, Eduardo era um 
homem muito agitado, gostava de um “papo reto”, diferente de 
Elvira, que curtia uma conversa “bem enrolada”. Dessa forma, ao 
perceber que a velha amiga não estava em sintonia no diálogo, 
Eduardo diz grosseiramente:

– Então, eu lhe convidei para tratarmos de uns assuntos 
acerca de negócios, já que você pretende montar uma parceria 
de marketing com a nossa empresa.

Elvira tinha uma empresa de marketing, que seu finado pai 
tinha deixado como herança. Contudo, haviam boatos de que 
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ela não era uma boa empresária e administradora. Mas Elvira 
responde Eduardo:

– Ah! Quê? Espera um pouco… Nossa, claro que me recordo! 
Mil perdões, havia me esquecido. Esta semana está sendo muito 
puxada para mim, mas me fale sobre o seu dia, a sua vida… Eu 
fiquei sabendo que você viajou a Londres há um mês? Conte-me 
como foi… Eu tenho muita vontade de ir para lá.

– Bem, sobre a minha vida: ela está bem esquisita e incomum, 
mas ao mesmo tempo massante. Hoje mesmo tive de ir à Zona 
Norte e à Zona Sul resolver uns problemas da empresa. Mas 
antes de falar sobre a Inglaterra, quero te dizer que você está 
linda, acho que o divórcio fez bem para você, hein, Elvirinha… 

Segurando a risada nada ingênua, pois Elvira sabia que no 
passado o Eduardo tinha uma queda por ela, Elvira responde: 

– Estamos em uma quarta-feira e estou de preto, meio irônico 
não? Mas agradeço os elogios, simplesmente adoro meu fãs! 
Nisso, ela chama o garçom.

– Pois não, o que vocês vão querer? Diz o velho garçom.
– Quero uma água e algo para tirar o gosto de cigarro da boca. 

E você Eduardo o que vai pedir?
– Eu? Nada… Disse o Eduardo estressado, pois tinha muito 

trabalho em casa.
– Garçom, por enquanto será apenas isso. Obrigada! Disse 

Elvira ao garçom.
Ao ver que Elvira estava lendo uma revista, Eduardo a 

interroga:
– Você está lendo uma revista de moda? Eu não sabia que 

você gostava dessas coisas.
Elvira, de certa forma espantada, responde a Eduardo:
– Nossa! Quase 40 anos de amizade e você ainda não me 

conhece direito, não é? Sim, eu gosto de moda. Além disso, 
comprei essa revista, pois tem um ator que eu gosto muito, ou 
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melhor, adoro!
– Brad Pitt? Disse Eduardo.
– Não, o Adam Sandler… Você também gosta dele, não é?
– Eu? Nossa… Eu não gosto dos filmes dele, na verdade, não 

gosto da sua atuação…
Depois desse longo diálogo de quase 30 minutos, o pedido 

feito por Elvira chega até a mesa. A conversa entre os dois 
amigos, de longa data, continua sem rumo e se enrola por mais 
duas horas.

No final de tudo, os dois se abraçam e se despedem!
Ao ligar o carro, Eduardo pensa:
– Devo confessar, Elvira não é uma boa empresária.
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A intriga por dinheiro

Autor: Miguel Santana da Silva Pereira, 12 anos
Ilustradora: Nathália Carla Ferraz dos Santos Alves, 11 anos
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A intriga por dinheiro

Num Tribunal de Justiça estava a dona Daiane junto de sua 
enteada, Ana Paula, de 22 anos, filha de seu falecido esposo, o 
senhor Carlos. Elas estavam nesse local buscando regularizar 
a herança deixada pelo morto, pois ambas tinham o direito, 
conforme as leis vigentes. As duas mulheres não eram amigas, 
pois o falecido dava mais atenção para a filha, Ana Paula, 
segundo Daiane.

Quando o juiz iniciou a leitura do testamento, a Daiane ficou 
impactada, porque nesse documento havia a informação de que 
todo o dinheiro e os bens seriam da Ana Paula. Daiane ficou 
muito brava, também com muito ódio do falecido e de Ana Paula.

Mas a Ana Paula não tinha raiva da Daiane, porque ela sabia 
que a madrasta tinha cuidado muito bem de seu pai. Por conta 
disso, no momento que Daiane estava revoltada e xingando 
todos ao seu redor, Ana Paula disse:

– Vamos dividir tudo, Daiane!
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O inverno dos pássaros

Autor e Ilustrador: Giovanni Garcia Lombardi, 14 anos
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O inverno dos pássaros

O frio chegava e o clima mudava. 
O desespero tomava conta dos pequenos passarinhos. Um a 

um voavam à procura de um lar. Uns morriam, enquanto outros 
adoeciam. São poucos os pássaros que sobrevivem ao forte 
inverno do Paraná.

Por outro lado, os humanos já se preparavam para o intenso 
frio. Para eles haviam: chocolate quente, cobertas e cobertores. 
Mas para os pássaros, não! O frio era intenso, a migração 
era certa, não tinha como ficar em uma cidade tão fria como 
Curitiba. Os pássaros não sabiam o porquê dos seres humanos 
sobreviverem ao inverno.

Quando todos os pássaros voavam, era um show! Todos os 
humanos diziam:

– Nossa, que bonito…
No entanto, ninguém sabia que aqueles passarinhos estavam 

morrendo de frio.
Um minuto se passou; 10 minutos se passaram; 1 hora se 

passou e os pássaros acabaram. Eles foram para o Canadá 
aproveitar o verão, mas não ficarão para sempre.

