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Prefácio 
 

 A vida é engraçada, muitas coisas vão e voltam no tempo. É 
assim na moda, na televisão, no cinema, na música, nos costumes, na 
organização da sociedade. Talvez por isso ainda falamos de Édipo, de 
Hamlet, de Dom Quixote, de Crime e Castigo, Dom Casmurro. Mais do 
que qualquer área do conhecimento humano, ou o que se utiliza dele, a 
literatura é o que mais faz o tempo voltar.  
 Tem aqueles que dizem que toda a história da literatura se baseia 
na recontagem de histórias bíblicas. O que, modestamente, não 
discordo. A Bíblia (com maiúscula para não gerar desconforto) de fato é 
o maior e mais famoso livro da história da cultura ocidental (vide que o 
Oriente tem o Corão). Portanto, grandes escritores não se furtam de 
beber, comer, se refestelar nessa fonte. O que não rende conflito ou 
constrangimento para os grandes escritores, pois o desconforto ocorre 
somente quando a discussão caminha para se saber quem escreveu o 
grande livro humano. 
 Os grandes escritores, que se baseiam em outra grande obra, 
não se sentem constrangidos, porque sabem que a literatura e a arte, 
de uma forma em geral, se alimentam de suas próprias entranhas. Ou 
seja, a arte caminha reconhecendo o que foi feito antes dela, numa 
contínua ida à fonte, que já pode não ser mais fonte, pois já bebeu de 
uma outra fonte. Assim é a literatura, como é a vida: a recontagem de 
uma única história que parece se encerrar nela, mas segue ad infinitum. 
 Neste volume assim que é. As fontes foram dadas para nossos 
pequenos beberem o quanto sua sede pedisse, posto já soubéssemos 
que dali sairiam outros: crescidos, maiores, grandes. Tal qual um 
Sófocles, um Shakespeare, um Cervantes, um Dostoiévski, um 
Machado, bebendo em outras fontes, se fazendo de rios caudalosos. O 
próprio prefácio quis beber na história da literatura: fazendo com que os 
períodos do texto fossem a metalinguística da forma e do conteúdo, 
subordinando uma oração à outra, subordinados aos nossos 
contemplados.  
 

Professor Lud, 

em nome de toda equipe de Língua Portuguesa. 

Rio, 03 de julho de 2019. 
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Premiadas do Grupo 1 - 4º e 5º anos  

 
  

1° Lugar  – 5º ano/ E.F.: Maria Helena Costa Drumond de Moura  
 
 

UMA FESTA MUITO BOA! 
 

As festas atuais são muito legais, mas, às vezes, são trabalho 

para os pais, principalmente quando são feitas em casa, não em casa 

de festa. 

Larissa quis chamar vinte e cinco amigas para irem a sua casa, 

mas o problema é que ela mora em uma casa pequena e seria uma 

festa do pijama, quando se faz muita bagunça. 

Larissa chamou as amigas da escola. De tarde, as amigas da 

garota chegaram e foram direto para a piscina. Os pais da menina 

achavam que não haveria bagunça, mas não foi o que aconteceu. Os 

pais foram ver se as crianças estavam bem.  

Quando eles chegaram, viram que as crianças tinham jogado 

todas as roupas na piscina. O pai teve que entrar na piscina para 

recolher as roupas e pensou em mandar as meninas de volta para 

casa. 

Quando as meninas subiram, elas se trancaram no quarto e 

brincaram de cozinheiras com comida de verdade, o que fez uma 

sujeira imensa no quarto, e depois espalharam comida pela casa. 

Isso foi num sábado e domingo, quando a família receberia uma 

visita. Foi anoitecendo, as meninas começariam uma guerra de 

travesseiros, mas os pais chegaram ao quarto, mandaram mensagem 

para os pais das crianças e elas tiveram que ir embora, pois meus pais 

não aguentavam mais aquela bagunça e eles tinham que arrumar a 

casa. Mas as meninas amaram a bagunça! 
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2° Lugar  – 5º ano/ E.F.: Luiza  Nilander Vaz 
 
 

“SOU LUNA” 
 

Faltava um dia para o meu aniversário, quando os meus pais 

resolveram fazer uma festa para mim. Eles pensavam que iria ser fácil, 

mas quando chegou o dia da festa, foi lá em casa mesmo. 

Quando entrei em casa, meus pais começaram a cantar 

parabéns. Olhei a mesa, estava lá uma decoração linda “Sou Luna”. 

Esse é meu desenho favorito. Entrei no meu quarto e tive outra 

surpresa: havia uma imensa caixa com um lindo par de patins 

igualzinho ao da Luna. 

