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Como motivar jovens 
do 8º ano de escolas 

da Rede Municipal 
de Ensino do Rio de 

Janeiro para a criação 
literária? 

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na 
palavra, no trabalho, na ação-reflexão.” 

Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido.

Este foi o ponto de partida para a criação do projeto 
Prêmio Literário do Ensino Fundamental!

Motivar jovens do 8º ano de escolas da Rede Munici-
pal de Ensino do Rio de Janeiro para a criação literária 
não é tarefa fácil. A criação de um Prêmio nos pareceu 
algo estimulante para os jovens, principalmente para 
aqueles que gostam de desafios e percebem a oportu-
nidade de colocar seu talento criativo num texto aber-
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to a tantos gêneros literários interessantes, como carta, 
conto, poesia, rap e cordel, entre outros.   

Para tornar a mensagem mais próxima do nosso 
público, recorremos à metodologia Design Thinking – 
utilizada em grandes empresas para a solução de pro-
blemas de forma colaborativa – e baseamos a nossa 
abordagem no livro Acredite!, de Andre Bello e Ana 
Helena Behring Bello. O livro traz o Design Thinking 
numa linguagem acessível para jovens e tem como 
ponto central o desenvolvimento de superpoderes: oti-
mismo, criatividade e cooperação.

No otimismo buscamos a superação de alunos e 
professores que, nas condições adversas de nossa cida-
de – greve dos caminhoneiros, Copa do Mundo, tiro-
teios diários, falta de professores e de melhores condi-
ções para a educação –, não desistiram. Na criativida-
de, temos o uso da leitura, da pesquisa, a troca com 
os colegas e a escrita como resultado. A cooperação 
vem através do trabalho em grupo, muitas vezes difícil, 
mas que soma e faz crescer.

E agora a “cereja do bolo”, o tema: A Ética no Coti-
diano. Com este tema, suscitamos nos alunos e profes-
sores a observação, o senso crítico e a compreensão do 
seu entorno. A revisão de suas ações, de suas relações 
e a busca do sonho de “ter um lugar melhor”. A ética é 
a base de tudo! É só ler o livro para entender...

Para estabelecer uma conexão com os professo-
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res/orientadores, acompanhar o processo e apoiá-
-los, criamos o GAOP – Guia de Acompanhamento e 
Orientação para Professores –, uma plataforma EAD 
onde, a partir de um projeto pedagógico, orientamos 
o passo a passo para que os professores trabalhas-
sem com seus alunos e chegássemos a um resultado 
o mais produtivo e homogêneo possível. Acompa-
nhamos essa trajetória sempre esclarecendo dúvidas 
e oferecendo novas motivações para o desenvolvi-
mento de alunos e professores. Além disto, no GAOP 
disponibilizamos um vasto material complementar 
sobre cada tema abordado, com vídeos, textos, qua-
drinhos e outros.

Para esta empreitada, grande parte do apoio, do 
estímulo e do interesse veio dos professores de sala 
de aula e da sala de leitura, coordenadores e direto-
res, que também “compraram esta briga”. As escolas 
mais motivadas com certeza tiveram os melhores re-
sultados.

Não só os alunos se beneficiaram deste processo, 
os professores tiveram a oportunidade de mostrar sua 
criatividade, pensando e repensando novas formas e 
novas dinâmicas e encarando este desafio em sala de 
aula.

O resultado de tanto empenho e protagonismo por 
parte de alunos, professores e da equipe do projeto 
foi a produção de 120 textos que nos emocionam na 
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leitura. Cada história, inventada ou real, traz o coti-
diano de 420 jovens, a constatação de suas realidades, 
do sonho de um mundo onde a ética prevaleça para o 
bem comum, que se torne uma constante discussão e 
uma janela aberta para uma cidade mais justa e com 
igualdade de oportunidades para todos. 

Agradecemos à Prefeitura do Rio de Janeiro e à 
Secretaria Municipal de Cultura, que, através do Pro-
grama de Fomento à Cultura Carioca, viabilizaram 
financeiramente a realização deste projeto cultural; 
à Secretaria Municipal de Educação, que nos apoiou 
e abriu as portas das escolas municipais para este 
projeto; à Sapura Navegação Marítima, que, mais que 
uma incentivadora, foi uma parceira através da Sapu-
ra do Bem; à Equipe F3 Produções e Marketing Ltda., 
que nos confiou a consolidação desta “boa ideia”; a 
toda a equipe da Alternativa Cultura, que trabalhou 
com grande dedicação, apesar de alguns entraves ao 
longo do caminho; ao Andre Bello por estar sempre 
disponível para nos ajudar trazendo novos conceitos 
para a educação; aos diretores das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Coor-
denadoria Regional de Educação, que nos recomen-
daram às unidades escolares e às escolas municipais, 
que, através de seus diretores, nos receberam de bra-
ços abertos; aos professores/orientadores, que acredi-
taram em nossa proposta e seguiram de mãos dadas 
com seus alunos nesta trajetória.



Agradecemos em especial a todos os alunos do 8º 
ano do ensino fundamental que se lançaram com de-
dicação e entusiasmo até o final deste desafio, revelan-
do-nos suas vivências, ideias e ideais, trazendo uma 
mensagem de transformação e esperança.

Este é o nosso maior Prêmio!

graça gomes 
Gestora cultural, coordenadora pedagógica,  

coordenadora editorial e especialista em educação  

à distância. Diretora da Alternativa Cultura.

Como motivar jovens do 8º ano de escolas da Rede Municipal de Ensino   15
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Nilcemar Nogueira, 
Secretária Municipal  

de Cultura

À frente da Secretaria Municipal de Cultura, temos 
direcionado esforços para a implementação de uma po-
lítica de estado baseada na democratização cultural da 
cidade. Com o compromisso de dar fim ao pesadelo da 
“cidade partida”, nossa gestão acredita que os conceitos 
de centro e periferia não contemplam uma política cul-
tural de fato integradora. Por isso, foi traçado um novo 
mapa simbólico, em que toda a cidade é o centro e cada 
região é um manancial de produção pulsante de cultura.

Para avançar nesse processo de ressignificação e 
equacionar as potencialidades, elegemos cinco eixos 
estratégicos: gestão de escuta ampliada e participa-
tiva, cultura pela diversidade e cidadania, programa 
integrado de fomento à cultura, valorização da rede 
de equipamentos culturais, e memória e patrimônio 
cultural. Assim pudemos colocar em prática uma série 
de ações efetivas, com foco no lema “Cultura+Diver-
sidade”.
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A cultura plural, rica e forte do Rio de Janeiro é, ao 
lado na natureza opulenta, o grande capital da cidade. 
Ela tem poder regenerador, capaz de corrigir rumos e 
mudar vidas. Fortalecer, apoiar e difundir nossa cultu-
ra não é apenas dever de cada um de nós: é questão de 
sobrevivência e de resistência.  
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Projeto de dizer

A iniciativa de reunir cultura e educação em projetos 
que fomentem criticidade, colaboração, criatividade e 
ética no cotidiano é um convite irrecusável para a es-
cuta atenta às entrelinhas de qualquer obra.

Os textos apresentados neste livro são como fios 
distintos que se entrecruzam, formando uma teia de 
histórias que revelam vivências de protagonismo ju-
venil.

Acreditamos no potencial de nossos jovens e, para 
isso, buscamos promover políticas leitoras que incenti-
vem a leitura e a escrita como caminhos a serem per-
corridos em busca de verdades plurais e coletivas.

O processo de produção textual permite explorar 
relações que facilitem o encontro com uma linguagem 
própria, oportunizando vínculos, fortalecendo a au-
toestima e a propriedade da palavra. A isso chamamos 
de projeto de dizer, a forma que cada um tem de con-
tar sua própria história.

Escrever implica em tomar uma decisão sobre um 
ponto de vista, pois a escolha de um ângulo de ob-
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servação caracteriza o exercício da cidadania e da li-
berdade. Que exercitemos cada vez mais práticas de 
leitura e escrita signifi cativas.

Boas leituras a todos!

heveny mattos

Gerência de Leitura e Audiovisual
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Transformando o 
impossível em possível

A Sapura acredita que a busca por uma sociedade mais 
justa, igualitária e sustentável deveria ser o objetivo 
de todo e qualquer indivíduo ou instituição que se en-
contre inserido nela. É seguindo esse pensamento que 
estamos engajados em campanhas, ações e programas 
voltados para a educação, a cultura e a sustentabilidade.

  O Prêmio Literário do Ensino Fundamental é 
um projeto que busca colocar seus participantes como 
protagonistas, impactando sua forma de pensar e de 
enxergar o mundo através da união de dois pilares 
fundamentais da sociedade: Educação e Cultura. 

Acreditamos que a democratização da cultura e o 
incentivo à leitura nas escolas de ensino fundamen-
tal no município do Rio de Janeiro contribuirão para 
transformar positivamente a vida de centenas de alu-
nos. Estes adolescentes estarão, certamente, mais bem 
preparados para solucionar os problemas complexos 
que permeiam nosso cotidiano e para encontrar os ca-
minhos adequados ao desenvolvimento de uma socie-
dade plena.
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Nossa visão é que empresas e instituições privadas 
possuem papel relevante na formação de uma socieda-
de melhor e mais justa. Assumimos que a criação de 
um mundo melhor é dever de todos e qualquer atitude 
que colabore com o desenvolvimento do próximo deve 
ser valorizada. 

Ser parte ativa em projetos, ações e programas, 
como o Prêmio Literário do Ensino Fundamental, é 
motivo de orgulho para a Sapura e serve de motivação 
extra para nosso time de funcionários.

sapura do bem

Formado por funcionários da empresa de diferentes setores,  

o Comitê Sapura do Bem tem como proposta promover  

campanhas e ações sociais direcionadas, principalmente,  

à cultura, educação e preservação ambiental.
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O que é o  
Design Thinking?

O Design Thinking é uma abordagem que busca a solu-
ção de problemas de forma coletiva e colaborativa, em 
uma perspectiva de empatia máxima com seus envol-
vidos/interessados. Os alunos são colocados no centro 
do problema. O processo consiste em tentar mapear e 
mesclar as experiências cultural, social e emocional 
sobre a visão de mundo e os processos inseridos na 
vida dos alunos, no intuito de obter uma visão mais 
completa para a solução de problemas. Dessa forma, 
os alunos tentam identificar as barreiras e gerar alter-
nativas viáveis para transpô-las.

O objetivo deste projeto é contribuir para que o alu-
no seja protagonista da própria vida e possa aproveitar 
cada vez mais as oportunidades que o mundo oferece. 
Descobrir como encontrar caminhos para inovar en-
volve conhecer a si mesmo, seus pontos fortes e fracos 
e ao ambiente externo.

Precisamos estimular estes novos autores e conhe-
cer, através de seus textos, sua criatividade e inovação.

felipe mattos
Diretor da Equipe F3 Produções e Marketing Ltda. 
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Lugar de fala

Este livro é o lugar de fala dos jovens do 8º
 ano do en-

sino fundamental da rede pública de ensino. Quando o 
primeiro texto enviado foi lido, tivemos certeza disto.

O lugar de fala é um lugar de posicionamento onde 
o indivíduo fala do que ele percebe, do que é injusto, 
preconceituoso e antiético, a partir desse lugar que ele 
ocupa.

Percebemos nos textos a preocupação destes jovens 
de se fazerem ouvir e, mais que isso, de se fazerem 
entender.

Esta fala é reflexiva e cuidadosamente elaborada 
quando sai à procura de palavras que não fazem parte 
do seu dia a dia para uma melhor comunicação, quan-
do relata com o olhar aguçado o seu entorno, procura 
personagens, observa o ambiente adequado para a nar-
rativa, desmistifica a ética (que vem do grego éthikos 
e significa “modo de ser”) e a aplica ao cotidiano das 
relações dos membros da sua comunidade e de fora 
dela. Sim, com certeza é um lugar de fala!

A escrita eterniza a fala. É uma fala mais elaborada, 
mais pensada, mais sofrida, mais exigente, mais intran-
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sigente; a transição da linguagem oral para a escrita é 
um “parto”! O que quero dizer é que a escrita desta fala 
foi conquistada com muito esforço e dedicação. 

Acreditamos que todos que participaram deste pro-
cesso – professores, alunos e a equipe do Projeto – tive-
ram um enriquecimento individual e uma valorização 
da capacidade produtiva do coletivo. Isto é fruto de 
planejamento, ou melhor, de um projeto pedagógico 
criado com este objetivo que consistiu em:
• Entender e refletir sobre o tema “A Ética no Coti-

diano”;
• Entender o que é Design Thinking na perspectiva 

do livro Acredite! de André Bello e Ana Helena B. 
Bello;

• Usar o Design Thinking como ferramenta de apren-
dizado e de solução de problemas de forma colabo-
rativa; 

• Desvendar e facilitar a construção dos textos tra-
zendo os elementos e estruturas da narrativa e os 
gêneros literários;

• Facilitar o entendimento e dar suporte ao processo, 
trazendo um material complementar atraente e di-
versificado;

• Criar um Guia, em plataforma de EAD, para dispo-
nibilizar todos os itens acima e manter uma comu-
nicação constante com os professores para a reali-
zação destas tarefas nada fáceis. 
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Caros leitores, ouçam a fala dos nossos jovens! 
Eles são o futuro que muda a cada momento e que 

hoje, com certeza, deu uma pequena guinada para um 
norte ético! Cabe a nós provocar e dar apoio.

Boa leitura!

elpidio duarte

Diretor da Alternativa Cultura

Referência

MOREIRA, Matheus; DIAS, Tatiana. O que é “lugar de 
fala” e como ele é aplicado no debate público. Nexo, 15 
jan. 2017. Disponível em: <https://www.nexojornal.
com.br/expresso/2017/01/15/O-que-é-‘lugar-de-fala’-
e-como-ele-é-aplicado-no-debate-público>.
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A chave do sonho  
e da realidade

Escrever é, antes de mais nada, criar uma comunica-
ção com as nossas histórias reais, que muitas vezes 
guardamos dentro de nós. É criar personagens ora pa-
recidos com o que gostaríamos de ser, ora inventados, 
para dizer o que gostaríamos de dizer. É dar voz ao 
nosso mundo interno, a um lugar, é tecer com a linha 
do tempo os caminhos e dar asas para a imaginação 
voar longe ou bem perto de nós – e, de quebra, cruzar 
essa linha com a realidade que nos cerca.

Enquanto conhecia essas histórias aqui escritas, co-
mecei a caminhar pelos trilhos do conhecimento do 
mundo, com o amparo de muitas vozes dissonantes e 
certeiras também, imagens rabiscadas e um infinito 
desejo de que o futuro se torne algo muito mais aprazí-
vel do que o hoje. Cada história narrada foi ganhando 
forma dentro de mim, trazendo a empatia, com a leve 
surpresa de constatar mais uma vez que a literatura 
tem mais poder do que sonha a nossa vã filosofia.

Em cada história que se lê – e com a força do tema 
abordado –, esses bravos narradores nos apresentam 
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personagens que nos soam tão íntimos e tão presentes 
no nosso dia a dia, movendo-nos em direção a uma 
chave que abre, ao mesmo tempo, não só as portas do 
que é sonho e do que é real, como também mistura 
todas essas ideias e desejos de forma mágica, trans-
formando em literatura o que, no limite do tempo, se 
chama realidade.

alex andrade

Escritor, professor e curador dos textos
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Acreditando na 
resistência 

“A prática do saber escutar implica necessariamente pos-

turas que vão requerer do educador novos aprendizados: 

humildade, amorosidade aos educandos e tolerância.”

paulo freire, em Pedagogia do Oprimido

O que alunos do 8º ano da rede pública da cidade do 
Rio de Janeiro têm a dizer sobre o tema “A ética no co-
tidiano”?  Como eles veem a ética? Como eles sentem 
a ética no dia a dia? O que eles entendem por ética? 

Quando recebi o convite de Graça Gomes para ler 
os textos do Prêmio Literário do Ensino Fundamental, 
fiquei matutando durante dias. Não sabia a força das 
palavras que teria de encarar. Ou melhor, sabia. E isso 
assustava. Muita violência? Muito abandono? Muita 
raiva? O que viria? Veio poesia. Veio cor. Veio cora-
gem. Veio peito aberto. Claro, raiva, abandono e bas-
tante dor também. Mas, principalmente, o que essas 
palavras trouxeram foi a quebra de paradigmas. Esses 
jovens, e esses professores, dão aula de perseverança 
e amorosidade.
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A idealização deste Prêmio Literário possibilitou 
conversas e reflexões incríveis sobre ética, otimismo, 
criatividade e cooperação, além de estimular o pen-
samento crítico e despertar o interesse pela criação 
literária (árdua missão nos dias de hoje). E o melhor 
dessa curadoria foi conversar com professores e alunos 
durante o processo de criação e perceber o encanta-
mento e as dores e delícias de cada um na construção 
de seus escritos.