Uma coisa é certa, segundo o senhor Carlos, de 85 anos, ao 
dizer para o neto na sacada do Edifício Nova Esperança:

– Eles voltarão na primavera!
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Os escravos

Autor: Maurício Ricardo Morette Alves, 13 anos
Ilustrador: Maycon Douglas de Oliveira Virches, 12 anos 
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Os escravos

A viúva, dona Estela, tinha dois filhos adultos que pertenciam 
à alta classe da sociedade brasileira. João Pedro era o filho mais 
velho, ele era advogado. Já Cauã, o caçula, era médico, recém 
formado. Ambos os irmãos, eram solteiros e moravam com a mãe 
na Chácara Solo Sagrado, localizada na área urbana da cidade. 
No local onde moravam, haviam duas casas: a de sua mãe e a de 
dois funcionários, que cuidavam das plantações, dos animais e da 
administração da chácara.

Certo dia, os filhos receberam uma notícia de sua mãe:
– Meninos, vou vender essa chácara! Estamos com muitas 

despesas e se continuarmos assim, não conseguiremos fazer as 
nossas viagens anuais para o exterior.

Os garotos concordaram com a mãe e logo acrescentaram:
– Ok! Vamos para o nosso apartamento, aquele do Edifício 

Dubai, que tal?
Dona Estela respondeu-lhe:
– Ótimo! Vou mandar os funcionários seguirem seu rumo!
Ao conversar com os empregados sobre o assunto, dona Estela 

ressaltou que estava endividada, inclusive, destacou que a culpa 
era dos próprios trabalhadores, pois eles não cumpriam as regras 
impostas por sua família. Quando os funcionários tentaram 
respondê-la, dona Estela pediu para que eles assinassem os 
papéis e pegassem o dinheiro que estava em sua mão, dentro de 
um envelope.

Passados alguns meses, num dia de sol, na sacada do Edifício 
Dubai, dona Estela vê um de seus antigos funcionários da Chácara. 
Ela desce pelo elevador rapidamente e o cumprimenta:

— Quanto tempo, meu amor! Estou com saudade de você, 
vamos no meu apartamento para tomar um cafézinho. Você é 
muito especial para mim!

No apê, quando estava tomando o café, o antigo funcionário 
escuta de dona Estela:

— Geraldo, você poderia fazer um favorzinho? Troque o chuveiro 
para mim?
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A série favorita

Autora: Éshiley Carolyne dos Santos Silva, 14 anos
Ilustradora: Lohana Gabriella dos Santos, 13 anos
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A série favorita

Carol estava na sala de sua casa assistindo sua série favorita 
na TV que sua mãe tinha acabado de comprar parcelada em 10 
vezes, com o cartão de crédito. 

Ao começar a parte mais interessante da série, chega sua 
prima, a Aninha que a convida para ir ao mercado comprar suco. 
Mas Carol não estava a fim de ir ao mercado, pois a série estava 
emocionante. A Aninha, era um pouco chata, intrigante, gostava 
de atormentar as pessoas, de modo que, conseguiu convencer a 
Carol a ir ao mercado.

Depois de voltar do mercado, Carol foi rapidamente assistir 
sua série, mas a sua irmã, a Sofia, estava assistindo um programa 
de desenhos animados. Pelo fato de Sofia ser chorona, começou 
o estresse da Carol…

Após a sua irmã ter assistido a série, Carol senta no sofá 
para continuar o que estava assistindo antes de ir ao mercado, 
inclusive, faz pipocas com sal. 

Quando de repente… 
Chega a sua avó para papear.
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A van

Autora e Ilustradora: Noemi Monique Soares Leandro, 15 anos
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A van 

Num sábado de verão a coordenação do orfanato “Casa do 
Amor” organizou um passeio para o Parque de Diversão. No 
momento de entrada na van, começou-se uma discussão entre 
as cinco adolescentes mais populares da instituição: a Ana, a 
Marcela, a Beatriz, a Maria e a Bianca. Dessa vez a temática era: 
“quem vai sentar no banco da frente?”. A Marcela e a Ana, que 
eram duas amigas inseparáveis, logo disseram:

– Nós vamos no banco da frente da van!
– Não, Marcela! Vocês sempre vão na frente, dessa vez quem 

vai na frente, será eu! Disse a Beatriz.
Maria, uma outra adolescente sistemática com limpeza, 

enfatizou:
– Por que vocês irão na frente, sendo que nenhuma de vocês 

limpam a casa? Ah! Quem vai na frente dessa vez, sou eu!
– Podem parar todas vocês! Nenhuma das quatro vai na frente, 

pois são muitas novas, desse modo, por eu ser mais velha, eu irei 
na frente. Disse a Bianca.

E nisso a discussão se fortaleceu, ninguém queria dar o braço 
a torcer.

Quando de repente, sem perceberem, entrou no banco da 
frente o coordenador Sr. Antônio e a dona Rosana, a cuidadora 
mais intrigante do lar. Nisso, eles gritaram pela janela da van:

– Pessoal, arrumem os lugares! Lá vamos nós…
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Trabalho de ciências

Autor: Guilherme Leonardo Manfroi, 12 anos
Ilustradora: Juliana de Souza do Amaral, 14 anos
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Trabalho de ciências

No caminhar para a casa, Marco e Maria resolveram focar 
nas atitudes humanas. A partir disso, deparam-se com um 
adolescente, ou melhor, um quase adulto com aproximadamente 
21 anos, que tinha até barba no rosto. Esse rapaz estava comendo 
bolacha recheada, sabor morango, daqueles bem azedos. 
Depois de ter comido seu biscoito, o jovem simplesmente jogou 
a embalagem na calçada, onde estava caminhando.

Ao ver esse comportamento, Marcos ficou super irritado! 
Maria não queria que Marco gritasse com o rapaz, porque ficou 
com medo da reação do jovem. Mas Marcos, falou:

– Ei, menino! Você não pode ficar jogando lixo no chão. Cara! 
Você sabe a proporção disso tudo? Essa embalagem afeta todos, 
isto é, o mundo por completo.