Chegou a hora da festa. Chegaram todos os meus familiares e 

alguns amigos.  

Aquele foi o sábado mais perigoso da minha vida, porque todas 

as minhas amigas olharam para o rosto das outras e começaram a 

fazer a maior bagunça. Jogaram bola, botaram amoeba no chão para 

todo mundo escorregar, quebraram os vasos, foi uma loucura.  

Depois que todo mundo foi embora, sobrou para eu arrumar tudo 

e meus pais ainda tiraram os meus patins novos que eu nem tinha 

usado. Depois meus pais ficaram umas sete horas dormindo. 
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3° Lugar – 4º ano/EF.: Júlia Azevedo de Souza 

 
 
 

HORA DO PARABÉNS! 
 

A minha festa de aniversário foi muito legal e divertida. Foi minha 

festa de sete anos. Lá na casa de festa, havia recreação, tatuagem e 

vários brinquedos, como montanha russa, tirolesa, cinema, pula-pula e 

brinquedão. 

Também tinha uma gigante casa de boneca com armário com 

roupinhas, cama para a criança deitar ou sentar, poltrona e bichinhos 

de pelúcia no quarto, mais a cozinha e a sala com fantasias. 

Meus pais toda hora falavam: 

– Júlia, venha tirar fotos na mesa do bolo. 

Era sempre assim em todas as festas que eu tive, eles falam isso, 

mesmo assim a festa foi bem legal. 

Um pouco antes do parabéns, os recreadores falaram: 

– Galerinha, agora vamos brincar de bambolê. Quando eu falar 

“para”, vocês vão parar segurando o bambolê de um jeito. Era estátua 

com o bambolê. Essa foi a última brincadeira, quando meus pais 

chamaram: 

– Hora do parabéns! 

Depois do parabéns, acabou a minha festa de sete anos. 
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Premiadas do Grupo 2 - 6º e 7º anos  

 

1° Lugar  – 7º ano/E.F.: Mirela Mendonça Baliano Vieira Claudino 
 

 
A FÉ QUE MUDOU VIDAS 

 
Minha fé vai toda para a SATT, uma religião que poucos 

conhecem, mas vou espalhando a palavra da Netflix. A SATT é uma 

sigla para Séries Acima de Tudo e de Todos. A SATT muda muitas 

vidas, e hoje contarei sobre uma. 

Pedro usava drogas, era péssimo em química, andava com 

pessoas ruins, sofria de depressão e estava pensando em cometer 

suicídio. Até que um dia ele conheceu a SATT. 

Pensou que era besteira no primeiro “culto”. Virou devoto de 

Santo Netflix, e já se apaixonou. 

No dia seguinte, já foi assinar um plano, só para poder entrar 

nessa religião, e começou a se sentir mudado, algo dentro dele tinha 

mudado. 

Já começou vendo “The Walking Dead”, e logo depois “O 

Justiceiro” e não conseguiu parar de ver séries. Ele tinha mudado 

totalmente sua vida. Sua depressão havia quase sumido. Descobriu o 

lado bom da vida. 

O único problema eram as suas notas em química, ele nunca 

estudava. Até que começou a ver “The Breaking Bad”. Depois de uma 

semana poderia até dar aula e quase que ele ficou reprovado em 

química! 

Então, ele se comprometeu a ver documentários e estudar mais 

todos os dias. Virou orador dos cultos, e ajuda outros jovens a seguirem 

as séries. Sem ele, acho que a SATT não estaria aqui, hoje. Veja 

Netflix, Globo Play, e muitas séries, e deixe a SATT mudar a sua vida. 
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2° Lugar  – 7º ano/E.F.: Luísa Braga Antoun da Cunha 
 
 

JOÃO E SEU SONHO 
 

João era um menino pobre. Vivia numa dessas favelas loucas do 

Rio. Estudava numa escola chamada Sociedade Educacional Federal 

do Rio de Janeiro, mais conhecida como SEF. 

Nessa escola, o garoto não era bem vindo, era ignorado e não 

tinha amigos. 

O menino chegava triste a casa, porém, com fé de que faria 

amigos e principalmente, conquistaria sua amada Joselita, cuja beleza 

era admirada todo dia pelo menino. 

Um dia, observando sua falta de amizades, o professor falou para 

João: 

– Ei! Por que você não fala com aqueles meninos? 

– Sei nãoY É como se eu fosse invisível para eles. 

O professor deu um empurrão no garoto, que assim chegou mais 

perto do grupo dos meninos. 