Foram 130 textos. E esses dias de leitura atenta, 
esse mergulho nas palavras de centenas de jovens, fo-
ram a minha dor e a minha delícia de trabalhar com 
uma expressão que tanto revela quanto encobre.

Parabéns para a Secretaria Municipal de Cultura, 
para a Sapura Navegação Marítima, para a Equipe 
F3 Produções e para a Alternativa Cultura. E, claro, 
para cada aluno e para cada professor que embarcou 
nessa aventura. São projetos assim que nos fazem se-
guir, e resistir, e acreditar. E seguir acreditando na 
resistência.

bárbara anaissi

Editora, pesquisadora, biblioterapeuta  

e curadora dos textos 
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Apostando na educação

Particularmente desconfio das “verdades”. 
Por conta disso, as próximas palavras que te espe-

ram nas linhas abaixo não pretendem representar cer-
tezas. Buscam apenas trazer o ponto de vista de uma 
pessoa, talvez diferente de você em muitas coisas, mas, 
assim como você, em constante transformação. 

Entendo que existem outros pontos de vista além 
dos meus (ainda bem!), e, portanto, cada um de nós 
enxerga o mundo através de lentes diversas, interpreta 
o mundo sob influências únicas, com interferência de 
trajetórias, crenças e sensibilidades muito pessoais. 

O que não há como negar é a velocidade do de-
senvolvimento tecnológico que testemunhamos nos 
últimos anos e, por conta disso, inclusive, a incrível 
mudança que nossa sociedade está sofrendo. O mundo 
já não é mais o mesmo... 

Particularmente acredito que não há como frear as 
tecnologias e as mudanças. Diante de todo o desenvol-
vimento tecnológico já protagonizado e testemunhado 
pela nossa sociedade, não há registro de vitória daque-
les que tentam impedir o seu avanço. 
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O Movimento Ludita, ocorrido na Inglaterra en-
tre os anos de 1811 e 1812, que reuniu trabalhadores 
contrários aos avanços tecnológicos da época, propor-
cionados pelo advento da primeira Revolução Indus-
trial, não conseguiu êxito. E, ao que tudo indica, assim 
como a tecnologia tende a se acelerar, também não 
temos como impedir as mudanças no mundo. O jeito é 
tentar manobrá-las com mais sabedoria. 

Por isso e para isso, aposto todas as minhas fichas 
na educação como forma de criar as próximas gera-
ções (sim! começando pelas crianças e pelos jovens!) 
mais responsáveis: para que tirem o melhor proveito 
das próximas revoluções e do desenvolvimento tecno-
lógico; para que pilotem não só a tecnologia, mas to-
dos os nossos recursos, de forma a salvar nossa espécie 
da vergonha de um fim inglório. 

Através dela, da educação, nós poderemos desper-
tar novas inteligências ainda latentes dentro de cada 
um de nós. 

Através da educação nós poderemos nos reinven-
tar enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Pode-
remos construir novas responsabilidades e desenhar 
novos futuros desejáveis, mais humanos, mais justos 
e mais viáveis. 

De fato, temos uma grande oportunidade pela fren-
te. Mas é claro que não poderia ser tão fácil assim, e 
não quero parecer simplista. É evidente que tudo isso 
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significa um gigantesco desafio. Essas mudanças tão 
profundas na nossa sociedade talvez representem o 
maior desafio que já vivemos. O mundo cada vez mais 
acelerado e mutante certamente não será controlado 
ou resolvido através de uma solução única e pontual. 
A complexidade do cenário em que nos encontramos 
hoje é proporcional ao avanço tecnológico e tende a 
crescer. E, por isso, inclusive, precisamos ser rápidos! 

Portanto, cada um de nós deve fazer a sua parte 
o quanto antes. Já! Eu e você podemos – devemos! – 
atuar como agentes da mudança positiva e sustentável! 
Talvez essa seja a grande causa que nos une nessas 
palavras. Tenho a esperança de que seja exatamente 
nesse ponto que a minha verdade se cruza com a sua 
numa nobre missão. A missão que vai nos fazer deixar 
uma marca na história. A missão que está impressa 
no nosso DNA. Nossa obrigação, como seres vivos, de 
perpetuar nossa espécie com responsabilidade. 

A maior missão de nossas vidas e que não tem pre-
ço: educar novos seres humanos e transformar o mun-
do em um lugar melhor para todos. 

andre bello 
Autor do livro Acredite! 

Rio de Janeiro, agosto de 2018 
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A Carta

Rio de Janeiro, 4 de julho de 2018. 

Olá, querida! 

Sinto sua falta. Falta de quando as pessoas não ma-
tavam, não roubavam e de quando os governantes 
sabiam trabalhar. Eu não estou dizendo que eles não 
saibam, mas, hoje em dia, eles estão roubando muito. 

 Havia um tempo em que se ouvia dizer que poli-
ciais não eram subornados por outros que queriam fu-
gir da multa ou um tempo em que estes mesmos poli-
ciais não eram praticantes do suborno. Tempo este em 
que filhos não roubavam dinheiro da carteira dos pais. 
Tem gente que fala que isso é comportamento típico 
de jovens, o que provavelmente não é. Falsificações 
também acabam sendo normais para algumas pessoas. 

Hoje o que se vê são muitos jovens com interesse 
pelas drogas lícitas, onde a grande maioria compra 
bebidas alcoólicas e cigarros antes mesmo de se tor-
narem maiores de idade, o que é proibido. Eles se dro-
gam, bebem e fumam por prazer e para se enturmar. 
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Muitos deles são filhos de “adolescentes” que tiveram 
filho muito cedo e não têm como educar ou não pos-
suem maturidade para isso. 

Muitos desses pais “adolescentes” deixam os filhos 
pequenos nas mãos de outras pessoas para sair final 
de semana para beber e se divertir com os amigos e 
não querem saber se o filho está bem, se ele está sendo 
bem tratado, entre outros. 

Sinto saudades de quando tudo isso era diferente. 
Sinto muito sua falta, Ética. 
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A “diferente” faz  
a diferença 

No primeiro dia de aula, bateram à porta e apresenta-
ram à turma uma garota “diferente”. Ela era a única 
negra da sala. Cabelos crespos e baixinha. Eu via algo 
especial nela. São coisas que até hoje não consigo ex-
plicar. 

Quando ela entrou na sala, riram baixo pelo seu 
jeito de ser, então, constrangida, decidiu sentar-se no 
fundo da sala. Fui até ela e a cumprimentei. Tinha 
uma voz doce, delicada e um sorriso perfeito. Pergun-
tei-lhe seu nome e ela respondeu: “Carol”. 

O dia foi passando e logo chegou o intervalo. Fomos 
até a cantina, mas, pelo caminho, as “populares” zom-
baram dela pela sua aparência. Carol saiu chorando 
para o banheiro. Quando bateu o sinal, todos subiram 
para as salas e, quando entrei na minha, Carol não 
estava lá. Comecei a ficar preocupado; os minutos se 
passaram e ela não chegara. Na troca de aulas, fui pro-
curá-la e me deparei com ela chorando no colo de uma 
faxineira. A menina ficou envergonhada e saiu do colo 
da moça. 



38 prêmio literário do ensino fundamental – coletânea 2018

 No dia seguinte, fui perguntar-lhe quem era a faxi-
neira e ela me disse que era uma amiga. Chegamos à 
sala juntos e uma das “populares”, chamada Sofia, a 
derrubou. De repente Luísa levantou-se de sua carteira 
e defendeu Carol, já irritada com a situação. Logo em 
seguida, o professor entrou na sala e se deparou com 
uma discussão entre Luísa e Sofia. Então levou as duas 
para a diretoria. Sofia acabou levando uma suspensão 
pelo preconceito com alguém que não lhe tinha feito 
nada. 

Eu não conseguia sair de perto daquela encantado-
ra menina, então acabamos virando melhores amigos. 
Depois de um tempo, Luísa juntou-se a nós e assim 
formamos um trio inseparável. Percebi que aquele ano 
seria de luta, mas no final haveria uma vitória... 

Depois de uma semana, Sofia voltou a frequentar 
nossa escola. Passaram-se três meses e chegou a semana 
de provas. Até aí as “populares” não mexeram com as 
meninas, e nós três decidimos estudar em minha casa. 
Quando acabamos de estudar, fomos ao cinema. Aquela 
foi a melhor noite ao lado de Carol... Dentro do cinema, 
Carol fez uma queixa sobre sua aparência, dizendo que 
gostaria de alisar o cabelo. Não gostei, mas não disse 
nada sobre. Deixei Carol em casa e fui para a minha.  

Quando me deitei, comecei a perceber que eu tinha 
um sentimento diferente por ela, algo que não sentia 
por alguém fazia tempo. No dia seguinte, sentei-me à 
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mesa para tomar café e lá estava a minha mãe. Falei 
para ela tudo o que sentia por Carol, e ela me deu 
o conselho certo: eu deveria contar o que sentia por 
aquela menina tão especial. E, se ela não aceitasse, eu 
não deveria ficar triste. 

Na aula de Educação Física, as “populares” volta-
ram a zombar de Carol. Foi bem na hora do queimado 
que acertaram em cheio a minha amiga. Luísa ficou 
muito irritada e partiu para cima de Sofia, mas o pro-
fessor separou as duas e disse que, se continuassem, 
iriam para a direção! Sofia, como já tinha sido suspen-
sa, deu um passo para trás e foi se sentar na arquiban-
cada, lá no fundo com suas duas amigas. Carol ficou 
mexida com aquele preconceito que estava sofrendo, 
então novamente voltou ao assunto de que queria ser 
outra pessoa. Eu, já incomodado, comecei a conversar 
sobre isso com ela, com a ajuda de Luísa. Disse a Carol 
que eu gostava dela do jeito que ela era e que realmen-
te ela não precisaria mudar nada. Abri meu coração e 
lhe disse que sentia algo diferente por ela, porém eu 
ainda estava um pouco confuso do que era. Carol cho-
rou em meus braços. 

Depois que as provas acabaram, Carol sumiu. Co-
mecei a ficar preocupado com ela, pois não era de fal-
tar muito. Liguei pra ela e nada, dias se passaram e ela 
não aparecia. Eu ligava e seu celular só dava caixa pos-
tal. Fomos à casa dela, mas ninguém atendia. Fiquei 
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agoniado, dia após dia preocupado. Quando fui ver, já 
havia se passado um mês. Foi aí que me lembrei da 
faxineira, que ela me disse ser sua amiga. Ela se cha-
mava Christina. Fui procurá-la no intervalo e descobri 
o que estava na minha cara o tempo todo: aquela era 
a mãe de Carol. Ela me contou que, por causa de tanto 
preconceito, a menina entrou em depressão e estava a 
dias sem comer. Christina havia achado remédios de-
baixo de sua cama. Após contar tudo, ela chorou. 

Assim que acabou a aula, fui procurá-la novamente 
e pedi que fôssemos até a sua casa para conversar com 
Carol. Chegando lá, entrei em seu quarto e me deparei 
com a pior cena. Ali pude perceber que ela estava mui-
to mal e, quando nos viu, tentou se esconder. Quando 
peguei em seus braços, vi que estava cortada. Foi aí 
que me preocupei mais e mais. Senti que aquele era o 
momento certo para contar-lhe o que sentia. Então dis-
se-lhe que a amava e que estaria ao lado dela naquele 
momento difícil, dando-lhe todo amor do mundo. De-
cidi caminhar com ela nessa trajetória. Ela disse estar 
surpresa e me agradeceu. 

Cinco meses se passaram e o ano já estava quase 
acabando. Carol conseguiu se recuperar e andar de 
cabeça erguida. Ficamos com boas notas e decidimos 
assumir um namoro. 

Fizemos o ensino médio juntos, firmes e fortes na 
amizade e no relacionamento. Superamos todo pre-
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conceito e lutamos para hoje chegarmos onde estamos. 
Faço faculdade de Engenharia, Luísa faz faculdade de 
Medicina e Carol, além de ter se tornado uma grande 
modelo, faz faculdade de Direito e luta pelas coisas 
certas. 

Eu me chamo Rafael e sou muito feliz ao lado dessa 
pessoa encantadora que é a Carol. Aprendi que deve-
mos fazer a diferença. Quem age com ética pode se 
surpreender com o resultado. 
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A verdade 

Já era quinta-feira e, pela quarta vez na semana, Júlia 
e Ariel chegaram atrasados na escola. Por azar, era a 
aula do professor Gustavo, e eles foram barrados na 
porta da sala. 

– Atrasados de novo, não é? – o professor falou. 
– Desculpe, professor – eles falaram em uníssono. 
– Olhem só os retardatários, ou devo dizer retar-

dados? – disse Ágatha, uma das meninas que sempre 
zombava deles. 

– Eles deviam estar fazendo algo muito importante 
para chegarem atrasados desse jeito... – disse Carlos, 
com um sorriso maroto. 

– Isso! – eles responderam. Mas, ao mesmo tempo 
em que disseram, a turma fez um longo “hmmm”... 

– Podemos entrar, professor? – indagou Júlia, corada. 
– Entrem, não tem nada os prendendo! – respondeu 

o professor com um tom zombeteiro, e todos os alunos 
riram novamente. 

Eles preferiram não rebater o desaforo porque eram 
éticos e ainda lhe deviam respeito. Sentaram-se nas úni-
cas cadeiras vagas, um ao lado do outro, como sempre. 
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Porém, os demais continuaram. Júlia e Ariel viam 
os outros falando bem baixo e às vezes conseguiam 
escutar o que diziam, como: “Nossa, qual é o problema 
deles?”. Ou “Devem ter aprontado alguma coisa, certe-
za!”... E isso continuou por algum tempo. 

O tempo passou e chegou a hora do recreio. Júlia 
e Ariel foram os últimos a sair da sala, e, a caminho 
do pátio, foram cercados por Ágatha, Carlos e Gabriel.  

– Ora, vejam se não é o casal de tartarugas! – disse 
Ágatha. 

– Quais eram as coisas indecentes que estavam fa-
zendo, hem? – disse Carlos, com um grande sorriso 
irônico. 

– Acho melhor vocês arrumarem alguma coisa para 
fazer, porque nós temos assuntos pendentes – disse Jú-
lia com Ariel a acompanhando. 

– Acho que devemos dar uma lição neles para deixa-
rem de ser tão ignorantes – disse Carlos para Ágatha 
e Gabriel. 

Ariel e Júlia saíram da escola, foram fazer o que 
sempre faziam. Eles tiveram a impressão de estar sen-
do seguidos, mas continuaram em frente. 

Passaram em uma viela, quando Ariel olhou para 
trás e viu Ágatha com o que parecia ser uma arma 
de brinquedo. Olhou para frente e Carlos também ti-
nha uma. Então ele puxou Júlia para outra ruazinha; 
correram até avistar uma casa pegando fogo... Havia 
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várias pessoas feridas no chão e os bombeiros estavam 
apagando o fogo. 

– Para, Júlia! – Ariel gritou enquanto puxava a ami-
ga para trás. 

Carlos, Ágatha e Gabriel haviam parado alguns me-
tros antes e abaixaram suas armas assim que avista-
ram a cena. 

– Ei, vocês, venham para cá! – Ágatha gritou para os 
dois jovens, que foram se aproximando deles. 

– Júlia, Ariel, o que estão fazendo aqui? – um ho-
mem disse enquanto chegava perto deles. 

– Senhor Guilherme! – eles exclamaram. 
– Venham, nós temos que ir até o abrigo. Essas pes-

soas precisam de ajuda, elas perderam tudo – disse o 
senhor Guilherme. 

– Abrigo? Sobre o que ele está falando? – Gabriel 
perguntou confuso. 

– Venham com a gente. Quando chegarmos lá, ex-
plicaremos – falou Júlia, começando a correr com Gui-
lherme e Ariel. 