O jovem rapaz, tranquilamente respondeu:
— Você está insatisfeito? Pegue o lixo você e jogue na lixeira... 

Eu não vou fazer isso. 
— Ok, já que você não vai jogar o lixo no lixo, eu jogo. Disse 

Marcos.
O jovem seguiu o caminho de seu destino.
Maria, por sua vez, enfatiza:
— Não podemos desistir! Tenho certeza que ao observar sua 

atitude, Marcos, o rapaz irá mudar o comportamento.
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A manifestação da praça

Nome: Rayssa Fernanda da Silva Marques, 13 anos
Ilustrador: Emanuel Felipe de Assunção e Oliveira, 14 anos
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A manifestação da praça

Mariana, uma jovem de 17 anos que vivia na Fazenda São 
Carlos, passou no vestibular em uma das universidades mais 
famosas do seu Estado. Por conta disso, teve de mudar para 
outra cidade, a fim de ingressar no curso de Agronomia.

No centro da cidade, numa visita à Catedral, Mariana percebeu 
que estava acontecendo uma enorme manifestação. Ela ficou 
surpresa, pois no sítio, a vida era bem calma e tranquila, isto é, 
não ocorriam essas coisas.

Na busca de informações sobre a manifestação, Mariana 
descobriu que a reivindicação se tratava de melhorias na praça. 
Os manifestantes, inclusive, solicitavam o corte de árvores na 
praça, pois elas mantinham diversos ninhos de pombos que 
sujavam o local com as suas necessidades fisiológicas.

Ao observar as manifestações; as entrevistas das pessoas às 
redes de televisão; os cartazes pregados nas paredes; a força do 
povo para combater os pombos, Mariana sentiu um forte cheiro, 
um odor desagradável, e logo percebeu que estava perto de um 
banheiro público da praça, esquecido por todos.
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Conselho de mãe

Autora: Sophia Zamperlini da Silva Stresser, 12 anos
Ilustrador: Alyson Brayan Luiz Souza, 12 anos
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Conselho de mãe

Daniella era uma garota muito inteligente, sua mãe, a dona 
Paula tinha muito orgulho, pois sabia que tinha dado uma boa 
educação para a filha. A única coisa que dona Paula não gostava 
era de Fernanda, a melhor amiga de sua filha. Por isso, a mãe 
de Daniella dizia com frequências à filha frases que buscavam 
direcioná-la ao caminho que ela achava melhor:

— Dani, eu não confio muito nessa Fernanda! Toma cuidado…
Certo dia, aconteceu uma briga na escola, depois da aula. 

Algumas meninas juntamente com a Fernanda decidiram dar 
um corretivo na Paola, considerada a garota mais inteligente do 
colégio. Fernanda convida a filha de Paula para entrar na briga, 
pois ela treinava Kung-Fu desde a infância:

– Quer nos ajudar, Daniella?
Daniella aceitou, porque ela gostaria de ter sucesso com as 

meninas. Contudo, na hora da briga ela se lembrou do que a sua 
mãe havia lhe falado.



44

Bolinho fujão

Autora e Ilustradora: Laura Beatriz da Luz Fernandes, 14 anos
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Bolinho fujão

Numa tarde, não muito tarde, Talita na beira da janela de 
seu quarto, sentindo o vento bater em seus cabelos, sente 
sua barriga pedindo alimento. Logo pensou em fazer um bolo 
de caneca, daqueles de micro-ondas. Ao tomar iniciativa para 
preparar o bolo, a garota pensa:

— Ah! Não sei se é uma boa ideia! Se eu fizer um bolo de 
caneca terei de dividir com as minhas duas irmãs mais novas e 
eu não estou afim de dividir o meu bolo com ninguém.

Talita suspirou, franziu a testa, apoiou a mão na cabeça e 
tomou coragem de descer as escadas de sua casa em direção 
a cozinha. Quando passou pela sala, Talita caminhou com a 
pontinha dos pés para não tirar a atenção de suas irmãs que 
estavam assistindo desenho animado na TV. E conseguiu!

Enquanto preparava o bolo na cozinha, Talita devorava alguns 
salgadinhos que estavam no armário, por consequência acabou 
perdendo a sua imensa fome.

Passados uns minutos, Talita retira o bolinho de caneca do 
microondas e o deixa em cima da mesa para esfriar. Ela observa 
o bolinho, sem fome e diz para si mesma:

— Poxa, comi todos aqueles salgadinhos e acabei perdendo 
minha fome, mas mesmo assim não quero dividir o bolinho com 
minhas irmãs.

Assim, a garota guardou o “bendito” bolo na geladeira para 
comer depois do jantar.

À noite, deitada no sofá, assistindo sua série favorita, Talita 
sentiu seu estômago roncar, logo foi buscar seu bolo no 
refrigerador, mas não o encontrou. A garota, furiosa, procurou 
por tudo, porém não o encontrou, ao olhar para trás, deparou-se 
com a caneca suja que sua irmã deixou na pia da cozinha para 
ela lavar.
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Uma partida de bola queimada

Autora: Pietra Mickaeli Pereira Prado, 12 anos
Ilustradora: Lorena Cristina Ajala Jezuino, 12 anos
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Uma partida de bola queimada

No 7º ano do Colégio Santa Clara, a professora Maiara, de 
Educação Física, levou os alunos à quadra e disse: 

– Hoje a aula é livre! O que vocês querem jogar? 
Clara e Natasha, as duas alunas mais populares da turma, logo 

responderam dizendo que queriam jogar bola queimada. Pelo 
fato dessas duas meninas serem as mais populares da escola, 
a sala toda concordou. Até porque, caso não concordassem, a 
turma seria caluniada por elas. Entretanto, alguns meninos se 
posicionaram de outra forma, contrapuseram-se e escolheram 
jogar futebol. Apesar disso, a bola queimada foi escolhida, 
conforme o voto da maioria dos estudantes.