João, corado, perguntou se podia brincar. Enquanto corria na 

brincadeira, esbarrou em sua amada. O professor, vendo toda a cena, 

sorriu e voltou para a sala. 

No final da aula, o professor chamou a atenção do garoto: 

– Psiu! Você gosta dela, não é? 

– Quem? Eu? 

Os dias se passaram e eles foram ficando mais próximos. Tão 

próximos que agora, o maior sonho de João era ser professor. 

A partir daí, João estudava todo dia, como se não houvesse 

amanhã. Ele acreditava muito nesse sonho. 
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Um dia, João tomou coragem de falar com Joselita. Na conversa, 

a menina falou: 

– Você também adora a profissão de professor? 

O coração do garoto explodiu. Começou a estudar o dobro, até 

que uma mulher o viu e falou: 

– Sempre vejo você estudando aqui, pode responder a essas 

perguntas? 

Dez minutos depois, as questões já estavam respondidas. A 

mulher deu um sorriso e se foi. 

No dia seguinte, dois caras bateram à porta da casa, procurando 

por João. A mãe chamou o filho e falou: 

– Quem são vocês? 

– Somos pessoas contratadas para dar-lhe a informação de que 

seu filho conseguiu uma bolsa de estudos na melhor escola privada de 

São Paulo. 

No dia seguinte, João comprou uma passagem com a ajuda de 

seu professor e, no aeroporto, só ouvia as palavras de sua mãe: 

– Tenho fé em você! É o orgulho da mãe! 
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3° Lugar – 7° ano/ E.F.: Gabriel da Mota Marques Lacerda de Souza 
 
 

CIDADE HIPÓCRITA 
 

Sou carioca com muito orgulho, um estado muito bonito, amado, 

mas também é corrupto e sujo. 

Estava andando no calçadão de Copacabana, quando vi um 

suposto morador de rua, roubando um pacote de biscoito. Continuei 

andando, quando vi o mesmo mendigo sendo espancado por dois 

policiais. 

Todos os banhistas aplaudindo a cena e gritando: 

– Prendam esse vagabundo, ladrão! 

– Preto, imundo! 

No mesmo instante, corri para dentro de uma lanchonete e a loja 

de biscoito. Peguei o biscoito roubado e comprei o salgado mais caro. 

Chegando perto do morador ainda sendo apunhalado, afastei os 

policiais e disse: 

– Vocês não enxergam, uma minoria com fome e espancada por 

uma maioria? 

Os policiais, com peso na consciência, pediram desculpas e foram 

embora. O morador de rua me agradeceu e eu fui embora com uma 

boa ação.  

Não seja hipócrita, se preocupe com o próximo. Até porque nós 

somos iguais. 
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Premiadas do Grupo 3 - 8º e 9º anos  

 

1° Lugar  – 8° ano/ E.F.: Luiza Mendonça de Lucas 
 
 

PUNIÇÃO 
 
Ele só queria jogar, 
seu cotidiano mudar. 
Ficava na sala o dia inteiro, 
tadinho, deixe-o respirar. 
 
Direita, esquerda, andar direito. 
Direita, esquerda, o dia inteiro. 
Direita, esquerda, sem errar. 
Direita, esquerda, sem parar. 
 
Uma vida de marionete 
controlada por superiores, 
sempre parado, 
sem nada, sem amores. 
 
General ganhou uma punição 
sendo que o time é maior, 
cadê o sangue de irmão 
quando a consequência é pior? 
Entendo o castigo, 
Ele não podia errar assim, 
Mas se é para punir, punam todos. 
Irmão é irmão até o fim. 
 
Direita, esquerda, andar direito. 
Direita, esquerda, o dia inteiro. 
Direita, esquerda, sem viver. 
Direita, esquerda, fazer o quê? 
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2° Lugar  – 9° ano/ E.F.: Gabriel Bermudez Ferreira 
 
 

JOGADOR DE PRISÃO 
 
Poderia ter fugido, 
mas vida de fugitivo não é fácil enfrentar: 
correr, pular, se esconder e se esquivar, 
porém nessa vida não duraria. 
 
Meu pai me ajudou, 
falou para eu voltar, 
pois aqui tenho comida e lugar para ficar 
enquanto vivo, sempre me apoiou. 
 
O bom jogador 
não pensa só em si próprio 
mesmo que sofra dor, 
ainda que fique sóbrio. 
 
No meio do caminho, senti uma motivação, 
senti meu velho presente em meu coração. 
Na prisão tenho muitas partidas a jogar 
como se fosse uma final, irei enfrentar. 
 