Os outros três se entreolharam e decidiram segui-
-los. Como o plano falhou, Carlos guardou os obje-
tos na mochila que trazia nas costas, deixando uma 
pontinha de um dos pedaços do plástico para fora na 
pressa, enquanto corria. 

– E então, vai nos explicar? – perguntou Ágatha ao 
lado de Carlos e Gabriel enquanto analisava o local. 
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Júlia terminou de entregar algumas roupas para 
as pessoas recém-chegadas, chamou Ariel e depois os 
dois se puseram de frente a eles. 

– O que querem saber? – perguntou ela. 
– Antes de tudo: abrigo? Como assim? Vocês ajudam 

essas pessoas? 
– Nossa, pensei que você nunca descobriria isso so-

zinho, Gabriel! – disse Ariel, sarcástico. 
– Calma, Ariel – Júlia tentou tranquilizá-lo. 
– Sabia que eles estavam prestes a nos pregar uma 

peça antes de a confusão começar? – disse ele acenan-
do para o objeto visto às costas de Carlos. 

– É por isso que vocês estavam nos seguindo! Agora 
faz sentido. Na confusão, eu deixei isso de lado. 

Os três assentiram, envergonhados. 
– Nós pensamos que vocês estivessem... – Gabriel foi 

interrompido pela voz de Júlia. 
– Aprontando alguma e então se acharam no direito 

de nos dar uma lição?! – completou ela, rindo com es-
cárnio. Os três ficaram em silêncio. 

– “Quem cala, consente”. É o famoso ditado – disse 
Ariel. 

– Sim, nós ajudamos essas pessoas. Antes de irmos 
para a escola, depois e nos fins de semana. Nós gosta-
mos de fazer isso. É gratificante – disse Júlia. 

– É por isso que... – Carlos é interrompido por Ariel. 
– Chegamos atrasados? Sim. 
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– Então nós... – Ágatha é interrompida por Júlia. 
– Devem se desculpar? É o mínimo. 
– Desculpe, gente, sério – disse ela, olhando em vol-

ta, parando seus olhos em um grupo de pessoas desa-
brigadas que se alimentava. 

– Diga, Gabriel – autorizou Ariel. 
– Se eu não for interrompido de novo... – disse ele, 

voltando seus olhos para os demais, arrancando gar-
galhadas. 

– É... Eu posso fazer algo para ajudar vocês? Sabe... 
aqui. Ajudar aqui? – Ágatha e Carlos acenaram positi-
vamente, demonstrando igual interesse. 

– Claro que podem! Por aqui. Senhor Guilherme, 
temos novos integrantes para a nossa equipe! – disse 
Júlia, animada. 
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Culpa pela minha 
liberdade

– Você já olhou para esse uniforme?  
– Você queria que eu fizesse o quê? Ficasse parado 

olhando ela passar? – falou aquele garoto nojento. 
– Qual é o problema com o uniforme? – perguntou 

a diretora, já indignada. 
– É muito curto! – exclamou ele. 
– A culpa de o corpo dela ser bonito não é minha, é 

dela! – disse ele na maior simplicidade, sem remorsos, 
sem culpas.  

Ouvir aquilo doeu mais que mil socos na barriga. 
Eu não podia continuar naquela sala. 

– Desculpa, não consigo continuar aqui! – disse 
para a diretora, me esforçando para minha voz não 
sair falha. 

Depois desse dia, nunca mais fui a mesma. Passei a 
me esconder embaixo de roupas escuras, largas e com-
pridas. Na escola, eu fiquei conhecida como “a garota 
fácil”. Mas, na verdade, eram poucos os que sabiam o 
que estava acontecendo. 
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Minha mãe me olhava com desespero, buscando 
entender minhas emoções. Meu pai tentava me fazer 
sorrir, mas nesta missão falhava. Toda vez que eu olha-
va para eles, pedia desculpas mentalmente por querer 
desistir de tudo. 

Até hoje me vem à mente ele me beijando à força e 
seus toques brutos. Depois, ele tentou se defender ale-
gando que só me tocou, nada demais. Tentei sair dessa 
situação, tentei me refazer, eu juro! Porém falhei mi-
seravelmente. Ele foi expulso e nada mudou em mim. 

Felipe, o nome que jamais esquecerei. Não é o nome 
do meu primeiro amor ou do meu melhor amigo. Esse 
é o nome do garoto que destruiu a minha vida com 
simplesmente toques indesejáveis para mim. 

Eu, Ana, tive não só o corpo abusado, mas também 
a alma. Me sinto suja a cada momento que me lembro 
disso. 

– Por quê? – pergunto a mim mesma, chorando, me 
olhando... O que eu me tornei? Não entendo! Por que 
ele fez isso comigo? Meu estilo de roupa não lhe deu 
essa liberdade. Então, por quê? Por quê?!  

Minhas lágrimas não cessaram, só aumentaram, 
minha visão estava embaçada, assim como meu refle-
xo no espelho. Minhas mãos tremiam enquanto amar-
rava a corda que havia encontrado no kit de ferramen-
tas e utensílios do meu pai. Não sei o que vai acontecer 
após minha ida, não sei quanta falta farei para os meus 
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pais e para o resto da minha família, não sei como é a 
sensação de não estar mais aqui, mas... 

Eu não consigo mais viver assim. Meu coração dói, 
minha mente está imunda de pensamentos ruins e pe-
los apelidos de mau gosto das pessoas. Tudo isso me faz 
querer deixar esse lugar, nunca mais sofrer por nada 
nem por ninguém... Sei que meus pais irão chorar e so-
frer por minha causa, mas um dia irá passar... Não sei. 

Essa dor, essa angústia, esse rancor, essa decepção, 
esse nojo de mim mesma algum dia irá passar? Algum 
dia eles irão esquecer? Será que, algum dia, eu irei 
esquecer? Será que alguém irá me amar? Eu não sei, 
não consigo tirar aquelas imagens da minha cabeça... 
ele me prendendo, suas palavras sujas sobre o que ele 
faria comigo. Por que ele faria isso? Ele achava que eu 
não tinha sentimentos? Não consigo esquecer! 

A banheira estava quase cheia, a corda bem amar-
rada, eu sem saber o que fazer... Não, Ana!!! Você não 
quer mais passar por isso, você não quer mais ser cul-
pada pelo ato de um estuprador, você não quer viver 
mais assim... 

Eu não quero mais viver! Nunca mais! Isso não vai 
mudar, meu coração está em cacos. Ninguém entende-
ria, nem eu entendo...  

Só não quero mais isso, estou morta, morta por cul-
pa dele, morta por culpa delas, morta por culpa de 
todos... Morta por minha culpa... 
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Meu coração estava a mil. Subi na beirada da ba-
nheira já cheia, estava a ponto de me pendurar naque-
la corda e pular para, finalmente, acabar com tudo de 
uma vez. Minhas mãos tremiam, meus olhos fechados 
com força, não sei o que vou ver ao me deixar levar 
pelos pensamentos. Estou nervosa a ponto de ter um 
ataque cardíaco, meus pés tentaram se apoiar na ba-
nheira. Os xingamentos voltaram à tona, minhas lágri-
mas voltaram a descer e, com isso, me joguei. Mas, por 
pouca distração com algo, meu corpo se inclinou para 
trás e caí com todo o meu peso na água, apenas fican-
do lá... onde a água fria alivia minha dor. Roubaram 
meu direito de cidadã, de mulher, de pessoa... 
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Dentro de mim

A essência do meu sorriso é apenas o começo.
A ética que eu preciso está dentro do meu peito.
Agora eu vou te contar qual é o meu segredo: amar 

o próximo sem ter preconceito.
Se é hétero ou não, se for homem ou mulher, isso 

não importa, e sim o que tem por dentro.
Dane-se o que tem por fora.
Devemos melhorar nosso jeito, amar sem pensar. 
Fazer o que tiver que ser feito. Mulher não é objeto, 

e sim uma obra linda que foi feita. 
Vivemos todos juntos. Querendo ou não querendo, 

nesse mundo tão grande uns vivem felizes, outros so-
frendo.

O egoísmo é muito complicado. Faz você pensar só 
em você e deixar os outros de lado.

Um “abraço”, um “beijo”, um “bom dia”… tudo isso 
faz parte do dia a dia.

Vamos melhorar o mundo recuperando a ética e a 
nossa poesia.
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Educação vem de casa,  
e ética também 

Era uma manhã ensolarada e, mesmo que o dia esti-
vesse lindo, acordar com a minha mãe gritando nunca 
poderia ser algo bom. Ela reclamava sobre a vizinha, 
falando em colocar veneno nas plantas dela. Eu até 
perguntaria se aquilo era muito errado, mas minha 
mãe não se importava muito.  

As segundas-feiras não costumavam ser os melho-
res dias para mim. Precisava chegar cedo à escola, pois 
a minha cota de atrasos já estava no limite e eu não 
podia ser chamado à atenção novamente.  

Quando já estava pronto, peguei o mesmo ônibus 
de sempre e, pra variar... ele estava lotado! O único lu-
gar que estava livre era o bendito banco amarelo para 
idosos, gestantes e mulheres com crianças de colo. En-
caixei meu fone no ouvido, deixando no aleatório, can-
tarolando “Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar...” 
e, quando as pessoas que tinham direito àquele lugar 
apareceram, fingi que estava dormindo, aumentando 
meu celular no último volume. 
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Cheguei à escola e a professora dava início à aula, 
falando sobre ética. Eu não prestava atenção no co-
meço, pois conversava com os meus amigos no fundo 
da sala sobre o Campeonato Brasileiro, da vitória do 
Vasco por 3 a 2 sobre o Sport, quando de repente levei 
um susto com a professora, que gritou com o garoto 
que sentava ao meu lado e estava conversando comigo 
e com meus amigos. Como não queria que ela gritasse 
comigo, também me virei para a frente e prestei aten-
ção. Aquele assunto me fez pensar. “Será que, com o 
meu comportamento, eu cometia a tal falta de ética 
de que ela falava com tanta ênfase no início da aula?” 

Quando tocou o sinal, todos saíram correndo para o 
refeitório. Empurrei todo mundo, furando a fila, e ob-
viamente as pessoas começaram a reclamar, gritando 
coisas como: “Para de empurrar!”, “Sai daí! Vai pro fi-
nal da fila!”, “Vou chamar a coordenadora e falar que 
você está furando a fila!”. 

Na hora que a briga ia começar, uma das coordena-
doras apareceu e, além de mim, levou um dos garotos 
que queria me bater pelo meu ato. Já na direção, o 
assunto da aula se repetiu, só que agora eram duas: 
diretora e coordenadora falando sobre a falta de ética. 
Elas falaram que precisávamos respeitar uns aos ou-
tros para sermos respeitados. Disseram que em uma 
sociedade se vive com regras, limites e com atitudes 
éticas. Que assim não era possível! Se o nosso compor-
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tamento não melhorasse, chamariam as nossas mães 
para uma conversa. 

Na volta para casa, dentro do ônibus, fiquei pensan-
do sobre o assunto e fui conversando comigo mesmo 
até chegar. Decidi que conversaria com a minha mãe 
sobre aquele assunto que ficou ali, martelando na mi-
nha cabeça, mas eu e ela nunca paramos para falar 
sobre ética.  

 Sentamos para almoçar e, como sempre, eu já sa-
bia que ela iria encher o meu saco perguntando como 
foi meu dia, e eu teria que confessar que fui para a 
diretoria, e ela com certeza me deixaria de castigo, ti-
rando tudo que eu mais gosto: videogame, celular e me 
impedir de jogar futebol.  Nós almoçamos e, enfim, ela 
perguntou: 

– Como foi o seu dia? 
 Então eu comecei a suar e fiquei muito nervoso. 

Finalmente tomei coragem para responder: 
– O meu dia? Bem normal. 
Ela logo percebeu que tinha algo de errado e que eu 

estava mentindo. Então, ela refez a pergunta pausada-
mente, olhando no fundo dos meus olhos, daquele jeito 
que não tinha como fugir da verdade: 

– VOU TE PERGUNTAR DE NOVO: COMO FOI O 
SEU DIA? 

Comecei a gaguejar, tentando parecer calmo, o que 
tornava tudo ainda pior! Não tinha como fugir do olhar 
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de inquisidora da minha mãe! Aquele olhar eu conhe-
cia desde que nasci e sabia que não tinha escapatória. 
Falei tudo de uma vez só, tipo, bem rápido pra ver se 
ela não prestava atenção na palavra DIRETORIA. Falei 
toda a verdade, e ela começou a me dar lição de moral. 
Então eu não me aguentei e falei: 

– Você quer reclamar de mim, mas e você, que colo-
cou veneno na planta da vizinha? 

Falei! Falei mesmo! Agora eu ia apanhar! Até fe-
chei os olhos esperando a chinelada... Silêncio total! 
Quando abri os olhos, ela não estava fazendo nada. 
Ela se retirou e foi para a cozinha.  Saí da sala e fui 
para o meu quarto. Acabei pegando no sono e, quando 
acordei, já era noite. Fui até a cozinha pegar algo para 
beber e ouvi minha mãe me chamando. Fui até a sala 
para ver o que ela queria.  

Minha mãe estava bastante pensativa, de um jeito 
que eu nunca tinha visto antes, e pediu que eu sen-
tasse no sofá. Pela primeira vez, ela me pediu descul-
pas pelo ocorrido de manhã. Disse que também estava 
errada, que não estava sendo e nem dando o melhor 
exemplo, mas que pais também erram e que ela não 
era perfeita. A gente acabou se abraçando e, mesmo 
não dizendo nada, na nossa troca de olhares selamos 
o acordo de que tentaríamos nos tornar pessoas me-
lhores, porque educação vem de casa, e ética também. 
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Em busca de um sonho 

Era um menino calmo, de atitudes responsáveis, ape-
sar dos seus 14 anos. Tinha cabelos negros, pele clara 
e olhos cor de mel. Encantava a todos que o conheciam 
com sua aparência humilde, que transbordava uma 
energia muito boa de se conviver. 

Seu nome era Pedro e ele morava com seus pais em 
uma cidade pequena do Ceará. 

Sua mãe era do lar e seu pai pedreiro. A família 
possuía poucos recursos financeiros, pois a cidade era 
pobre e raramente apareciam obras para seu pai tra-
balhar. 

Pedro adorava estudar e tinha o grande sonho de se 
tornar um músico de sucesso; no entanto, era muito di-
fícil continuar seus estudos porque seu pai, um homem 
muito rude, o mandava ficar nas ruas vendendo balas 
para ajudar no sustento da família. 

Em uma tarde, o menino estava caminhando com 
sua mãe, por uma estrada de terra perto de sua casa, 
quando passou um senhor vendendo diversos objetos 
usados. Pedro, encantado com tantas novidades, avis-
tou logo um livro e um violão e implorou para que 
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sua mãe comprasse. Ela, com lágrimas nos olhos, disse 
que não tinha dinheiro para comprar mais nada além 
da comida. O homem, comovido com a situação, disse 
que daria as mercadorias de presente para o menino. 
Pedro não sabia onde guardar tanta felicidade. 

No dia seguinte, o menino pegou seu instrumento e 
sentou-se à porta de sua casa para deliciar a sensação 
de tocar um violão. Nesse instante, seu pai chegou e, 
vendo o filho se distrair, ficou furioso. Foi logo per-
guntando como ele poderia estar tão bem na condição 
financeira em que viviam e ordenou que ele fosse para 
a rua trazer dinheiro para casa. Depois disso, ainda 
pegou o violão e jogou longe – por sorte não o quebrou. 

Pedro, cansado dessa situação, resolveu sair de casa. 
Ele chamou sua mãe para conversar, explicou que gos-
taria de tentar a vida em outro lugar e pediu que ela 
perguntasse ao seu tio, que morava em uma cidade um 
pouco maior, se ele poderia ir morar com ele. A mãe, 
muito comovida, conseguiu fazer o pedido, o qual foi 
concedido. Ela deu sua bênção ao filho e, apesar de 
tanta tristeza, entendeu que ele estava lutando para 
ter felicidade. 

O pai ficou surpreso com a notícia, mas decidiu não 
ir atrás dele, pois também vivia angustiado com aque-
la situação. 

Quando o menino chegou na nova cidade e na nova 
casa, seu tio o recebeu com todo carinho e explicou a 
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necessidade de ele arrumar um emprego para ajudar 
no seu sustento, pois também vivia com dificuldades. 
Pedro entendeu e prometeu a si mesmo que não desis-
tiria de seu sonho de estudar e se tornar um grande 
músico. 