Sendo assim, os times foram se formando. De um lado os 
meninos e do outro lado as meninas. Em seguida, elegeu-se os 
capitães, Natasha sem perguntar para ninguém, autointitulou-
se. Enquanto isso, os meninos escolheram o Jonas. 

Depois de terem eleito os capitães a bola foi lançada pela 
professora, que apitou e gritou: 

– Que comece a partida!
Jonas não era a favor de brigas, porém gostava de ganhar 

destaque em seus feitos, principalmente quando se tratava das 
aulas de Educação Física. Jonas era conhecido por sempre fazer 
artimanhas, em outras palavras “dar um jeitinho”. Desse modo, 
ao perceber que o time feminino estava ganhando, já preparava 
em sua mente alguma coisa para enrolar o jogo e não deixar elas 
ganharem. Foi assim que a discussão começou com um grito de 
Jonas:

– Ah! Não dá para jogar assim, vocês estão trapaceando!
– Você está com inveja porque está perdendo… Disse as 

meninas.
Ao ver que a discussão estava se iniciando, a professora 
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Maiara parou a briga com apenas um apito. E todos que estavam 
na discussão ficaram quietos, ninguém falava absolutamente  
nada. A professora, estressada, levou os alunos para a sala e 
pediram que copiassem cem vezes a seguinte frase:

Eu nunca mais vou brigar…
Por fim, os alunos decoraram que nunca mais iriam brigar.
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Sonho de ser jogador

Autor: Adryan Gabriel dos Santos Fermino, 15 anos
Ilustrador: Matheus dos Santos Ramos, 15 anos
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Sonho de ser jogador

Pedro e Gabriel, dois amigos apaixonados por futebol, tinham 
o mesmo sonho: de um dia ser jogador de futebol. Contudo, havia 
uma diferença entre os dois: a família de Gabriel tinha condições 
financeiras para bancar as despesas do filho, inclusive, isso era 
motivo para ele dizer com frequência nos treinos: 

–  Ah! Eu consigo tudo que eu quero, basta apenas pedir para 
o meu pai.

No entanto, havia um problema: Gabriel, embora fosse 
riquinho não era tão bom no futebol, ele tinha dificuldade em 
atuar na função de meio-campo, enquanto Pedro se sobressaia 
nisso, porque treinava muito e praticava aulas extras e gratuitas 
oferecidas pela Prefeitura. 

Passados 05 anos a vaga saiu...
E foi para o Gabriel, visto que conseguia tudo!
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Juca e seu skate

Autor: Yohan Gabriel Brandino de Oliveira, 13 anos
Ilustradora: Lorena Cristina Ajala Jezuino, 12 anos
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Juca e seu skate

Depois de acordar tarde na manhã de domingo, Juca nem 
toma café, ele espera o almoço que sua mãe, a dona Esther, 
estava preparando. Era um prato bem demorado, acompanhado 
de um tal “pão de alho caseiro”. 

Por conta de ser um prato demorado, Juca vai até o mercado 
conforme o pedido de sua mãe. Ele compra vários pães, também 
um refrigerante do sabor de framboesa, que sua avó adorava.

Ao passar as compras no caixa do supermercado, Juca 
percebeu um olhar estranho das pessoas que estavam ao seu 
redor. Ele nota que todos os indivíduos que estavam na fila de 
espera do caixa o encaravam com um olhar agressivo e violento. 
Foi nesse instante, que um moço, acompanhado de sua esposa, 
fez uns comentários maldosos sobre a sua calça de moletom, a 
qual tinha um pequeno furo, visto que se tratava de seu pijama 
de dormir.

Apesar de Juca estar com um nó na garganta, querendo fugir 
daquele local, ele passou as suas compras no caixa do mercado. 
E, ao retirar o dinheiro do seu bolso para realizar o pagamento, 
caiu no chão uma nota de R$ 100,00. Foi nesse instante que o 
moço zombador, que estava junto de sua esposa, ao ver a nota 
de dinheiro, tentou puxar um papo “amigo” com Juca.

Chegando em casa, Juca fala à sua mãe acerca do ocorrido 
no supermercado. Dona Esther, por sua vez, ficou muito triste 
e explicou para Juca sobre esses tipos de comportamentos 
humanos. Apesar disso, ela garantiu que o pão de alho e o 
almoço em família acabariam com toda essa tristeza.
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Gol de Letra

Autor: Maycon Douglas de Oliveira Virches, 12 anos
Ilustrador: Luis Fernando Pereira de Oliveira, 15 anos
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Gol de Letra

No início da semana, João e Tiago, junto de seus colegas da 
escola, vão ao gramado, próximo do Parque Ilha Bela, iniciar 
uma partida de futebol. O jogo começou às 14h30, e logo no 
primeiro tempo, Tiago fez um belo gol.

Tiago, apesar de ser preguiçoso, era um bom jogador. 
Entretanto, era competitivo e gastava muita energia pensando 
em estratégias para o jogo. Ele, inclusive, estava cansado antes 
mesmo de encerrar o primeiro tempo do jogo.

Aproveitando a exaustão do amigo, João, seu rival no jogo, 
consegue fazer um drible em Tiago, com isso conquista o 
primeiro gol de seu time. Porém, Tiago não deixa isso barato, 
ele marca outro gol de letra, mesmo estando extremamente 
cansado. No final, Tiago consegue levar um troféu para o time 
com seu belo gol, seus colegas ficaram felizes e admirados com 
a sua capacidade. E Tiago reitera:

— Nunca pensei que nós conseguiríamos levar um troféu para 
casa, meus amigos! Isso é apenas o começo de nossa vitória, ou 
melhor, o início de nossa jornada.