Por fim, acho que fiz o certo, 
pois não deixaria o outro na mão, 
com uma vida perto, 
na dúvida de fugir ou não. 
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 3° Lugar  – 8° ano/ E.F.: Felipe Nunes Barbosa 
 
 
 

O REI E O GUARDA 
 

Um belo dia, o rei estava entediado sem nada para fazer, então 

chamou um jovem da Guarda Real para conversar. 

– Majestade? 

– Olá, jovem guerreiro. 

– O que o senhor deseja? 

– Vamos fazer um jogo. Preciso da sua ajuda, tá? 

– Sim, Majestade. 

– Então, vamos fazer um duelo. 

– Mas, senhorY 

– Calma, você vai lutar contra um invasor. 

– Um invasor?! Vou chamar reforços! 

– Não. Você sozinho vai dar conta. Vá até a cozinha. Ele está lá, 

traga-me sua cabeça e, por ser poderoso, talvez eu o promova. 

– Sim, senhor. 

O guarda foi até a cozinha correndo para abater o invasor.  

Ao chegar, estava trancada a porta. O guarda fez bastante força e 

conseguiu arrombá-la. Estava uma bagunça com panelas no chão e 

copos quebrados.  

Depois de um tempo, ele voltou ao rei: 

– Meu senhor, não achei o invasor. Somente esse ratinho que 

estava lá. 

– Esse é o invasor! Eu fui comer um pão e quando olhei para o 

lado, vi esse demônio. Decapite-o agora.  

– Senhor, é só um rato. Vamos fazer assim: eu vou tirá-lo daqui, 

está bom? 
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– Okay – o rei falou desanimado. 

O guarda joga o rato pela janela e pede ao rei sua promoção. 

– Como você me ajudou, obrigado, mas como você só o tirou 

daqui, também vou só lhe pedir para sair. 
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Premiadas do Grupo 4 -  1ª, 2ª e 3ª S/EM 

 
1° Lugar  – 3ª Série/ E.M.: Rani Delecrodi Leonardo Pereira 
 
 

CÁLICE DE CERVEJA 
 

Já passava da meia-noite e João ainda estava sentado à mesa do 

bar. Perdeu a conta de quantas garrafas foram esvaziadas nesse dia. O 

copo? Cheio de cerveja. A mente? Cheia de problemas. 

Havia sido traído no mês anterior. Traído pela mesma que estava 

ali, agora, na sua frente. Naquele outro dia, também esvaziou garrafas. 

Muitas. Desmaiado em uma esquina, faltou ao trabalho pela sétima vez. 

Sua esposa, que não aguentava mais essa rotina, ficou furiosa. E ainda 

tinha o aluguel que estava atrasado. Demitido. Divorciado. Despejado. 

Bebendo dessa bebida amarga, tentava esquecer as dores do 

passado. Não conseguia tomar um rumo para sua vida. Desejava viver 

em uma realidade menos morta. Queria que alguém ouvisse o seu grito 

interno, seu pedido de ajuda. Mas ninguém ouvia. Então, gritou: 

– Traz mais uma, chefia! 

Agora, já se passaram três horas da madrugada. Em sua mente, 

lembrava-se do trecho de uma canção: “Pai, afasta de mim esse 

cálice”. Conseguia ouvir sua consciência implorando para que 

escutasse a canção, para que corresse para longe desse cálice e 

começasse a reorganizar a sua vida. 

Mas o que estava à sua frente não era um cálice. Era um copo. E 

pediu mais uma. 
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2° Lugar  – 1ª Série/ E.M.: Julia de Cerqueira Leite Lopes 

 
 
 

MEDO E MORTE DE MÃOS ATADAS 
 

Acordo na calada da noite, talvez já seja até manhã. Já não sei 

mais dizer, tudo está tão quieto. Ele fala comigo e eu finjo não 

perceber, bloqueia minha saída, bloqueia minhas palavras. 

Me puxe desse buraco, desse poço de aflição, de palavras não 

ditas. Ando na rua com ele a me guiar, cegando-me das coisas boas, 

se é que ainda há. Chego a casa e só queria poder gritar, mas as 

paredes têm ouvidos, não posso me aliviar. 

De repente ela começa a aparecer, andando de mãos dadas com 

ele. Me faz enxergar um outro lado desse poder. Nem tudo eram 

espinhos, mas ainda assim, ele me fazia sentir que as flores nunca iam 

desabrochar. 