No dia seguinte, acordou e disse para o seu tio que 
iria sair para conhecer a cidade e tentar arrumar al-
gum lugar para trabalhar. Ele andou, andou, andou, e 
a fome começou a apertar, pois não tinha tomado café. 
De repente, ele avistou uma padaria com uma vitri-
ne recheada de saborosos pães e bolos. As guloseimas 
ficavam expostas, apenas cobertas com um filó para 
que o cliente se servisse. Nesse momento, o menino 
observou que não havia ninguém atrás do balcão, e 
seu primeiro desejo foi roubar um pão e sair correndo. 
Mas ele pensou que, apesar de ninguém estar vendo, 
sua consciência estava e ela sabia que essa atitude não 
era nem um pouco correta. Imediatamente, ele saiu 
correndo e parou na parede do lado de fora da padaria 
e começou a chorar de fome. Depois de um tempo, a 
calma voltou e ele pensou em entrar lá, procurar o 
dono do estabelecimento, contar sua história e pedir 
um emprego. 

Assim ele fez. Entrou na padaria e chamou alguém 
no balcão. Logo apareceu um senhor de meia-idade de-
monstrando um ar de preocupação. Pedro perguntou 
se poderia ter uma rápida conversa com ele. O senhor 
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respondeu que sim, contanto que fosse rápida, porque 
estava com um grande problema para resolver. Então, 
o menino contou sua história em poucas palavras e 
perguntou se poderia trabalhar para ele. O homem 
aceitou o seu pedido e disse que justamente nesse dia 
estava precisando de alguém para servir os pães, por-
que o seu funcionário tinha ficado doente e não po-
deria mais trabalhar, e a padaria estava com muitas 
encomendas para entregar. 

O menino começou a trabalhar e a cada dia demons-
trava muita competência e dedicação na sua função.  

O tempo passou, Pedro ganhava seu dinheiro, vol-
tou a estudar, ajudava seu tio nas despesas de casa e 
procurou um lugar para aprender a tocar o seu velho 
violão. 

Por sua competência, foi promovido e dobrou o seu 
salário. Assim, alugou uma casinha e voltou à sua ci-
dade para buscar os pais, que ficaram muito orgulho-
sos com a trajetória do menino. 

A família passou a viver com melhores condições 
de vida e seu tio sentiu-se realizado com a vitória do 
sobrinho. Pedro formou-se em Educação Musical e se 
tornou um grande professor do melhor colégio da re-
gião. Além disso, ainda faz parte da orquestra sinfôni-
ca da cidade, atuando como um grande violonista.  
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Ética 

Há algo muito errado 
E eu não posso mais 
Me manter calado. 
 
Ética é sabedoria 
Não precisamos de corrupção 
Nem de hipocrisia. 
 
Enfrentando obstáculos 
E pensando com o coração, 
Devemos acreditar na educação. 
 
Seja sempre honesto 
E não banque o esperto. 
Pratique o bem, 
Não importa a quem. 
 
A vida é uma só, 
Ainda há tempo de mudar. 
Basta aprender  
A todos respeitar. 
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Ética 

Num dia ensolarado, dois amigos estavam andando no 
parque da cidade. Nessa caminhada, eles se depara-
ram com uma placa em um poste. Ela dizia: “Para que 
serve a ética? Você sabe o que é isso?”. 

Nesse momento, os dois garotos ficaram pensando 
no que seria ética. Um deles até arriscou o que seria: 

– Será que é um nome de pessoa, de cidade ou mar-
ca de carro, moto ou celular? 

Certamente os dois garotos não sabiam o que era 
ética. Sorte deles que na placa estava um número de 
telefone, dizendo: “Ligue se tiver dúvidas”. 

Eles eram muito curiosos e foram para casa pesqui-
sar no dicionário o significado daquele nome. Enfim 
o encontraram e lá estava escrito: “Parte da filosofia 
responsável pela investigação dos princípios que moti-
vam, distorcem, disciplinam ou orientam o comporta-
mento humano”. Agora eles já sabiam o que era aquela 
palavra, mas, mesmo assim, ligaram para o número da 
placa. Um homem atendeu e falou: 

– Alô, em que posso ajudar? 
– Nós já sabemos o que é ética, e agora? 
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– Não adianta saber, vocês precisam TER ética. Ao 
menos vocês já fizeram algo que se relacione à ética 
na vida?  

Um deles falou, com risadas: 
– Acho que sim. 
Enfim o homem desligou e os dois voltaram para 

a rua. Novamente no parque, eles viram um homem 
ajudando uma idosa a atravessar a rua, depois ajudan-
do moradores de rua e alimentando um cachorro. Um 
deles falou: 

– Será que isso é ética? 
O outro amigo respondeu, pensativo: 
– Acho que ética não é apenas ajudar, é você ter isso 

dentro de si. Não precisamos seguir aquele exemplo, 
vamos criar o nosso modelo: um canal na internet cha-
mado “Mais ética no mundo”. 

Criaram o canal e, pouco tempo depois, ficaram fa-
mosos e começaram a fazer palestras explicando o que 
era ética. 

Numa dessas palestras, um homem disse que acha-
va que nunca havia feito algo relacionado à ética. Os 
garotos ficaram abismados, pois isso também havia 
acontecido com eles. Depois de algumas conversas, 
o homem descobriu que já tinha praticado atos bons, 
mas não enxergava isso. Agradeceu pela ajuda. 

Os jovens ficaram cada vez mais famosos e, com 
isso, conseguiram realizar seu sonho de disseminar a 
ética pelo mundo. 
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Ética 

Ética é um jogo 
Você tem que fazer o bem  
O tempo todo, a todas as pessoas 
Ética existe para trazer a regra direita. 
Muitas oportunidades apareceram 
Para eu fazer o errado, 
Mas lembrei da ética... 
Ela ensinou o contrário... 
Coragem para viver 
Prudência para sobreviver 
À ética eu irei obedecer 
Vencer, crescer...  
A ética é uma regra 
Não vem  
Bancar uma de esperto 
Se não, você escorrega e se ferra. 
Ética é amiga, é parceira. 
Está contigo onde quer que esteja. 
Sendo rico ou sendo pobre 
Ter ética significa ser nobre. 
Hoje eu me orgulho. 
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Não tenha medo! 
Por onde você passar 
Pensa, cria, produz. 
A ética irá sempre ser 
Um caminho de luz. 
Ética é vida e vida é ética. 
Os dois se completam. 
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Ética na administração 
pública  

um caminho para a justiça social 

Atualmente o Rio de Janeiro não tem sido como dese-
jado, é uma cidade violenta e insegura por causa da 
falta de investimento na Segurança Pública, na Edu-
cação e na Saúde. Isso tudo se deve à falta de ética na 
política, já que muitos políticos e autoridades desviam 
verbas de setores essenciais para investir em seu pró-
prio enriquecimento. 

O que se observa em vários hospitais da rede públi-
ca do Rio de Janeiro e do país é um completo descaso 
com a população que espera por leitos, cirurgias e aten-
dimento básico. Todos os dias, os jornais denunciam a 
depredação das unidades de atendimento, os péssimos 
salários dos profissionais, a falta de remédio e de mate-
riais básicos para o trabalho de médicos e enfermeiros. 
Esta situação piora, pois, além da má administração, há 
também o roubo de medicamentos realizado, muitas 
vezes, por funcionários dos hospitais, caracterizando, 
assim, a falta de ética no trabalho. 
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Esta é uma realidade muito triste, pois boa parte da 
população não tem condições de comprar remédios e 
de pagar um plano de saúde, então precisa ficar na fila 
durante anos para realizar uma cirurgia. Esta longa 
espera pode custar uma vida!  

Na Educação também há o desvio de dinheiro pú-
blico e menos investimentos do que deveria. Diversas 
escolas estão em situação precária, precisando de re-
formas estruturais: como a nossa, que tem salas de 
aula com paredes sujas, sem mesas e cadeiras adequa-
das, sem ar condicionado nem ventilador. No prédio 
em que fica a nossa escola, há uma outra chamada 
Manuel Bandeira, que funciona à noite e oferece o en-
sino médio, mas, infelizmente, fechará, pois, segundo 
a Secretaria Estadual de Educação, não há alunos o 
suficiente.  

Esta atitude prejudicará a comunidade escolar e os 
atuais alunos, que precisarão buscar outras escolas, às 
vezes mais distantes de seus empregos, e muitos pro-
fessores serão transferidos para outras unidades, per-
dendo, assim, o vínculo que tinham com os alunos. 

Outro caso a ser citado é o do CAp da UERJ, uma 
boa escola, mas que está abandonada pelo Estado. As 
constantes greves dos professores que lutam por melho-
res salários e condições de trabalho prejudicam o apren-
dizado dos alunos, destruindo o sonho de muitas crian-
ças e jovens de terem uma boa oportunidade na vida. 
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Outro problema grave que enfrentamos é o aumen-
to da violência em todas as partes do nosso país. Ob-
servamos que a Segurança Pública sofre com poucos 
investimentos, e, quando há dinheiro, ele é desviado 
para outros setores em obras superfaturadas. No Rio 
de Janeiro, as guerras nas comunidades são intermi-
náveis. Na Rocinha, que é a maior favela da América 
Latina, os conflitos duram há muito tempo, e a popu-
lação é quem mais sofre. 

Um dos motivos para essa guerra continuar é a fal-
ta de ética nas penitenciárias, pois os próprios agen-
tes que lá trabalham se deixam subornar ao liberar o 
uso de celulares, e os presos comandam lá de dentro o 
tráfico de drogas e o controle das armas nas grandes 
cidades. A consequência disto é o aumento da crimina-
lidade e da falta de segurança para todos nós. 

Uma solução para parte desses problemas seria o 
ensino de Ética, Cidadania e Filosofia no ensino básico. 
Esses temas podem ajudar, desde a infância, na forma-
ção do caráter de crianças e jovens para que, no futuro, 
a corrupção diminua em nosso país. 
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Geração E 

O melhor dia da minha vida foi o dia em que fui apro-
vada para cursar o ensino médio num dos colégios 
mais conceituados da cidade. A prova foi difícil, mas 
consegui a nota máxima e, com isso, ganhei uma bolsa 
de estudos integral. Era o que eu precisava para conti-
nuar a sonhar com minha carreira de médica. 

O primeiro mês de aula foi de adaptação. Eu me sen-
tia um peixinho fora d’água. Acho que era normal eu 
me sentir assim, afinal eu era a única aluna de família 
pobre. Na verdade, minha família estava passando por 
longa fase turbulenta por causa das dívidas de jogo e 
bebida de meu irmão. Ele era maior de idade, porém 
se comportava como um menino mimado. Todas as 
suas vontades eram feitas, por isso vivia sem regras. 
Eu não queria seguir seu mau exemplo. Sempre quis 
ser a melhor aluna, a melhor filha, queria que meus 
pais sentissem orgulho de mim. Passar para aquele co-
légio era uma prova de que era boa. 

Depois de um mês de muito estudo, vi que minha 
alegria era apenas uma ilusão. Nunca faria parte do 
grupo mais popular da escola. Olhavam para mim com 
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ar de deboche, não prestavam atenção quando eu ten-
tava falar com eles. 

Certa noite, não conseguia dormir, pensando em 
como poderia ser aceita por aquele grupo. Cheguei 
à conclusão de que eu poderia ser útil, ajudando-os 
em seus trabalhos e provas. Apresentei essa ideia, e 
eles aprovaram. Comecei a andar com eles, mas notei 
que faziam coisas que eu julgava serem erradas: des-
respeitavam os professores, debochavam de alunos 
“fora do padrão” e mentiam para os pais. Eu ficava 
me perguntando como eu deveria agir para não ser 
rejeitada por eles e, ao mesmo tempo, não ir contra 
minha consciência. Não estava feliz. Aquela era uma 
vida de aparências. Ostentavam roupas de marcas 
famosas, carros importados etc. Vi que eles viviam 
uma vida vazia, não cultivavam amizades verdadei-
ras, não ajudavam ninguém. E ainda burlavam as re-
gras da escola. 

Não consigo esquecer o dia em que combinamos de 
não ir à aula. Fomos nadar em uma cachoeira que fi-
cava a umas duas horas do colégio. Falsificamos um 
comunicado do colégio, informando que não haveria 
aula devido à preparação para os Jogos Estudantis. As-
sim, não telefonariam para nossos pais, caso sentissem 
nossa falta. Fazia um dia lindo de sol. Eu estava con-
fusa, minha consciência pesava. Nunca tinha mentido 
para meus pais, saído sem autorização, muito menos 
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falsificado nada. Tentei recuar, mas me convenceram 
de que nada sairia errado.  

Realmente, o lugar era lindo. Tudo estava indo bem, 
até que um dos garotos pulou de uma pedra, mas não 
voltou. Ficamos apavorados quando o encontramos 
desmaiado. Estávamos longe e sem sinal nos celulares. 
Que pesadelo! Saí correndo em busca de ajuda. Depois 
de um tempo de caminhada, encontrei um casal que 
estava fazendo trilha. Eles conseguiram chamar uma 
ambulância. Meu colega ficou um tempo sem conse-
guir andar devido ao trauma na cabeça. Depois de me-
ses de tratamento, ele voltou ao colégio. Ninguém foi 
punido, mas aquele dia não sai da minha mente. 

Hoje, vinte anos depois, sou médica e, entre um 
plantão e outro, faço palestras em escolas sobre o tema 
“A ética no cotidiano” com o objetivo de conscientizar 
os jovens sobre a importância de cultivar valores posi-
tivos e de fazer boas escolhas. Sinto que, assim, pago 
minha dívida com a sociedade.  
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Heroína da justiça

Esta é minha história. Meu nome é Juliana, sou uma 
mulher de pele negra que nasceu em uma comunidade 
do Rio de Janeiro. Tenho 21 anos de idade, trabalho 
como capitã da Polícia Militar em uma UPP no Com-
plexo da Maré e sou considerada cruel e injusta com 
o crime. Isso, com o passar do tempo, atrai bastantes 
inimigos na comunidade. É fato que já tentaram me 
matar várias vezes, mas sempre escapo com vida. 

Já participei de várias operações militares. O intui-
to das operações é prender traficantes, que dizem pro-
teger as comunidades, mas na realidade só fazem mal.

Na última operação pela qual fiquei responsável, 
um de meus soldados foi capturado por traficantes na 
comunidade conhecida como Nova Holanda. Eu mes-
ma tive diversos traficantes que me ameaçaram atra-
vés de telefonemas, cartas, vídeos, dizendo que iam 
me sequestrar, me matar e que também pegariam mi-
nha família.

Meu soldado estava sendo torturado e espancado 
pelos bandidos. Mesmo assim, não temi nada, porque, 
se decidi me tornar uma capitã, foi pra proteger as 
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comunidades, os meus soldados e todas as mães que 
choram pelos filhos desaparecidos.

Além de meu soldado estar lá sofrendo, eles esta-
vam tentando transformá-lo em X9, em um infiltrado 
CORRUPTO da polícia. Mas, mesmo cheio de hemato-
mas pelo corpo, não temeu. Em sua intuição, ele sabia 
que eu não iria abandoná-lo.

Depois de quase três semanas, nós planejamos uma 
operação para resgatar o soldado Caio Albuquerque. 
Quando chegou o dia quinze de junho de dois mil e 
dezoito, saímos para cumprir o dever da corporação 
junto com a nossa tropa e tivemos o apoio de policiais 
civis, militares e da Delegacia de Homicídios.

Chegando à comunidade, iniciamos a busca pelo 
soldado, mas achamos somente o cativeiro vazio. Sur-
giram várias dúvidas, uma delas foi a pergunta que 
fizeram à delegada:

– Será que o mataram?
– Não pode ser, devem ter levado ele para outro ca-

tiveiro, não vamos desistir – respondeu ela.
Eles persistiram, vasculharam tudo buscando pis-

tas e levantando possibilidades. Acharam-no em uma 
parte da comunidade conhecida como Tijolinho, leva-
ram-no para dentro do caveirão e ainda conseguiram 
prender 23 traficantes, entre bandidos, fogueteiros e 
foragidos. O caso do soldado foi resolvido!
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Quando achava que o sofrimento tinha acabado, re-
cebi uma denúncia anônima de que tinham sequestra-
do uma criança de apenas seis aninhos. Chamava-se 
Eloá de Souza, filha de um casal de gringos que estava 
de visita ao Rio de Janeiro.