Passados alguns dias, durante a aula de Educação Física, o 
professor Matheus, chamou João e Tiago para conversar. Os 
dois ficaram com medo, pois não gostavam muito de estudar e 
pensaram que iriam levar bronca. O professor os convidou para 
fazer parte de uma escolinha de futebol que poderia proporcionar 
vagas em famosos times. Contudo, havia uma condição exigida 
pelo professor: eles tinham que estudar.
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O caso da partida de futsal

Autor e Ilustrador: Hyago Andrew Ferreira de Jesus, 13 anos
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O caso da partida de futsal

Numa das aulas de Educação Física do Colégio Lenovo, os 
adolescentes do 7º ano, João, Pedro e Cleiton começam uma 
partida de futsal na quadra. Os meninos também chamam o 
Adrian e o Paulo para jogar com eles.

O jogo se iniciou com tranquilidade, até que Raul pediu para 
ingressar em um dos times de futebol. O problema era que 
Raul não tinha uma profunda amizade com os “donos do jogo”. 
Apesar de haver esse conflito, João aceitou que Raul entrasse no 
time do Pedro como atacante, porque tal time estava mais fraco 
em questão de habilidades dos jogadores.

Depois de um tempo, iniciou-se uma confusão… Raul começou 
a discutir com Cleiton, que era zagueiro do outro time, porque 
Cleiton não aceitou as desculpas do chute que Raul tinha dado 
sem querer em sua perna. 

E, pronto! A professora Ângela teve de chamar a atenção dos 
alunos e o jogo foi interrompido. A senhorita Ângela até era 
legal, às vezes, parecia uma mãe, mas quando ela ficava brava, 
sai de perto! Então, gritando, ela disse:

– Todo mundo “pra” sala agora! Vocês não sabem brincar sem 
brigar! Vocês vão ficar na sala copiando textos e mais textos… 
“Pra” sala agora!

Então, foram todos para a sala de aula.
E o problema não foi resolvido!
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O lixo da cidade

Autora: Lorena Cristina Ajala Jezuino, 12 anos
Ilustradora: Flávia de Souza Santana, 13 anos
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O lixo da cidade

Marco era um rapaz educado, gentil e popular em seu 
bairro. Na manhã de sexta-feira, indo para a escola, ele decidiu 
observar as calçadas e as ruas por onde passava. Ao se deparar 
com a situação em que as ruas da cidade se encontravam, ficou 
triste. Pois bem, chegou na escola, contou o problema para os 
seus colegas de turma e, então, decidiu chamar os amigos para 
fazerem uma coleta seletiva dos lixos ao redor da escola. Porém, 
muitos disseram:

– Ah! O lixo não é meu…
– Eu estarei ocupado hoje.
– Eu não posso!
Rodrigo e Ana Júlia, seus amigos de infância, resolveram 

colaborar com a atitude de Marco. Ana Júlia tinha acabado de 
terminar seu curso de “Tecnologias digitais em textos”, por 
isso conseguiu criar e imprimir cartazes para conscientização 
da população e colar nas ruas da cidade, embora soubesse 
que muitas pessoas não dariam a mínima. Já Rodrigo e Marco, 
estavam nas ruas coletando todos os lixos que podiam, junto 
com a Paola, amiga da Ana. Na verdade, ela foi ajudar porque 
estava interessada por Rodrigo, mas toda ajuda é bem-vinda.

Infelizmente foi impossível juntar todo aquele lixo da cidade, 
porém, a intenção valeu a pena.
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Aniversário surpresa

Autora: Monique Daphine Soares Leandro, 11 anos
Ilustrador: Luis Fernando Pereira de Oliveira, 15 anos
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Aniversário surpresa

Na Escola Santa Clara, Leonardo disse aos colegas Jack, Harry 
e Lincoln que ele estava fazendo aniversário. Pelo fato de seus 
amigos gostarem de uma festa, logo se entusiasmaram. Jack foi 
o primeiro a se pronunciar:

– Vamos fazer uma festa hoje na escola depois que as aulas 
acabarem?

– Ah! Vamos pedir para a diretora nos autorizar a fazer a festa 
depois da reunião de pais, que será de noite? Disse Lincoln.

Depois que todos toparam a ideia, eles foram conversar com a 
diretora, a qual afirmou com alegria:

– Sim! Inclusive, eu posso ajudar vocês! Compro as coisas e 
trago à noite, ok?

À noite, Jack, Harry e Lincoln, junto da diretora, foram decorar 
a sala de aula para a festa, pois o Leonardo, o aniversariante, 
ainda não tinha chegado. Ao chegar na escola, junto de sua 
mãe, Leonardo é surpreendido no portão com os amigos e com 
diretora em gritos:

– SURPRESA!!!
Embora soubesse da festa, Leonardo ficou surpreso, mas 

também ficou triste, porque não gostava de surpresa. Por isso, 
disse:

– Eu não gosto de surpresa! Mas tudo bem, até que vale a 
pena.
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A falsa festa

Autora: Ketlyn Cristina da Silva, 15 anos
Ilustradora: Éshiley Carolyne dos Santos Silva, 14 anos
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A falsa festa

Bia, jovem de 16 anos, resolveu ir à inauguração do Shopping 
Safira em sua cidade. Esse local era gigante e possuía muitas 
lojas e fast-foods. 

Depois de comer um lanche do McDonald 's, Bia se depara 
com uma multidão de garotas, as quais estavam preenchendo 
um cupom do Buffet Plaza. Tal empresa estava convidando as 
pessoas para conhecerem esse empreendimento que ficava no 
centro da cidade. Além disso, pediam para que preenchessem 
um cupom para concorrer a uma festa de aniversário. Mas, Bia 
passou direto…

Quando estava próximo da porta de saída, lembrou-se de 
uma conversa com a Alice, sua amiga de 14 anos, órfã de mãe e 
com o pai desempregado. Alice tinha dito para Bia que tinha um 
sonho: ter uma festa de 15 anos. Depois dessa lembrança, Bia 
volta ao Buffet Plaza e preenche o cupom com o nome de Alice.

Passados alguns dias, Alice recebe uma ligação de uma jovem 
mulher, a qual diz que ela foi premiada. Nisso, Alice diz:

— Fui premiada com a festa do Buffet Plaza? 
— Isso mesmo! Você acaba de ganhar uma festa do Buffet 

Plaza. Basta apenas você dizer o CPF do seu pai, já que você é 
menor de idade, assim podemos concluir o cadastro e marcar a 
data, horário e local.

Alice faz tudo o que foi solicitado pela moça do telefone, 
inclusive, marcaram até o dia da festa de aniversário. Tudo muito 
simples e fácil!

Na data da festa, tudo estava pronto, conforme combinado. 
Bastava apenas Alice ir ao cabeleireiro, colocar o vestido que 
tinha comprado, pintar as unhas e depois disso ir ao salão que a 
moça do telefone disse para ela ir.

Chegando ao endereço informado, viu que não existia nenhum 
salão de festa!
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Tentando ser aceita

Autora e Ilustradora:  Gabrielly de Campos dos Santos, 14 anos
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Tentando ser aceita

Era o primeiro dia de Maria Alice na Universidade, uma jovem 
de 21 anos. 

Embora as coisas estivessem indo bem, afinal ela já sabia as 
matérias e estava bem organizada, havia algo de errado, algo 
interior lhe incomodava, trazendo-lhe pensamentos ruins.

Ao encontrar a sala de aula, no corredor da universidade, a 
garota buscou uma carteira bem no fundo, para que ninguém 
a observasse, afinal essa era a última coisa que ela queria. Ao 
iniciar a aula, a professora Dayana se apresenta à turma, em 
seguida se direciona a Maria Alice e diz:

— Querida! Acorda... Você veio aqui para estudar ou apenas 
para dormir? Faculdade não é escola, garota!

Alice tímida e nervosa apenas olha para a professora tentando 
segurar as lágrimas. A professora, no entanto, enfatiza:

— É turma! Parece-me que temos uma criança perdida aqui.
Nesse momento, Alice sai aos prantos da sala e acaba 

esbarrando numa garota desconhecida, e antes mesmo que 
a desconhecida dissesse para Alice olhar por onde andava, o 
capuz de Alice cai para trás e a desconhecida vê o rosto de Alice 
encharcado em lágrimas. E, antes mesmo de Alice fugir e se 
isolar, a moça desconhecida diz:

— Vai ficar tudo bem! Não precisa chorar, eu estou aqui pra 
te ajudar.
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Partida de futebol

Autor: Henrique de Paiva Guimarães, 13 anos
Ilustrador: Isabelle Melissa de Souza Bernardino, 15 anos
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Partida de futebol

Tudo começou numa partida de futebol, no Estádio do 
Atlético Mineiro, onde estava acontecendo o jogo de dois 
times: Corinthians e Flamengo. Embora as torcidas estavam 
organizadas na arquibancada, havia um grupo de seis indivíduos 
torcedores do Corinthians nos bancos do Flamengo.

No momento em que o Flamengo fez o primeiro gol, Carlin, 
corinthiano roxo, arremessa um copo de refrigerante, desses de 
máquinas, em um torcedor do Flamengo, que estava vibrando 
de felicidade por conta do gol feito pelo seu time.

Nisso, a briga e discussão começaram. O “confronto” entre os 
times, que deveria acontecer no campo, estava ocorrendo entre 
os torcedores. 

Vendo tudo isso acontecer, o seu Geraldo, de 70 anos, que 
estava assistindo o primeiro em um estádio disse: 

– Mas que pouca vergonha! Torcedores brigando por causa 
de um gol. Vamos acabar com essa discussão. Torcedores do 
Corinthians vão para sua ala na arquibancada… O jogo no campo 
é real, mas o jogo da vida é, ainda, mais real.
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O mundo virtual

Autor e Ilustrador: Fellypi Alves da Rocha, 17 anos
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O mundo virtual

A festa de aniversário dos 17 anos de Emily teve a presença 
de poucos colegas da escola, dentre eles, o Lucas, seu amigo 
desde o jardim de infância, que morava ao lado de sua casa. A 
festa não estava luxuosa, pois seus pais não tinham condições 
econômicas para preparar esse tipo de evento. Haviam diversas 
bexigas espalhadas pela casa, junto de coxinhas, quibes e um 
belo bolo de abacaxi. 

O momento mais esperado foi quando Lucas a presenteia 
com uma pequena caixa embrulhada num papel de presente 
de cor amarela. Ao desembrulhar o presente, a garota e seus 
pais ficaram muito felizes e impressionados, porque ela tinha 
acabado de ganhar um celular Xiaomi, o mais desejado pelos 
jovens.

Apesar do presente de Lucas ter sido importante para Emily, 
ele trouxe problemas para a garota, uma vez que ela passava 
horas e horas da madrugada com o celular nas redes sociais, em 
conversas com pessoas desconhecidas. As notas de Emily na 
escola começaram a ficar inferiores à média exigida pela escola 
e a garota começou a enfrentar problemas de identificação com 
seu próprio corpo. Emily não se alimentava direito, porque o 
seu corpo precisava se enquadrar aos padrões compartilhados 
pelas(os) influencers digitais nas redes sociais on-line.

Ao se deparar com essa situação, os pais de Emilly começaram 
a controlar o seu celular para que situações semelhantes não 
ocorressem novamente, uma vez que é difícil tomar o celular 
de uma adolescente, sendo uma situação considerada “injusta” 
no momento em que vivemos. Contudo, os pais deixaram uma 
mensagem significativa para a garota: “as redes sociais, muitas 
vezes, são armas humanas, usadas por humanos, para ditar 
padrões humanos inalcançáveis!”.
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Morte de seu pai

Autor: Willian Morette Reis, 14 anos
Ilustradora: Noemi Monique Soares Leandro, 15 anos
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Morte de seu pai

No velório do pai, o filho Miguel estava arrasado. Embora seu 
pai já estivesse em idade avançada, a dor da morte o entristeceu, 
mas Miguel tinha fé de que seu pai estava num lugar melhor.