Tinha cabelos encaracolados, olhos azuis, pele 
branca e era magra. Começamos a investigação. No 
andamento das investigações, audição de testemunhas, 
os pais da criança sofrendo, recebemos uma importan-
te informação: a criança teria sido identificada em um 
cativeiro na comunidade da Nova Holanda. Só de pen-
sar que voltaria ao sofrimento novamente, fiquei desa-
nimada, mas lembrei do que sempre repito em minha 
mente: me tornei uma capitã da polícia, então tenho 
que resolver os casos que aparecem!

Depois de um mês e 13 dias, entramos na comu-
nidade e encontramos a garotinha, que já tinha com-
pletado sete anos de idade. Ela estava numa viela sem 
saída.

Após esses dois casos resolvidos, tomei uma deci-
são: chegou o tempo de me aposentar. Já tinha 49 anos 
e não conseguia mais sair para patrulhar, então dese-
jei isso e fui pegar os papéis para assinar. No caminho, 
o inesperado: reagi a um assalto!

O soldado ficou sabendo que eu havia falecido, co-
municou à mãe da criança, foi até o local do assalto 
fazer a perícia e viu que levei um único tiro no peito... 



Heroína da justiça  85

ficaram todos sentidos, uma dor, uma angústia que 
eu mesma senti tantas vezes... Fizeram uma home-
nagem:

LUTO! Você ajudou todos e não merecia ter uma 
morte tão cruel, me ajudou e ajudou aquela mãe que 
chorava pela filha... Somos eternamente gratos a você! 
Saudade eterna! JULIANA...
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Jeitinho brasileiro

Eu estava pegando o metrô para ir me encontrar com 
meus amigos, quando algo me chamou a atenção. Era 
uma senhorinha fofa que, com aquela pele toda enru-
gada e seus olhos cinzentos como um céu nublado, me 
despertava carinho por ter lembrado minha querida 
avó. O metrô estava ficando cada vez mais cheio e lo-
tado. Tive que ficar em pé para ceder meu lugar para 
outras pessoas.

Outra velhinha com sacolas do supermercado se 
aproximava para sentar-se, mas um rapaz sentou pri-
meiro. Eu podia ter oferecido meu lugar a ela, mas 
eu já estava em pé mesmo. Que falta de respeito, né? 
Fiquei me perguntando o porquê daquilo, tentando dar 
todos os motivos do mundo para ele não ter cedido 
seu lugar para aquela doce senhora. Cada minuto que 
passava eu ficava mais inquieto.  

Eu fiquei tão perturbado em não poder falar nada 
que acabei não prestando atenção no rapaz, e sim nos 
meus pensamentos de dúvidas e ódio flutuando pela 
minha cabeça. 
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O cara era um conhecido meu, um “riquinho”, 
sabe? Segundo uma galera aí, ele cresceu com tudo 
do bom e do melhor. Mas sua alma era podre e pobre 
de amor e moral. Eu já o ouvi e o presenciei fazendo 
coisas do tipo, mas nunca tive coragem de falar sobre 
essas atitudes, até porque ele é grandinho, né? Mas eu, 
Maurício, tomei coragem para falar depois que saísse 
do metrô. 

E assim eu fiz, falei sobre seu comportamento e que 
não era legal o que ele andava fazendo. Eu poderia 
ter ignorado tudo o que tinha visto, até porque não 
tenho nada a ver com isso. Eu poderia ter ignorado 
como sempre faço quando vejo alguém pegando algo 
que não é seu ou coisas erradas do tipo. Cansei de ficar 
calado. Conversei com o garoto e, mesmo que ele não 
tenha gostado do que eu disse, creio que irá se tocar e 
mudar. Contei sobre isso para meus amigos e eles me 
parabenizaram pela minha atitude.  

Pequenas atitudes como a minha irão melhorar esse 
mundinho em que vivemos. Que tal você também to-
mar uma atitude e coragem para ajudar a convivermos 
melhor?  
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Melhores amigos 

Ninguém na vizinhança gostava dela, só o Eduardo. D. 
Maria era uma velhinha que não tinha família, não 
tinha ninguém para ajudá-la com nada. Nunca havia 
tido. Era sozinha na vida. A vizinhança não gostava 
dela, mas, no fundo, ela era uma pessoa muito boa, só 
que ninguém percebia. 

 Eduardo morava na mesma rua que ela. O menino 
ajudava todo mundo que via na rua. Ele morava com 
sua irmã e sua avó. O avô, ele não conheceu, porém, 
por ter somente sua avó, gostava muito dela e tam-
bém de sua irmã. Os amigos ficavam debochando por-
que ele todo dia passava pela rua para ir ao mercado 
para D. Maria, em vez de ficar jogando bola. Na escola, 
Eduardo era muito querido por todos. Fazia todos os 
deveres, se esforçava, respeitava os professores e fun-
cionários. Às vezes, os colegas ficavam até com inve-
ja por ele ser tão querido. Infelizmente, às vezes isso 
acontece nas escolas... 

 Eduardo tentava falar com seus amigos, mas eles o 
zoavam cada vez mais. Um dia, ele contou para D. Maria 
sobre isso e ela teve uma ideia. Pediu para o menino ir 
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ao mercado e comprar todas as coisas necessárias para 
fazer um lanche bem maravilhoso, de surpresa, para 
que os meninos parassem de zoá-lo. Ele comprou fari-
nha, açúcar, ovos, leite, fermento, frutas e muitas outras 
coisas. D. Maria fez salada de frutas, sucos e pães. Esta-
va quase tudo pronto, mas, quando ela ia tirar o bolo do 
forno, tomou um tombo e quebrou a perna. Coitada da 
D. Maria, ficou um tempão esperando por ajuda! 

Eduardo já sabia dos planos dela e estava jogando 
bola com os meninos. Como ela estava demorando mui-
to a aparecer no portão para chamá-los para a surpresa, 
ele resolveu entrar na casa e levou um susto! D. Ma-
ria estava caída no chão, chorando de dor, esperando 
que alguém a socorresse. Então, ele resolveu chamar os 
meninos para verem o que tinha acontecido e o que D. 
Maria tinha planejado. Todos ficaram com muita pena e 
se arrependeram do que vinham fazendo com Eduardo. 
Resolveram ir correndo chamar a avó do amigo, porque 
D. Maria estava sentindo muita dor. Quando ela chegou, 
tentou deixar D. Maria mais tranquila e chamou uma 
ambulância para levá-la ao hospital. 

 Depois de ter alta, como não podia andar duran-
te um tempo, os meninos fizeram uma campanha e 
arrecadaram dinheiro para comprar uma cadeira de 
rodas para D. Maria. Ela ficou muito feliz. Os meninos, 
agora, iam visitá-la todos os dias depois do futebol, e 
ela ficava contando várias histórias de sua vida. E eles 
gostavam muito. 
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 Quando se recuperou totalmente, colocou em prá-
tica sua ideia inicial. Melhor ainda, fez uma grande 
festa para os meninos, com muitas coisas gostosas 
para comerem e se divertirem. 

 D. Maria deixou de ter só um amigo, passou a ter 
vários. Todos viraram grandes amigos. 

 Os meninos acabaram aprendendo algumas lições 
importantes para a vida deles: aprenderam que os 
mais velhos têm que ser respeitados; que nem sempre 
as coisas são como parecem ser; e que todos devemos 
ser solidários uns com os outros. Além disso, que não 
devemos zoar quando vemos uma pessoa deixando de 
fazer algo para si para fazer algo pelo outro. Pelo con-
trário, devemos dar valor, ajudar e incentivar. 
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Nós, corruptos!

Você já presenciou ou até mesmo vivenciou uma expe-
riência que seria uma vantagem para você e desvanta-
gem para outros? Pois é, nós também!

Na atualidade, são totalmente notórios alguns deli-
tos cometidos por nós mesmos em situações como fu-
rar fila, colar na prova, roubar sinal de TV a cabo e/ou 
comprar produtos falsificados. Essas situações já estão 
banalizadas por nossa sociedade e são infrações prati-
cadas pela maioria das pessoas, que não estão cientes 
da gravidade dessas corrupções.

Quando nós cometemos alguns desses delitos, de 
fato, sempre há outrem a ser prejudicado, como, por 
exemplo, estacionar em vagas especiais, prejudicando 
pessoas deficientes que deveriam utilizar a vaga, en-
tre tantos outros exemplos que poderíamos citar aqui. 
Quando nós pensamos com solidariedade, definitiva-
mente conseguimos pensar de forma colaborativa em 
relação ao próximo.

A maioria das pessoas ignora as regras e os prin-
cípios básicos implementados para a convivência em 
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sociedade, o que acaba gerando uma sequência de atos 
ilícitos que podem dinamizar até uma crise social.

A ética remete-se a vários valores que podem ser 
desenvolvidos no nosso cotidiano. Desta forma, preci-
samos encontrar meios para conscientizar a sociedade 
da necessidade de repensar seus valores, colocando-
-nos no lugar dos outros, entendendo que o direito de 
um começa quando o de outro termina, pois só assim 
caminharemos rumo a um mundo mais justo e ético. 
Devemos começar com pequenos gestos, pois, partin-
do de nós mesmos, alcançaremos uma grande transfor-
mação no mundo.
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O desemprego é “negro” 

Numa manhã, Firmino acorda inspirado em busca de 
emprego. Ele veste sua melhor roupa, que é um tênis 
esportivo preto, uma blusa de manga com linhas ho-
rizontais brancas e azul bebê e uma calça jeans preta 
que ganhou de sua tia no Natal. 

Menino de 18 anos, negro, que já foi preso por ter 
roubado um supermercado para ajudar sua família, vai 
em direção a uma agência de empregos. Na sala havia 
outros candidatos em busca de trabalho: Ally, Norman, 
Caio e Alisson estavam sentados na sala daquele escri-
tório. Por coincidência, todos brancos. Firmino perce-
beu que todos ficaram surpresos com a chegada de um 
negro. Então Ally sussurra no ouvido de Caio: 

– É raro ver um negro aqui, é a primeira vez que 
vejo um à procura de emprego. 

– Verdade! Venho procurar um emprego bom há 5 
anos e sempre vi brancos como nós. 

Sem que ninguém percebesse, por constrangimento, 
Firmino afastou-se da roda em que Alisson, Ally, Caio 
e Norman estavam para se isolar de todas as expres-
sões faciais desagradáveis. 
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Minutos depois, a secretária chegou à sala onde eles 
estavam: 

– Bom dia! Meu nome é Marcela. Eu vou precisar dos 
currículos de vocês. Vou avaliar e depois passar uma 
prova!  

– Esse “neguinho” não vai saber fazer prova nenhu-
ma – sussurrou Alison para Ally. 

Firmino percebeu que estavam falando dele. Esta-
va ficando nervoso com aquela situação e começava a 
pensar em desistir. 

Marcela percebeu as feições desagradáveis dos ou-
tros candidatos em relação a Firmino e ficou um tanto 
incomodada por ainda existirem pensamentos ultra-
passados e pessoas preconceituosas no mundo. Marce-
la decidiu falar com Firmino: 

– Oi, você é o Firmino, certo? 
– Sim! 
– Você parece nervoso! 
– É meio difícil não estar. Tem pessoas com currícu-

los melhores que o meu e aparência também! 
– Fique tranquilo, tenha calma, que conseguirá! 
– Obrigado, você tá me ajudando bastante...  
Foi interrompido quando chamaram a bela secre-

tária. 
– Calma aí, já volto! 
Ao caminhar até a pessoa, percebeu os cochichos 

da “roda de brancos”, que olhava incrédula na direção 
onde ela estivera minutos antes. 
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– Em que posso lhe ajudar, senhor Morais? A secre-
tária disse. 

– Vamos conversar em minha sala.  
– Tudo bem!  
Depois de algum tempo, todos já tinham feito a en-

trevista e suas provas e o resultado já sairia.  Enfim, o 
resultado sai e todos são chamados na sala de reunião. 

– Boa tarde! Como vocês sabem, sou o Vitor Morais, 
presidente e dono desta empresa. Obrigado pela pa-
ciência e tudo mais. Já temos o candidato escolhido. 
Gostaria de parabenizar a todos e, principalmente, ao 
Firmino, que obteve nota dez em todos os quesitos. Pa-
rabéns, Firmino! Bem-vindo ao Dollys Teen. 

Todos estavam espantados por puro preconceito, 
por acreditar que, por ser negro, o rapaz era inferior 
a eles. Saíram batendo pé, enfurecidos, tanto que não 
falaram mais nada. 

Firmino ainda não acreditava que tinha consegui-
do. Com essa vitória, poderia ajudar sua família. To-
dos ficam felizes com a notícia, mas sua mulher ainda 
não havia chegado ao barraco. Quando chegou, estava 
com uma fisionomia muito triste. Ele perguntou o que 
aconteceu, e sua mulher disse que estava devendo di-
nheiro para agiotas. Firmino disse que resolveria essa 
situação, porque agora estava com emprego bom e 
conseguiria pagar a dívida. Sua esposa ficou muito fe-
liz, mas, como nada é fácil, deixaram coisas boas para 
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trás para pagar essa dívida. Depois de cinco meses, 
pagaram a dívida e ficaram mais aliviados. Firmino 
foi subindo cada vez mais na empresa e ganhando um 
bom dinheiro, conseguiu tirar sua família da favela, 
dando assim um pouco de conforto. 

Alguns anos se passaram e Firmino decidiu fazer 
um documentário lutando contra o preconceito e de-
fendendo o direito do negro. No documentário, diz: 

– Vamos começar com essa famosa frase: “Enquanto 
a cor for mais importante, sempre haverá guerras”. 

Além disso, muitas outras coisas foram escritas, e 
uma delas foi o que ele passou antes de ter esse empre-
go. No final ele diz que, se você der respeito, receberá 
o mesmo, que não adianta se sentir superior ao outro 
só por causa da sua cor, pois ela não diz quem somos 
ou o que fazemos de nossas vidas. 

Esse documentário ficou bastante conhecido por 
tratar de questões éticas e foi exibido em cinemas, 
contrariando os pensamentos de muitas pessoas. 
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O diário de um garoto  
g-g-g-gago 

Dia 31 de março de 2018. 

Olá, Diário! 
Meu nome é Paulo e estou fazendo 13 anos. Meu pai 

se chama Alex e minha mãe se chama Lisa. Eles traba-
lham muito e nunca têm tempo para mim. Infelizmen-
te eu tenho um problema na minha fala: sou gago. Tem 
dias que eu até esqueço, pois quem já me conhece sabe 
da minha dificuldade e não ri mais de mim. 

Logo cedo, vi meus pais conversando na cozinha e 
imaginei ser sobre a minha festa de aniversário, esta-
va ansioso por esse momento! À noite, exatamente às 
20h, começou a festa. Não durou muito nem foi muito 
legal, pois acabou às 20h05 e meu bolo era um cupca-
ke queimado com um fósforo no meio dele (hahaha!). 
A única coisa boa nessa festa foi o meu presente: você, 
um diário! 

Eu nem sei por que ainda fico ansioso ou espero 
algo dos meus pais! Eles só trabalham e nunca têm 



O diário de um garoto g-g-g-gago   103

tempo. Por isso que não compraram nem o meu bolo 
nem a minha vela de aniversário. O pior aniversário! 

Acabamos de nos mudar de Mato Grosso do Sul 
para a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Meus 
pais compraram uma casa perto da minha nova escola. 
Amanhã será meu primeiro dia de aula... o pesadelo de 
qualquer adolescente. E, se não bastasse eu ser novato 
na escola, ainda sou gago! 

Dia 1 de abril de 2018. 

E aí, Diário? 
Hoje fez uma manhã horrível e chuvosa, mas eu 

não desanimei, claro. Depois daquela festa maravilho-
sa (estou sendo irônico, querido Diário)... Hoje foi o 
meu primeiro dia de aula no 7º ano. E a primeira aula? 
Teatro!  