O Sr. Pedro, pai de Miguel, foi um homem de posses, ele 
deixou uma grande herança para seu filho, que infelizmente não 
soube lidar com a enorme quantia em dinheiro. Miguel gastou 
toda a herança com as coisas boas que a vida lhe pode dar: 
carros, festas, viagens e mulheres.

Depois de uma vida, com muito prazer, o órfão garoto se 
depara com a realidade: por não ter um curso superior, Miguel 
não conseguiu um emprego com alto salário. Ele teve de começar 
sua vida do zero!

Mas, conseguiu se casar com Luísa e ter um filho. Foi nesse 
instante, que Miguel pôde perceber que durante anos ele havia 
perdido muito tempo em sua vida.
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FÁBULAS
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Nunca é tarde para se arrepender

Autores: Gabriel Henrique de Souza da Silva, 9 anos; Isaque Luiz 
Macimiano, 8 anos; Stephany Gabriely Luiz Santos, 8 anos; Kailly 
Rebeca Brandino, 10 anos; Izainy Isabely Luiz Macimiano, 13 anos; 
Alana Vitória de Souza Matos, 10 anos;  Nicolly Vittória da Cruz 
Lázaro, Idade: 9 anos. 
Ilustradora: Aylla Gabrielly de Oliveira dos Santos, 8 anos.
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Nunca é tarde para se arrepender

Em uma floresta de grandes árvores, com muitos frutos e 
flores, viviam alguns animais que possuíam diferenças físicas 
e morais, sendo eles: o cachorro, um animal grande, de pelos 
marrons, com olhos castanhos e um tanto egoísta; o gato, que 
era pequeno, com pelos de cor cinza, bem preguiçoso e muito 
egocêntrico; o coelho, com o corpo todo branquinho e olhos azuis, 
muito esperto e sempre disposto a ajudar quem necessitasse; 
o gambá, que tinha pelagem preta e listras brancas, e tinha a 
habilidade de afugentar os inimigos com seu cheirinho peculiar.

Esses quatro animais moravam juntos numa toca no meio 
da floresta. Certo dia, na parte da manhã, eles saíram em 
duplas para procurar comidas. Quando adentraram na floresta, 
separaram-se, por consequência, cada animal seguiu um 
caminho diferente. Passado algum tempo, retornaram para a 
casinha a fim de partilhar os alimentos, já que estava próximo 
do horário do almoço.

A divisão se iniciou! O cachorro trouxe alguns ossos que 
havia achado na floresta; o gato trouxe ovos de passarinho que 
estavam em um ninho no alto do pé de manga; o coelho trouxe 
cenouras e frutas; o gambá trouxe insetos, os quais estavam 
próximos dos ossos do cachorro. Mas, na hora da partilha, 
começou um atrito entre os animais:

– Eu não como ossos, cachorro! O que mais você trouxe para 
nós? Disse o coelho bravo.

O cachorro, sentindo-se confuso, respondeu:
– Apenas ossos! Mas gostaria de comer um pouco das 

cenouras, porque nós combinamos em dividir, estou certo?
– Ah! Está bem. Eu faço a divisão das comidas, mas na próxima 

vez, por favor, trate de pensar no próximo, pois você pensou 
apenas em si. Ressaltou o coelho estressado.
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Nesse momento, o gambá interferiu no diálogo entre o coelho 
e o cão, dizendo:

– Mas Coelho, eu trouxe somente insetos, esse tipo de 
alimento você não come!

Nisso, o gato também complementou o diálogo dos animais:
– Amigos, eu trouxe ovos de um ninho que estava no alto de 

uma mangueira, esse alimento que você também não come, 
coelho.

Depois de ouvir todos os colegas, o coelho, entristecido e 
revoltado, disse:

– Viram só? Vocês se esqueceram de mim, só pensaram em 
satisfazer seus desejos.

Nesse momento, o cachorro ao lado do gato e do gambá, 
disse para o coelho:

– Desculpe-nos, meu amigo! Isso não se repetirá. Realmente, 
nós fomos egoístas, pensamos apenas em nossa fome.

Então, o cão saiu da toca sem que ninguém percebesse. Ele 
ficou refletindo sobre a situação ocorrida dentro da “casa”.

Ao retornar à toca, o cachorro, que havia passado a tarde fora, 
trouxe para os amigos vários presentinhos, como um gesto para 
pedir perdão. Nesse momento, todos ficaram alegres e felizes 
novamente, nisso a paz voltou a reinar naquele lugar, logo foram 
jantar.

Moral da história: O egoísmo cega nossas atividades, 
deixando-nos vulneráveis ao erro e ao individualismo, onde 
perdemos a oportunidade de sermos felizes com os próximos.
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A Falsa confiança

Autores: Gabriel Fellipe de Oliveira Silva Nunes, 13 anos; Fernando 
Gabriel Cazuza de Oliveira, 10 anos; João Matheus Silva de 
Oliveira, 12 anos; Aylla Gabrielly de Oliveira dos Santos, 8 anos; 
Nádia Atrícia Nakanishi, 10 anos; Cauã Morais de Lima Prado, 
11 anos; Hadassa Vitória Fernandes Ramos, 10 anos; Samuel 
Henriky de Oliveira, 9 anos.
Ilustradora: Kailany Victória Martins, 15 anos  
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A Falsa confiança

Num jardim, com árvores frondosas e belas flores,  aproximou-
se um Canarinho. A sua aparência era linda, seu corpo era formoso 
e de cor amarela. Além disso, o seu canto era fascinante, pois 
as melodias encantavam os animais que estavam ao seu redor. 
Dentre os animais que estavam próximos, havia uma Cobra, 
que ao ver o pássaro, pensou: “Uau! Presa fácil, vou tentar uma 
amizade”. Com isso, a Cobra se aproxima do Canarinho e diz:

– Nossa! Que lindo o seu canto.
O passarinho, desconfiado, mudou de galho. Mas a Cobra 

persiste em fazer a “amizade” e novamente disse ao Canário:
– Você gosta de presentes? Eu tenho alguns presentes para 

você.
O pequeno pássaro, pensativo, questionou a Cobra:
– Por que você quer me presentear, sendo que nem me 

conhece?
A Cobra lhe respondeu com uma voz “mansa”:
– Oras! Seu canto é lindo, por isso, meu desejo é retribuir-lhe 

com alguns presentes.
Nesse instante, a Cobra se aproxima do pequeno Canário e diz 

com uma voz “amiga” ao passarinho:
– Não tenhais medo! Quero ser teu amigo, prometo-lhe que 

não farei nenhum mal a você.
O pássaro, confiante, aproximou-se um pouco mais da Cobra, 

apanhou os presentes, que eram algumas frutinhas silvestres e 
recebeu um forte abraço da Cobra, que o sufocou.

Ao perceber o abraço apertado dado pela Cobra, o Canarinho 
tenta se desvencilhar, mas a Cobra o apertou ainda mais. Então, 
o pássaro, desesperado, percebe que a Cobra não era aquilo que 
aparentava, e, no susto, começa a cantar bem alto para chamar a 
atenção dos outros animais que ali se encontravam.
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Um pouco distante do Canário e da Cobra, duas Capivaras, 
que pastavam, perceberam que algo estranho acontecia na copa 
daquela árvore. As Capivaras viram que a Cobra estava fazendo 
o passarinho de refém, mas elas não podiam fazer muita coisa, 
porque não conseguiam subir na árvore. Mas, elas decidiram se 
aproximar dos animais, para contar-lhes uma história e quem 
sabe afugentar a Cobra.

Ao chegar perto dos animais, uma das Capivaras disse:
– Ei! Vocês que estão em cima da árvore, prestem atenção na 

história que vou lhes contar:
“Certo dia, minha irmã e eu, estávamos na beira de um rio, 
apreciando a beleza da natureza, quando de repente, o Sr. 
Jacaré, com grande experiência de vida, aproximou-se e 
disse:
– Que tal conhecer a Ilha Mágica junto comigo? Basta 
apenas subirem no meu casco. Vamos lá? Confiem em mim! 
Vai ser legal.
A princípio, minha irmã ficou tentada a fazer o passeio, afinal 
o Sr. Jacaré parecia tão legal, tão verdadeiro. Então, quando 
ela se aproximou do Sr. Jacaré, lembrou-se dos conselhos 
de nosso falecido pai, que dizia:
– Minhas filhas, jamais confie em estranhos.
Nesse momento, percebemos que era um golpe. Embora o 
Jacaré tivesse uma voz suave, ele não era legal e bonzinho. 
E assim: corremos, corremos e corremos...”

Ao ouvir essa história, a Cobra percebeu que as Capivaras 
sabiam de sua intenção com o passarinho. Por conta disso, foi 
diminuindo o abraço do Canarinho até soltá-lo, que, por sua vez, 
voou tão rápido, bateu suas asinhas tão forte, que nem os ventos 
de Apucarana foram capazes de chegar perto da sua velocidade.

Moral da história: Não confie em estranhos.
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Autores, ilustradores e organizadores desta obra.
Fotografia: Edson Denobi Caldeira
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A Escola de Desen-

volvimento Humano 

“Casa do Caminho” -

EDHUCCA, localizada 

no município de Apu–

carana, no Estado 

do Paraná, desenvol-

ve diversos projetos 

sociais, entre eles, o 

de Sociabilização, 

para crianças e 

adolescentes com 

idade entre 7 e 17 

anos, que oferece 

oficinas pedagógi-

cas, culturais e 

esportivas, além do 

atendimento psicos-

social. Desde a sua 

fundação, em 2001, 

a EDHUCCA já aten-

deu mais de 1.200 

alunos, oportuni-

zando a inclusão 

social e fortalecen-

do o desenvolvi-

mento pessoal, 

intelectual e moral 

de seus educandos.

Os escritos e as 

ilustrações presentes 

nesta obra foram 

desenvolvidos nas 

aulas de Literatura e 

de Desenho, as quais 

são oferecidas pelo 

projeto de Sociabili-

zação da EDHUCCA.

Esta obra é resultado de trabalhos individuais e coletivos dos 

estudantes, mediados pelos professores, das turmas de Sociabi-

lização da Escola de Desenvolvimento Humano “Casa do Cami-

nho” – EDHUCCA. Neste livro há histórias, em crônicas e fábulas, 

que objetivam retratar a realidade vivida por muitos brasileiros. 

As crônicas foram criadas por estudantes adolescentes, entre 12 

e 17 anos, as quais retratam, em tom realístico e crítico, as atitu-

des das personagens. Já as fábulas foram elaboradas pelos 

alunos, entre 06 e 11 anos, as quais contém personagens que 

enfrentam situações conturbadas, de forma que, as soluções 

acontecem por meio de uma moral. As ilustrações foram cria-

das por alunos entre 8 e 15 anos. Elas apresentam o olhar parti-

cular do ilustrador sobre o texto através da sua expressão artísti-

ca e foram produzidas nas turmas de Sociabilização que ocor-

rem nas sextas-feiras e nos sábados.

Profa. Cristiane Aparecida Rossati

 Prof. Otávio Felipe Carneiro

Profa. Taíssa Sessak Ribeiro

Realização:

Apoio: 

Termo de fomento no. 08/2021
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