Eu tremia e fiquei bem tenso. Minha vontade era 
de cavar um buraco, mas não tinha como não ser per-
cebido, já que a professora fez um círculo e cada um 
teria que se apresentar. E adivinha por quem ela co-
meçou? Euuu fui o escolhido para me apresentar. Foi 
um desastre!!! Eu me esforcei para não gaguejar, mas 
não adiantou (foi tipo isso: “E-Eu m-me chamo- amo 
Paulo”). E todos riram de mim, inclusive a minha pro-
fessora.  
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Quando cheguei em casa, eu estava tão cansado e 
triste pelo que tinha acontecido que não queria falar 
com ninguém – se bem que não teria ninguém para 
me ouvir mesmo!  Isso explica por que escrevo aqui: 
eu gosto de escrever em você porque pra mim você é 
como um amigo que eu nunca tive e é onde eu conto 
sobre minha vida, sobre o meu dia a dia e, é claro, é 
onde eu posso falar e me expressar sem gaguejar, e 
isso é ótimo, o que me faz achar você o melhor presen-
te que já ganhei até hoje. 

Dia 2 de abril de 2018. 
Oi, Diário! 

Segundo dia de aula, primeira aula: Ciências! Mi-
nha matéria favorita, pois não tenho que falar muito e 
sou bom nisso. No começo eu não queria responder às 
perguntas (perguntas superrr fáceis) para não gague-
jar, mas com o tempo eu fui tomando coragem e falava 
assim mesmo. Foi o melhor dia do mês!  

Dia 3 de abril de 2018. 

Bom dia, Diário!  
Hoje eu estou muito feliz, pois está um dia lindo, 

bem diferente de ontem. Esqueci de te contar uma 
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novidade! É segredo! (Ainda bem que você não fala!) 
Ontem reparei que, enquanto eu estava respondendo 
às perguntas do professor de Ciências, uma menina 
me olhava. Estou pensando em falar com ela hoje! De-
seje-me sorte, querido Diário. Hoje você vai comigo 
na mochila. Não conheço ninguém e não tenho com 
quem conversar, então vou escrever em você na hora 
do recreio, assim eu me distraio. 

Dia 4 de abril de 2018. 

QUE IDEIA ESTÚPIDA EU TIVE! 
Você não tem noção do que me aconteceu! Levar 

você para a escola foi a pior coisa que eu poderia ter 
feito. Sempre reparei nos risinhos e olhares apontando 
para mim por eu ser gago, mas não achei que poderia 
passar disso. Acontece que, enquanto eu estava distraí-
do, escrevendo em você no pátio na hora do intervalo, 
vieram dois garotos da minha turma e te puxaram da 
minha mão! Eu fiquei pedindo, implorando, mas eles 
não me devolviam você! Até que, quando eu achei que 
não podia ficar pior, eles aproveitaram que a diretora 
havia deixado o microfone em cima da caixa de som 
para dar um aviso, subiram no banco ao lado e come-
çaram a ler você para TODO MUNDO OUVIR! 

Falavam rindo e com muito deboche: 
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“Querido Diário, eu não tenho com quem conver-
sar”; “Querido diário, eu não tenho amigos”, “Querido 
diário, eu estou gostando de uma garota da minha tur-
ma, ela hoje olhou para mim...” 

Eu não sabia o que fazer... QUERIA SUMIR! Foi 
quando apareceu a diretora e levou todo mundo para 
a direção. Saí do pátio de cabeça baixa, incapaz de 
encarar qualquer pessoa!  

Na sala da direção, ela foi logo perguntando para 
os garotos por que eles haviam feito aquilo e com que 
direito pegaram algo que não era deles sem autoriza-
ção. E ainda expuseram alguém daquela maneira, que 
aquilo era uma falta de ética, pois um diário é algo 
muito pessoal e que, se eles se colocassem no meu lu-
gar, não fariam isso, porque não iam gostar que fizes-
sem o mesmo com eles... E mais uma porção de coisas 
que diretora fala nessas horas! 

Eu só queria que aquilo acabasse logo e ela me de-
volvesse você, porque, se tem uma coisa que eu odeio, 
é me tornar o centro das atenções. Ela então me disse 
que eu não deveria me envergonhar, pois “a escrita é 
um suporte que permite ao adolescente exprimir o que 
sente e abordar as questões essenciais de sua identida-
de” – bonito, né? Eu até decorei! – e que eu não deveria 
ter vergonha de ter um diário. 

Sabe, essa última frase mexeu muito comigo. Eu só 
queria ser eu mesmo, sem que as pessoas zombassem 



O diário de um garoto g-g-g-gago   107

de mim... Só que, para minha surpresa, essa conversa 
na direção não mexeu só comigo. Os garotos que me fi-
zeram passar vergonha vieram pedir desculpas e acho 
até que foram sinceros.  

Quando cheguei na sala, senti um clima diferente. 
Parecia que todos me olhavam de forma mais amigável 
e parceira e, para minha surpresa, a garota de quem 
te falei ontem puxou a cadeira e disse que eu poderia 
sentar ali, já que estava vago. 

Posso dizer que o dia começou bem mal, mas termi-
nou de uma forma... meio que... surpreendente! 

Como será o próximo dia de aula? Não sei... mas 
algo me diz que terei menos tempo para escrever em 
você! E isso é maravilhoso!  
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O mundo gira 

Conta-se de uma moça que morava em uma cidade do 
interior com seus pais e dois irmãos. A família era de 
lavradores humildes. Sua mãe sofria de uma doença 
rara, e o pai tinha acabado de ser dispensado do sítio 
onde trabalhava. Ela era a mais velha dos irmãos e 
queria ajudá-los a sair daquela situação. Resolveu, en-
tão, com o pouco dinheiro que ainda havia, viajar para 
a cidade de São Paulo para trabalhar como empregada 
doméstica. Achou a cidade diferente, ficou meio assus-
tada. Não conhecia nada daquilo, tinha visto poucos 
carros na vida, estava acostumada com carroças, char-
retes, burros e cavalos. 

Até que arranjou emprego rápido. A casa onde traba-
lhava era grande, com muitos quartos, um jardim enor-
me e muitos empregados. Era uma família bem rica. Seu 
patrão era um alto executivo de uma empresa multina-
cional. Dr. Lucas era famoso... No princípio, ele foi edu-
cado e atencioso com a moça. Sempre perguntava se ela 
estava precisando de alguma coisa, se interessava sobre 
sua família do interior, sobre o tratamento de saúde da 
mãe, se sua família iria visitá-la na cidade... A moça até 



110 prêmio literário do ensino fundamental – coletânea 2018

que gostava de ter um patrão que se importava com ela, 
coisa rara na relação patrão-empregada. 

Mas o tempo foi passando e as coisas começaram 
a mudar. Um dia, a moça estava fazendo a limpeza 
diária no escritório quando Dr. Lucas entrou. Sem di-
zer nada, ele trancou a porta e se aproximou dela de 
um jeito estranho. Começou a falar baixinho no seu 
ouvido coisas íntimas, o que fez a moça ficar assustada 
e com medo. Ela se afastou um pouco, mas não adian-
tou: Dr. Lucas puxou-a de forma violenta para perto 
dele e começou a passar a mão em seu corpo e a tentar 
beijá-la, mas a moça não deixava. A sorte foi que um 
dos empregados tentou abrir a porta do escritório, o 
que fez Dr. Lucas ficar sem graça e se afastar dela. 

A partir daquele dia, a moça começou a trabalhar 
com medo de aquilo acontecer de novo. Ficou pensan-
do se deveria contar o ocorrido para Dona Diana, que 
era a esposa do Dr. Lucas. Além do que, ficou com 
medo de parar num bordel, de ficar com o nome na 
lama... E será que Dona Diana acreditaria nela? Pro-
vavelmente não. Afinal, ela era uma empregada, e ele, 
o marido... Resolveu ficar quieta por um tempo, mas 
nunca mais trabalhou como antes: esquecia onde tinha 
colocado as coisas, deixava de espanar alguns móveis... 
Acabou levando bronca da patroa. Nesse dia, ela não 
aguentou e começou a chorar. Dona Diana ficou com 
remorso da bronca que deu na moça, que resolveu en-
tão contar o que tinha acontecido naquele dia. 
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Primeiro, a patroa ficou chocada e meio sem acre-
ditar na história. Mas, quando escutou as coisas que 
a moça contou que ele havia falado em seu ouvido, 
não teve dúvidas. Começou a chorar junto com a moça. 
Disse que não a mandaria embora porque o errado na-
quela história era seu marido. Foi um escândalo, saiu 
em todos os jornais da cidade de São Paulo da época, e 
toda a sociedade ficou sabendo que ele tinha assediado 
uma moça do interior. Ele acabou perdendo o emprego 
na multinacional e tudo de valioso que tinha, princi-
palmente a família. 

A moça continuou trabalhando na casa com Dona 
Diana, que a ajudou no tratamento da mãe e incenti-
vou que ela voltasse a estudar. Ela se formou em Me-
dicina e na formatura homenageou, além dos pais, sua 
patroa querida.  
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O preço da felicidade 

Eu, Fernando Souza, ex-deputado da cidade de São 
Paulo, fui eleito pelo povo paulistano e minhas pro-
postas eram: melhorar a saúde pública, pagar melho-
res salários aos professores, investir em saneamento 
básico, melhorar a segurança pública e tantos outros 
projetos... 

Nos primeiros dias de trabalho, me dei superbem 
com meus colegas e todos me receberam de braços 
abertos. Tentei uma verba para ajudar um hospital, 
mas minha lei não foi nem votada, pois meus colegas 
da Câmara disseram que não havia necessidade. 

Passou um tempo e tudo caminhava bem, mas mi-
nha felicidade durou pouco: descobri que minha filha 
estava com uma doença rara e que o tratamento era 
muito caro. Então, alguns deputados da Câmara su-
geriram que eu desviasse dinheiro de uma verba que 
eu tinha conseguido para a saúde pública e, como eu 
estava desesperado, acabei fazendo algo ilícito! 

Comecei a desviar verba pública de hospitais e 
também de escolas, mas minha ganância por dinheiro 
me fez querer mais e mais... Uma parte ajudava no 
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tratamento da minha filha e a outra eu gastava com 
viagens, iates, joias, roupas e hotéis de luxo. Minha 
esposa achava isso errado! 

Certo dia, eu estava muito perturbado com o traba-
lho e nós discutimos, acabei agredindo minha mulher. 
No outro dia eu não lembrava de nada e minha cabeça 
doía muito – acho que estava alcoolizado. Entrei na co-
zinha e vi minha esposa toda machucada, com hema-
tomas, e, quando fui conversar com ela, fui informado 
de que tinha sido denunciado à polícia por agressão. 

Fui à delegacia e, conversando com o delegado, con-
segui suborná-lo, fazendo com que o assunto “morresse” 
ali. Minha filha parecia se sentir melhor, mas, quando 
soube dessa história, acabou piorando. Mesmo pagando 
o seu tratamento, ela começou a me desprezar. 

Passaram alguns meses, recebi um telefonema da 
recepção do hospital onde minha filha estava e logo 
me deram a notícia de que ela teve um infarto e não 
resistiu. Depois da morte dela, meu mundo desabou e 
eu não tinha mais reação para nada. Como se não bas-
tasse, minha esposa pediu a separação e me deixou! 

Para complicar ainda mais, fui denunciado pelo 
Ministério Público. Isso foi a minha ruína! Fui a jul-
gamento e minha sentença foi de 8 anos e 5 meses de 
prisão em regime fechado. Esses foram os piores anos 
da minha vida, pois sofri vários tipos de violência e, 
por pouco, não fui morto.  
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Quando finalmente fui solto, descobri que todo o 
dinheiro que roubei foi bloqueado e perdi tudo. Mas 
soube também que havia uma casa, herança do meu 
avô, que estava abandonada e fui morar lá.  

Depois de tudo isto, eu percebi que não tive ética 
em momento nenhum e fiquei em dívida com a popu-
lação. Eu não segui os princípios éticos que uma pes-
soa de bem deve seguir. 

E aqui estou, dando palestras em universidades, es-
colas, associações e ONGs para contar tudo o que pas-
sei sobre a minha trajetória, mostrando a vocês que a 
ética precisa ser seguida, independentemente dos pro-
blemas que surgirem e que o dinheiro fácil não traz 
felicidade! 
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Os gêmeos Ético  
e Antiético 

Há muito tempo, uma mulher descobriu que estava 
grávida de gêmeos. Entrou em desespero, pois não ti-
nha condições de cuidar de si própria e de duas crian-
ças. Em sua cabeça, havia vários pensamentos, como 
morte, aborto, abandono, mas, em meio a todos esses 
pensamentos, decidiu que teria os seus dois filhos e 
iria ensiná-los a ética, mantendo-os longe das questões 
antiéticas. 

Algum tempo depois, a mulher já estava no nono 
mês de gravidez e começou a sentir várias pontadas no 
pé da barriga. Logo depois, viu que estava pisando em 
uma enorme poça de água. Como não tinha ninguém 
em casa, ela entrou em desespero, começou a chorar 
e gritar por ajuda, pois estava morrendo de medo de 
perder seus meninos.  

Graças a Deus, uma vizinha, que também era par-
teira, ouviu os gritos e foi ver o que estava acontecendo. 
Quando chegou e a viu se contorcendo de dor, deduziu 
que ela estava entrando em trabalho de parto. Foi logo 
tratar de ajudá-la. Depois de duas longas horas, vieram 
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ao mundo os gêmeos, que ela deu os nomes de Ético e 
Antiético. 

Eles eram totalmente diferentes quanto à aparência. 
Enquanto Ético era um lindo bebezinho loiro de olhos 
azuis, Antiético era um lindo moreno de olhos verdes. 
Com o passar dos anos, não foi só a aparência que di-
ferenciava os irmãos. Aos nove anos, a mãe começou a 
colocar em prática a ideia de ensinar os valores da éti-
ca e o que não era ética. Os irmãos ouviam tudo aquilo, 
mas mantinham opiniões totalmente diferentes. Ético 
estava encantado com tudo sobre a ética e o que ela 
poderia oferecer de bom. Já Antiético estava encanta-
do com a liberdade que a antiética proporciona, mara-
vilhado com tudo que poderia fazer, e escutava atento 
cada palavra. 

Aos onze anos, estavam seguindo caminhos total-
mente diferentes. Enquanto Ético era a imagem do fi-
lho perfeito, aluno exemplar e namorado ideal (sim, ele 
estava com um namorinho com a sua melhor amiga), 
Antiético parecia um caso perdido, estava virando um 
delinquente mirim. Pichava muros, faltava às aulas e, 
quando ia, xingava os professores, arrumava encrenca, 
acabava sempre na sala da direção. Já havia sido ex-
pulso de quatro escolas e estava dando uma baita dor 
de cabeça para a sua mãe. Essa que havia descoberto 
há pouco tempo que estava com um tumor no cérebro 
e já sabia que não teria muito tempo de vida, porém 
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estava preocupada com a situação de Antiético e não 
sabia mais o que fazer. 

Passados quinze anos, além da piora da mãe deles 
e do mau comportamento de Antiético, que não liga-
va para a situação dela – muito pelo contrário, nem 
dormia mais em casa para não ter que aturar o sur-
to da mãe durante a madrugada –, não houve muitas 
mudanças. No dia da 9 de dezembro, às 19h34, a mãe 
dos meninos veio a falecer. Por um milagre, Antiético 
estava em casa e ajudou o irmão com a papelada.  

No dia seguinte, quando estavam voltando do en-
terro, o carro quebrou e tiveram que parar no meio 
do caminho, mas, quando saíram do carro, encontra-
ram um anjo que mostrou o que o futuro guardava a 
cada um deles. Para Ético, a visão era esplendorosa, 
tudo era maravilhoso. Já para Antiético era a visão 
do inferno. As coisas eram horríveis. Então, ele deci-
diu que se tornaria uma pessoa melhor e foi o que fez. 
Quando passou um ano, ninguém reconhecia Antiéti-
co. Seu irmão estava muito feliz com esta mudança! E 
ele também, tanto que resolveu mudar de nome para 
combinar com sua mudança. 

Resolveu agora se chamar Superético.  
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Pensamentos  
Universais Éticos 

O universo é formado por muitos corpos celestes, 
como estrelas, planetas, entre outros. O interessante é 
que cada pessoa tem suas dúvidas sobre tais corpos ce-
lestes. Certo dia, Dante estava a caminhar pelas ruas 
da cidade, numa noite fria, silenciosa e calma. Tinha 
muitos pensamentos que faziam com que em sua men-
te nutrisse muitas dúvidas. Em outros tempos, esses 
pensamentos teriam se dispersado, fazendo com que 
muitas de suas dúvidas fossem resolvidas. Então Dante 
percebeu que, a partir de tal momento, sua vida seria 
mais feliz. 

Semana passada, ele estava em seu quarto com 
suas dúvidas acumuladas de anos. Dúvidas como: por 
que a ordem e o caos são relativos em nosso univer-
so? Qual seria o sentido da vida? Ao pensar nisso, 
formulava suas respostas para tais dúvidas, porém, 
enquanto construía seus conhecimentos e sua sabe-
doria em geral, outras dúvidas apareciam, dando a 
impressão de serem infinitas em sua mente. Dante, 
ao ler mais sobre os sentimentos humanos universais, 
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pensava na morte, na vida, na dor, formando, assim, 
suas opiniões.  

Pensava em como morrer é realmente triste, mas 
que, se fosse por motivos naturais, tudo bem. Que 
traição só existe porque vem das pessoas que menos 
esperamos, que vilões geralmente são vilões por um 
motivo e que, aos olhos de alguns, são os verdadei-
ros heróis. Com essas ideias formadas em sua mente, 
Dante teria, sim, ficado mais sábio, mas, no fundo, 
sentia um vazio. Viajando por sua mente, tirando 
suas dúvidas e apresentando respostas, aprendeu que 
suas tentativas de respostas funcionariam. Consegui-
ria finalmente tirar esse grande mal que estava em 
seus ombros.  

Uma noite se passou. A cada noite mais acordado, 
com foco em seus pensamentos, ele perceberia que, se 
prestasse mais atenção no que o mundo lhe demonstra-
va, ele poderia ser muito mais poderoso com seus pen-
samentos e com suas respostas. Então, naquele momen-
to, teria aprendido que o sábio é aquele que ouve mais 
e fala menos, pois aprende o que escuta e transmite aos 
outros esses ensinamentos. Isso é ser ético consigo e 
com as pessoas ao seu redor. 

Dias depois, Aristóteles, um amigo de Dante, teria 
lhe feito uma visita. Ele era mais sábio que Dante e, 
por esse motivo, tinha uma grande inveja do amigo 
Aristóteles, que desconfiava que seu amigo tinha esse 
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sentimento e, por isso, sempre dizia que rivalidade 
não significa inimizade.  

Aristóteles passou alguns dias na casa de Dante e, 
assim, puderam conversar sobre as dúvidas e as triste-
zas de seu amigo. Durante esse tempo, ajudou-o, mas 
isso não duraria muito. No outro dia, uma carta che-
gou a Aristóteles, dizendo que um parente próximo 
teria adoecido e necessitava da presença dele. 

Com esse impasse, ele teria que partir e deixar o 
amigo só. Após a partida, Dante estaria bem se não 
fosse a grande solidão que o desolava naquele momen-
to. Então voltou aos seus estudos. Sem a presença de 
seu nobre amigo, começou a escrever seu próprio livro 
com suas antigas dúvidas e respostas.  

Continuando com seus pensamentos, começou a vi-
sitar uma praça que havia no centro da cidade. Lá ele 
observava as pessoas e os animais que lá viviam. Ob-
servando as pessoas naquele lugar, aprendeu que, com 
o comportamento delas, tudo gera uma consequência, 
não apenas para você, mas para todas as pessoas à sua 
volta. Dante aprendeu muito como observador. Vol-
tando para casa, no caminho, pensava que sua dúvida 
seria respondida com o passar do tempo. Pensou em 
Aristóteles, em como ele estava viajando e se seu pa-
rente tinha ou não melhorado. Chegando à sua casa, 
Dante continuou a escrever, expressando suas dúvidas 
e procurando respostas. 
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Quando em silêncio, resolveu que estaria numa via-
gem, num pensamento universal. Teria ele se formado 
um filósofo ou algo assim?  

– Finalmente compreendo o que está acontecendo. 
Estou aprendendo a cada dia, como uma criança. Não 
aprendendo com professor, mas aprendendo comigo 
mesmo, com minhas ações e pensamentos. Essa é a 
razão de todo o meu fardo. 

Depois dessas palavras, ele saiu pelas ruas da cida-
de até anoitecer. Ficou sentado no banco de madeira 
do porto da cidade, vendo as barcas paradas, numa 
noite fria e silenciosa, calma, mas com tom agitado ao 
vento. Finalmente, depois de tantos pensamentos, ele 
começou a se tornar uma pessoa feliz. A dor é terrível, 
mas ela nos guia para sermos mais fortes. Então, a 
partir desse momento, percebeu que ética é estar bem 
consigo e que os valores que aprendeu poderiam ser 
passados para a humanidade. 
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Quanto vale um livro? 

Era uma madrugada vazia, sem movimentos nas ruas. 
Dois amigos estavam em uma casa abandonada tra-
mando um plano para roubar um livro raro, de edição 
limitada e muito caro. Após bolar o plano, Carlos e 
Élcio se prepararam e foram para a biblioteca executar 
o roubo. 

Assim que o bibliotecário saiu, eles entraram pela 
porta de emergência rapidamente. Quando já estavam 
lá dentro, o bibliotecário voltou ao local, pois havia 
esquecido sua pasta, então os dois precisaram se es-
conder atrás da estante 12, que era justamente onde 
não havia câmeras. 

Quando finalmente ficaram sozinhos na biblioteca, 
lembraram-se dos sprays que levaram na mochila e 
começaram a espirrar em todas as câmeras para que 
nada ficasse registrado. Resolveram subir para o se-
gundo andar, onde estava o tão desejado livro. Chega-
ram à estante 32, roubaram a obra e já estavam saindo 
pela janela de cima... 

Élcio ainda pensou em desistir, pois não seria éti-
co roubar um livro tão importante e que faria falta 
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ao acervo daquele espaço, mas Carlos estava certo de 
que roubar aquela obra rara era o melhor a fazer. Eles 
conseguiriam muito dinheiro ao vender no mercado 
negro! 

Quando estavam fugindo, uma mulher que chegava 
bem tarde em casa os viu e avisou à polícia, que che-
gou em minutos. Carlos e Élcio ficaram nervosos e por 
pouco não deixaram o livro cair e, assim, o alarme 
disparou, fazendo com que o plano falhasse. 

Sem um plano B, os dois saíram correndo sem olhar 
para trás, subiram mais escadas e saíram por uma ja-
nela que conseguiram abrir. Depois de descer pelo te-
lhado do antigo do prédio, chegaram ao chão e Élcio 
parou sem mais nem menos e congelou! 

A polícia está perto, vai nos pegar – gritou Carlos. – 
Vamos, vamos rápido, eles estão vindo! – disse Carlos 
apavorado.

Élcio começou a refletir:  
– O que eu estou fazendo com a minha vida? Não 

foi isto que minha mãe me ensinou. Onde está minha 
ética? Meus valores? 

– Já sei o que vou fazer! – gritou Élcio. 
– Carlos, vamos devolver o livro! 
– Mas demoramos tanto para fazer isto, corremos 

tantos riscos, a polícia quase nos pegou, arriscamos 
nossas vidas... 
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– Pense, Carlos, foi isto que sua mãe te ensinou? 
Onde está a sua ética? Todos os ensinamentos que 
aprendeu? Devemos fazer o certo! 

Élcio pegou o livro, encostou-o num poste de uma 
rua próxima à biblioteca e colocou um bilhete com a 
seguinte escrita: 

“Desculpem-nos pelo transtorno. Estamos arrepen-
didos, desistimos de roubar este livro tão importante. 
Ele deve estar disponível a todos, é um bem coletivo.” 

Depois deste episódio, os amigos compreenderam 
a atitude errada que tomaram e resolveram fazer de 
suas vidas exemplos de honestidade e solidariedade ao 
próximo. 
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Queridos garotos 

Queridos garotos, 
Parem com seus olhares constrangedores 
Com as brincadeiras de mau gosto 
E de agir como se vocês fossem 
Nossos donos. 
 
Queridos garotos, 
Parem de achar 
Que vocês podem dizer o que querem,  
Somos pessoas como vocês 
Com sentimentos. 
 
Queridos garotos, 
Nós não nascemos para ficar na cozinha 
Não nascemos para sermos indefesas 
Vamos quebrar esses rótulos 
De que menina brinca de Barbie e princesa. 
 
Queridos garotos, 
Pensem direito antes de agir 
Vocês não vão mais dizer o que querem 
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Fazer o que querem 
E depois fugir. 
 
Queridos garotos, 
Já chega de toda essa agressão 
Verbal e física 
Entendam que não somos fracas Só porque somos me-
ninas. 
 
Queridos garotos, 
Não é porque vocês têm um rosto bonito 
Ou um belo sorriso 
Que devemos ficar com vocês. 
 
Queridos garotos, 
Vocês nasceram de uma mulher 
Sua descendência depende de uma mulher 
Nenhuma mulher merece o machismo 
Isso é desrespeitoso e você sabe que é. 
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Rap da ética 

É falta de ética 
Uma fila furar 
Ou alguém xingar. 
 
Deixar um idoso em pé 
Não é legal, 
Você vai pagar caro 
No final. 

Ter boca suja 
É desrespeitoso 
E, por isso, 
Você deve ser cauteloso. 
 
Colocar música alta no ônibus
É poluição sonora. 
Quem não sabe respeitar
Dever ir logo embora. 
 
Seja ético.
Pare de mentir
E comece a refletir.
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Não queira nunca
O outro atrapalhar,
Pois precisamos, muito,
O mundo melhorar.
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Ser bom é o princípio 

A história começa com um menino chamado Allan, 
que tinha 14 anos e gostava de estudar e de ajudar as 
pessoas, principalmente os idosos. Ele era um menino 
muito gentil, educado e admirado por todos de sua rua. 
Suas avós sempre diziam que ele era o melhor neto e 
que, quando ele crescesse, se tornaria a pessoa mais 
bondosa do mundo. 

Certa vez, ele estava andando na rua, indo para o 
ponto de ônibus para poder ir à escola. Quando o ôni-
bus chegou, ele entrou, pagou a passagem e se sen-
tou. O coletivo passou por dois pontos onde entraram 
muitas pessoas, sendo que a última a entrar foi uma 
senhora idosa. Como ela era a última, não tinha lugar 
disponível para se sentar. Allan sentiu pena da idosa 
e cedeu seu lugar para ela. Porém, um senhor, que 
estava no ônibus, viu a atitude bondosa do menino e o 
chamou para conversar: 

– Ei, moleque! Venha aqui! – disse o senhor. 
– Por que você se levantou para aquela velha se 

sentar? 
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– Porque o ônibus está cheio e não tem lugar para 
ela – respondeu o garoto. 

Intrigado com a situação, o senhor começou a res-
mungar, dizendo que as pessoas boas não sobrevivem, 
pois só quem resiste são as espertas. 

Chegando ao seu ponto, Allan desceu do ônibus e 
caminhou até a escola pensando bastante no que o se-
nhor havia dito. Achou que ele estava errado em aju-
dar as pessoas e refletiu sobre o que havia acontecido. 
Com isso, passou a ser mal-educado e ignorante. Suas 
notas abaixaram e suas avós começaram a falar mal 
dele, junto com os vizinhos e amigos. 

Depois da sua mudança radical, os professores con-
versaram com suas avós e decidiram que ele começa-
ria a fazer visitas em asilos quando acabasse o turno 
de aula. Com raiva, Allan não tinha opção, a não ser 
ir. Então, ao completar duas semanas de visita ao asilo, 
ele foi se tornando um pouco melhor. Suas notas me-
lhoraram e entraram na média, mas ainda não perdia 
a oportunidade de desprezar alguém. Após um mês 
e duas semanas, Allan se tornou bem melhor do que 
antes e passou a ser educado, começando a tirar notas 
altas com o passar do tempo.  

Infelizmente uma das suas avós, que estava doente, 
foi piorando ao longo do tempo. Certo dia, quando es-
tava indo para a escola, Allan começou a pensar, pen-
sar...  Percebeu que estava faltando algo dentro dele. E 



138 prêmio literário do ensino fundamental – coletânea 2018

o que faltava era a sua capacidade de acreditar no que 
é certo. 

Ainda nesse dia, quando estava na escola, o menino 
foi chamado pela diretora, que o informou que uma 
de suas avós havia tido um AVC, pois estava muito 
nervosa por aquilo que seu neto havia se tornado. De-
sesperado, o menino perguntou à diretora se ele podia 
sair.  Com a autorização dela, saiu “disparado” para o 
hospital. Ao chegar lá, foi parado pelo segurança, que 
disse as regras: 

– Não pode entrar ainda, pois ela está em recupera-
ção. Sem flores, pois vai atrapalhar a sua recuperação 
e sem correr pelos corredores ou você será expulso! 
Sem opção, o menino decidiu esperar. 

E depois de dois meses indo visitar a sua avó, ela 
apresentou uma grande melhora. Assim, o menino 
pôde visitá-la e explicou que havia se tornado bom no-
vamente, que se arrependeu das coisas ruins que havia 
feito. Feliz, ela começou a se recuperar mais rápido do 
que antes e em duas semanas já estava de volta em sua 
casa. Allan voltou a ser bom com as pessoas e foi me-
lhorando suas notas mais ainda, a ponto de se tornar o 
melhor aluno da turma. 

Outro dia, ele estava indo para a escola no ônibus 
quando levantou para uma idosa se sentar e foi cha-
mado por aquele mesmo senhor que foi o culpado pela 
sua mudança, que lhe disse:  
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– Ei, seu idiota, você não aprendeu nada! 
– Eu apenas estava fazendo o que é certo – disse 

Allan. 
O menino e o senhor ficaram discutindo, até que 

chegou a hora de Allan descer do ônibus. No caminho 
para a escola, o menino estava decidido que fazer o 
bem era a coisa certa a se fazer. Ao fim da escola, ele 
foi para casa e suas avós fizeram uma festa com vizi-
nhos e amigos para comemorar a volta do jeito bom 
do menino. Depois disso, já que continuou com notas 
boas e tendo bom desempenho nos estudos, tornou-se 
um cientista famoso e popular. Assim, pôde ajudar as 
pessoas a se recuperarem e, com isso, conseguiu tudo 
o que desejava, mesmo depois dos eventos que aconte-
ceram em sua infância.  
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Uma breve reflexão 
sobre ética, capacidade 

de mudar e vontade de 
transformar a realidade

Apesar de nossa professora nos ter pedido uma narra-
tiva, para falar de ética, acima de tudo e antes de mais 
nada, precisamos dar nossa opinião. Então, neste tex-
to, apesar de narrarmos situações do nosso cotidiano, 
em nossa comunidade e nosso país, faremos mais um 
desabafo e uma reflexão sobre o que pensamos sobre 
ética e a nossa vontade de mudar a realidade do que 
nos incomoda nesse assunto.  

Nossa comunidade é rodeada de pessoas antiéticas, 
que acham que fazem o “certo”, porém não sabem que 
elas mesmas estão se tornando “malandras”, “trapa-
ceiras”. Lá na Rocinha, por exemplo, pessoas vendem 
CD “pirata”, mercadoria contrabandeada ou roubada, 
e o tráfico de drogas dá propina para os policiais. 

 Mas, agora, vamos sair da comunidade e entrar no 
resto do Brasil. Tem gente que diz que só existem an-
tiéticos nas comunidades, porém nós sabemos que isso 
não é verdade. Em todos os grupos da sociedade exis-



142 prêmio literário do ensino fundamental – coletânea 2018

tem pessoas que pensam no seu bem acima do bem co-
mum. Vemos todos os dias exemplos assim nos nossos 
governantes, como “propinas” ou em operações como 
a “Lava Jato”, onde temos vários políticos corruptos e 
desonestos, ou mesmo quando uma pessoa rica é pa-
rada em uma “blitz”, o que quase nunca acontece, pois 
essa pessoa tem dinheiro e pode dar propina. 

 Na nossa percepção, uma pessoa antiética está se 
prejudicando, pois, quando ela faz um ato antiético, 
ela proporciona a outra pessoa o direito de fazer o 
mesmo com outras, sem pensar, acima de tudo, no bem 
comum, no bem maior, na comunidade que a cerca. 

A ética no nosso país, metaforicamente falando, é 
como a neve: não é vista em todos os lugares, mas, 
quando é vista, é tratada como algo incomum, fora 
do natural. A ação que deveria ser comum a todos, ao 
invés disso, impressiona, por não ser algo do dia  a dia. 
Na nossa opinião, a ética deveria ser tratada como algo 
natural para o bom andamento de uma sociedade, não 
algo extraordinário. 

Ao chamar alguém de antiético você corre o risco 
de ser agredido por conta da ignorância do ser huma-
no, que não sabe receber uma crítica e trabalhar para 
mudar essa situação, e o “jeitinho brasileiro” permite 
essa falta de ética. Mas não confundam permitir com 
obrigar, todos temos a chance e a oportunidade de es-
colher as nossas ações. Focando novamente um pou-
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co mais na nossa realidade, todos os dias convivemos 
com pessoas antiéticas, nem sempre todos conseguem 
ser éticos. Muitas vezes, os próprios alunos dentro de 
nossa escola são antiéticos e não reconhecem, dizem 
que o que eles fizeram não é nada demais, pois todo 
mundo faz. Essas pessoas não reconhecem que a ética 
também está nas pequenas coisas. É na escola onde 
tudo começa, construímos valores aqui dentro. Alunos 
matam aula, vandalizam a escola, fazem baderna no 
ônibus e furam a fila da merenda. Para mudar essa 
situação, é preciso bem mais que cartazes e comparti-
lhamentos, e sim de atitudes de todos, para o bem da 
escola e do futuro da comunidade. 

Agora pense: você já foi antiético hoje e está pronto 
para mudar? Reflita. 

Ao conversarmos sobre ética, começamos a pensar 
em como queremos mudar, pouco a pouco, essa rea-
lidade nas pequenas coisas e nos veio à cabeça a se-
guinte hipótese: se nós tivéssemos superpoderes, o que 
mudaríamos na nossa realidade para transformarmos 
nosso mundo em um lugar melhor para todos? 

Não conseguimos definir muito sobre qual poder 
queríamos ter. Talvez, o poder de ler a mente dos ou-
tros ou de fazer algumas pessoas sumirem do planeta. É 
muito injusto as pessoas praticarem “bullying” com ou-
tras. Acabaríamos também com a desigualdade social e 
a intolerância religiosa. 
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 O mundo não é injusto; as pessoas são. Elas criam 
regras totalmente “sem noção”, fazem injustiça uma 
com as outras, são ignorantes e preconceituosas com 
aquilo que não conhecem, que é novo para elas. 

Se nós tivéssemos superpoderes, também escolhe-
ríamos os poderes da justiça e da cura, pois o mundo 
precisa muito disso. Curaríamos o câncer, pois nin-
guém merece passar por isso e sofrer tanto desse jeito. 
Teríamos muito orgulho de fazer o bem sem olhar a 
quem. Além disso, curaríamos os moradores de rua 
para eles terem saúde suficiente e não ficarem depen-
dendo de hospitais públicos ou de cinquenta centavos 
para comprar remédios.  

Além disso, continuaríamos fazendo justiça dando 
uma limpa geral na política, fazendo, através de nos-
sos poderes, os próprios políticos falarem as sujeiras 
deles para a Justiça e serem condenados por cem anos. 

Para muitos de nós, a única coisa que deveria ser 
mudada através de superpoderes é a realidade da nos-
sa própria família. A melhor coisa seria ter o poder 
do dinheiro infinito, para que não faltasse comida na 
mesa de mais ninguém, nem na nossa casa, nem na 
casa das famílias do mundo. Também seria bom ter 
o poder de mudar o psicológico e a conduta de quem 
convive com a gente, porque, muitas vezes, passamos 
por muitos problemas dentro de casa por conta de ál-
cool, drogas, depressão e violência.  
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Por último, fechando nosso sonho de termos super-
poderes para melhorar nossas vidas e o mundo todo, 
gostaríamos também dos poderes de força e velocidade 
para não deixar nenhuma guerra acontecer, nem mor-
tes por assaltos. Chegaríamos antes de qualquer bala e 
ninguém seria morto por bala perdida. Faríamos tudo 
isso com a identidade escondida e uma linda roupa 
de super-herói, para fazermos a justiça anonimamente, 
deixando o mundo mais ético, justo e, definitivamen-
te, bem melhor que o planeta em que vivemos hoje. 
Transformaríamos a Terra em um lar. 
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Um ato de nobreza

Um reino britânico era comandado pelo rei Eduard. 
Ele tinha um filho chamado Arthur, o herdeiro do tro-
no. Era humilde e todos o amavam. 

Um dia, o príncipe decidiu andar a cavalo. Ele car-
regava consigo muito dinheiro em uma bolsa. Quan-
do percebeu que estava atrasado, começou a cavalgar 
mais rápido e não notou que sua bolsa tinha caído. En-
tretanto, um camponês chamado José percebeu e ten-
tou ir atrás do herdeiro, que cavalgava muito rápido. 

O camponês guardou a bolsa e depois pegou sua 
carroça para tentar achar o dono de tanto dinheiro. 
Foi para o castelo, mas, na metade do caminho, sua 
carroça quebrou e ele decidiu ir a pé. Em certa parte 
da floresta, um urso apareceu e avançou em direção a 
ele. Imediatamente o camponês subiu em uma árvore 
para se proteger. 

 Depois de um tempo, o urso foi embora e o homem 
aproveitou para seguir seu caminho. 

Em uma parte do seu percurso, salteadores apare-
ceram, desconfiando que na bolsa que ele carregava 
havia muito dinheiro. Começaram a bater nele, mas 
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um jovem bem forte apareceu e colocou os ladrões 
para correr.  

José foi ver quem era o tão misterioso rapaz. Para 
sua surpresa, era o príncipe. Ele foi pelo caminho para 
procurar sua bolsa e não teve dúvidas em ajudar aque-
le homem quando o viu em perigo. Rapidamente José 
devolveu a bolsa com todo aquele dinheiro. 

Um ano depois, Arthur se tornou rei e transformou 
aquele camponês em seu conselheiro. 
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Um verdadeiro projeto  
de vida 

De que adianta ser bonita, mas agir sem ética? Esse 
era o caso de Alexandra. Era uma menina muito bo-
nita, mas sem “um pingo” de ética; falava tudo o que 
pensava e fazia tudo o que queria. Chegou a brigar vá-
rias vezes com sua melhor amiga por isso. Mas quem 
disse que mudava? Só para pior.  

Certo dia, entrou normalmente na escola, mas sem 
a blusa do uniforme, então a inspetora advertiu: 

– Alexandra, não pode entrar na escola sem o uni-
forme! 

– Desculpe, eu não sabia! 
– Tome uma blusa e a coloque imediatamente! 
– Obrigada! 
Apesar de ter pego a camisa do uniforme, não a co-

locou e foi direto para a aula de Matemática. O profes-
sor passou atividade, mas ela não fez, ficou rabiscando 
a mesa até o final da aula. Quando o sinal soou, desceu 
para lanchar, só que achou a fila do refeitório grande e 
resolveu “furar”, entrando na frente das crianças me-
nores, ameaçando as que ousavam reclamar. Lógico 
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que ficaram com medo, ela era bem maior, então não 
contaram a ninguém. 

Terminou de lanchar e se dirigiu ao banheiro, que 
estava cheio naquela hora. Resolveu usar o do andar 
de cima, só que era proibido, já que os inspetores des-
ciam no horário do lanche. Pensou que seria só mais 
uma das tantas regras que já havia desrespeitado e 
ninguém estava vendo mesmo. “Como vou sair daqui 
agora? Já sei, esperarei o sinal!” Logo que o corredor 
começou a ficar cheio de alunos transitando, saiu do 
banheiro e se dirigiu à sala em que teria Projeto de 
Vida (disciplina que proporciona ao aluno pensar e 
planejar o futuro). Como a professora ainda não ha-
via chegado, aproveitou para fazer uma “cola” para a 
prova de Ciências, que aconteceria no próximo tempo. 
Assim que terminou, a professora entrou na sala. 

– Boa tarde, queridos! O assunto da aula de hoje é 
ÉTICA. Alguém sabe o que é? 

Como ninguém levantou a mão ou disse nada, a pro-
fessora explicou com calma. As palavras da professora 
atingiam-na como flechas. Pela primeira vez na vida, 
fez o exercício de se colocar no lugar do outro e não 
gostou nada do que sentiu. Naquele momento, percebeu 
que várias ações daquele mesmo dia desrespeitavam a 
ética. Passou a aula inteira pensando como faria para 
reparar as suas más ações. A primeira coisa que passou 
por sua cabeça foi se desculpar com as crianças da fila 
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do lanche. Na hora do almoço, assim que se aproximou, 
elas correram com medo. Alexandra percebeu que sua 
atitude fez com que as crianças achassem que fosse um 
monstro. “É melhor eu começar a mudar minhas atitu-
des, caso contrário, vou afastar todos de mim!” Resol-
veu apagar o que tinha escrito na carteira durante a 
aula de Matemática – “Aula chata!” –, mas encontrou a 
sala fechada, não havia mais o que fazer. 

No dia seguinte, chegou no horário e uniformizada, 
mas, assim que entrou na escola, foi chamada na dire-
toria. “Logo agora que estou mudando!” A diretora já 
estava esperando por ela: 

– Alexandra, serei franca com você: seus comporta-
mentos não serão mais tolerados aqui. Você não respei-
ta as regras da escola. Sinto muito, você será transferi-
da para outra escola. 

Alexandra não acreditava no que estava ouvindo: 
“Transferida novamente!”. Saiu de lá arrasada, pensan-
do em como contaria para sua tia que a criava. Quando 
entrou em casa, largou a mochila no sofá e se dirigiu à 
cozinha, pensou em beber água para tomar fôlego antes 
de “detonar aquela bomba”, mas foi surpreendida pela 
tia, que lá cozinhava. Alexandra não fazia ideia de que 
a diretora já havia comunicado sobre a transferência. 

– Expulsa novamente?! Você já rodou todas as esco-
las da cidade. Daqui a pouco teremos que nos mudar 
de estado! MENINA, O QUE EU FAÇO COM VOCÊ? 
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– Me desculpe, tia, eu não queria decepcionar você! 
– A única escola da região que você não frequentou 

ainda é a Orsina da Fonseca. Nem adianta reclamar, 
mocinha, vai estudar o dia inteiro, sim! 

Na manhã seguinte, ela acordou superdisposta a 
enfrentar o desafio de uma nova escola e de fazer no-
vas amizades. Saiu de casa, tomou o ônibus – o trajeto 
agora seria mais longo –, sentiu um estranho frio na 
barriga. Será que estava realmente mudando? Cruzou 
o portão já se sentindo uma pessoa melhor, aliviada 
por deixar para trás um passado sombrio.  

Parou por um instante, observou todos à sua volta, 
“bateu” aquele medo. Será que alguém a reconheceria 
e lembraria do seu comportamento antiético? Olhou 
para um lado e para o outro, até ver um grupo de alu-
nos conversando. Tomou coragem e foi até lá. 

– Olá, me chamo Alexandra!  
Todos olharam para ela ao mesmo tempo, pensou 

que falariam algo, mas apenas sorriram. Só um dos 
meninos rompeu com o silêncio: 

– Oi, meu nome é Carlos! Você deve ser nova aqui, 
certo? 

Alexandra respondeu acenando positivamente com 
a cabeça. Carlos apresentou os outros alunos do grupo:  

– Esse é o Diego, essa é a Ana e esse é o Fernando! – 
disse, apontando para cada um. Deram um “Olá!” unís-
sono. Uma das meninas perguntou em que turma Ale-
xandra estava matriculada, ela respondeu que na 1902.  
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– Que coincidência! – disse Diego. 
Os novos amigos conversaram por mais algum tem-

po até tocar o sinal, e Alexandra se dirigiu à nova sala. 
Parou por um instante, lembrou-se das suas últimas 
escolas e reforçou para si a promessa de que agora 
agiria de forma ética em todos os momentos da vida. 
Lembrou-se da professora de Projeto de Vida, da aula 
que a fez mudar: “Talvez a professora nem tenha cons-
ciência de que uma simples aula poderia transformar 
minha vida!”. Naquele momento, seu pensamento foi 
interrompido: 

– Vamos logo, entre! A aula já vai começar! – disse 
Ana. 

Agora tudo seria diferente, graças a um verdadeiro 
PROJETO DE VIDA.  
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Vidas opostas 

Em uma grande casa, mais um dia normal se pas-
sava. Jussara arrumava a casa, enquanto Geovanna 
estudava no quarto de limpeza. Jussara trabalhava 
de empregada na casa de Lídia, uma grande empre-
sária que tinha uma filha chamada Cristina. A filha 
de Lídia estudava em uma escola caríssima, uma das 
melhores da cidade. A educação era prioridade para 
a família. 

Certo dia, quando viu o motorista abrindo a porta 
do carro da família, Cristina foi em direção a ele pois 
achou que era para ela entrar, mas viu Geovanna sain-
do de dentro do carro. Ficou furiosa, achando um ab-
surdo a filha da empregada utilizar seu carro para fazer 
sabe-se lá o quê. Indignada, foi tirar satisfação com sua 
mãe. Na discussão, a mãe comunicou que tinha auto-
rizado Geovanna a utilizar o carro. Cristina continuou 
com raiva e, mesmo sabendo que foi a mãe que deixou, 
foi tirar satisfação com Geovanna. 

– Quem você pensa que é? Não interessa o que mi-
nha mãe disse a você, não quero que use MEU carro 
para nada! 
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– Desculpe, não foi minha intenção irritar você. Não 
acontecerá novamente – disse, com a voz trêmula. 

No dia seguinte, Geovanna estava muito atrasada 
para ir à escola e, por um momento, esqueceu o acon-
tecido do dia anterior e se dirigiu ao carro da família. 
Mas o motorista não se esqueceu da proibição da filha 
da patroa e disse que não poderia levá-la. 

– Quem disse que ela não pode usar o carro? – per-
guntou Lídia. 

– Foi sua filha, senhora! 
– Pois eu digo que ela pode usar, inclusive todos os 

dias! 
Lídia entrou em casa aborrecida e dirigiu-se ao quar-

to para se aprontar para o trabalho. Quando estava se 
arrumando, percebeu que algumas de suas joias ha-
viam desaparecido. Como não as encontrava, foi per-
guntar a Jussara se ela havia guardado em algum lugar. 
A empregada respondeu que não mexeu nas joias, mas 
que tinha visto, mais cedo, Cristina saindo do quarto da 
mãe carregando algo nas mãos.  

À noite, quando Cristina entrou no seu quarto, se 
surpreendeu com a mãe esperando por ela. Lídia queria 
saber o que a filha tinha feito com suas joias. Ela disse 
que não tinha pegado, mas desconfiava de que Geovan-
na tivesse roubado. Foi uma longa conversa, mas Lídia 
estava percebendo que a filha mentia a cada frase. Geo-
vanna nunca tinha pego nada sem autorização na casa 
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da patroa, mas Cristina tentava convencer a mãe de to-
das as formas de que a filha da empregada tinha rouba-
do as joias. Quando a mãe começou a pressionar, a filha 
sentiu medo e falou a verdade: disse que não gostava de 
Geovanna e de Jussara, queria que a empregada fosse 
demitida e que as duas fossem embora, por isso armou 
tudo para incriminar a menina. 

Lídia ficou muito brava com a atitude da filha. Ela 
sabia que, às vezes, Cristina tinha um comportamento 
sem ética, mas jamais pensou que fosse capaz de armar 
algo tão ruim. Colocou a filha de castigo por cinco me-
ses, tirando dela tudo o que gostava. Além disso, teve 
que se desculpar com a mãe e com a filha. Cristina teve 
muito tempo para pensar no que fez e entendeu que 
agiu errado, que não poderia prejudicar as pessoas sim-
plesmente para ter sua vontade atendida. 
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Virtudes 

Vem agora uma lição 
Como o mundo gira hoje 
Respeita a vida dentro de mim 
Coerência e moral 
Não existe a ética 
Só para humanos 
Nem a ética só para animais 
Existe um devido respeito a todos 
Pois somos todos iguais 
Um tratamento justo  
Para um ser 
Que respira com dor 
Um tratamento descomunal 
Para quem precisa de amor 
Doentes, órfãos, pessoas de rua 
Para que sejam bem cuidados 
Trazendo “cura” 
Amor, compaixão é o que nos falta 
Por isso que muitos têm uma vida ingrata 
Precisamos de atenção das pessoas 
Que tenham mais a oferecer 
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Além de um belo sermão 
Isso tudo é uma questão de escolha 
Colaboração, empatia 
Fazer as coisas corretas 
Para os fatos do dia a dia 
Pequenos atos que mostram 
Nossas escolhas 
Se queremos o lado iluminado 
Ou o lado obscuro das coisas. 
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