Levaram-me até a janela e eu pude ver o sofrimento de mais 

alguém, sendo chutado que nem um animal. É, não dá mais. Decidi 

abraçá-la e o medo largou sua mão, tirando-me do sofrimento, aliviando 

meu coração. Agora olho daqui de cima, torcendo para isso acabar. 
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3° Lugar – 3ª Série/ E.M.: Carolina Valente Correa de Sá e Benevides 

 
 

CÁLICE QUEBRADO 
 

Eram 22 horas e 42 minutos do dia 29 de novembro, ano de 1978. 

Lembro-me muito bem desta noite angustiante. Ainda trabalhava como 

colunista de um jornal e vivia um dilema. Denunciar ou não o que 

presenciei? Colocar em risco minha vida, meu trabalho e minha família, 

ou dar um grande passo para a redemocratização? 

Na noite anterior, enquanto voltava para casa, avistei um grupo de 

homens conversando tão entretidos que não me notaram na rua vazia e 

escura. Parecia algo normal, mas quando cheguei mais perto, uma 

palavra me chamou a atenção. Escondi-me e liguei meu gravador, que 

por sorte estava comigo e com uma fita nova. Sim, eram militares e 

estavam discutindo sobre informações do governo – algo havia dado 

errado. Tudo registrado por mim, em meu gravador. 

Estava sentado em minha escrivaninha. Máquina, papel, 

gravador, ideias, medo, dúvida. Não poderia levar minha família à 

morte, porém não conseguia mais suportar toda a revolta apenas 

dentro de mim. Havia anos que não escrevia o que realmente queria, o 

que sempre dizia minha mente. 

Acho que a vizinha ouviu meus pensamentos, aumentou o volume 

do rádio para ouvir “Cálice”. Chico Buarque sempre me inspira com 

seus versos. Como é difícil acordar calado, porém tinha medo. Esse 

silêncio me atordoa, preciso fazer alguma coisa. Quero morrer do meu 

próprio veneno. Tomo minha decisão. 

Usando a música como disfarce, ligo o gravador e começo a 

escrever.  

Na manhã seguinte, ouço botas marchando, e um bater na porta. 
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Prêmio de Edição do Grupo 1 - 4º e 5º anos  

 

5º ano/EF.: Igor Tavares de Almeida e Castro 
 

 
 PEDRO, O FESTEIRO 

 
Pedro era um garoto muito extrovertido, animado, principalmente 

em festas de São João. Ele adorava festas assim, para ele eram as 

melhores. Gostava das brincadeiras, das comidas, das danças e das 

roupas dos participantes da festa. Era fanático junto com seu melhor 

amigo, Igor. 

Sempre se divertiam nas festas de São João. Eram inseparáveis, 

gostavam de fazer tudo juntos. 

Iria acontecer uma festa de São João no sábado e os dois já 

estavam prontos. No dia da festa, Pedro ficou animado e foi logo. 

Quando chegou, viu que Igor já tinha chegado, então foram juntos 

agitar a festa. 

Eles se divertiram muito: dançaram, comeram e brincaram 

bastante durante a festa toda. 

Quando estava chegando no fim, uma barraca decidiu fazer um 

concurso: quem acertasse a boca do palhaço com uma bola ganharia 

salsichões de graça. Todos tentaram, mas ninguém até o momento 

havia acertado, menos Pedro e Igor. Eles tentaram. Igor não acertou 

nenhuma tacada, mas Pedro tentou e conseguiu, então eles comeram 

muitos salsichões. 
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 4º ano/EF.: Isabela Araújo Vellozo 
 
 

QUE BAGUNÇA! 
 

Num domingo, era o meu aniversário. Convidei todos os colegas 

para a minha festa. Minha avó fez coxinha, brigadeiro, empada com 

camarão, beijinho, picoléY  

Quando as pessoas chegaram, cumprimentei-as. 

– Olá, bem-vindos! Fiquem à vontade! 

Quando se passou mais ou menos uma hora, acumulou uma 

sujeira que eu queria sair da festa: 

– Mãe, eu sei que é meu aniversário, mas eu quero ir embora! 

Minha mãe, que se chama Rita, falou: 

– Nem eu estou aguentando! 

Nós concordamos uma com a outra, porque havia balão sobre o 

chão, um tapete de brigadeiro, um menino na piscina de picolé e uma 

menina que era um inferno! Três horas depois, chegou o momento do 

parabéns. 

Depois do parabéns, os pais chegaram, e eu falei 

– Podem entrar, faço questão! 

Aí pediram cerveja. Não! A bagunça começou outra vez! 
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5º ano/ E.F.: Milena Ferreira Soares Penna 
 
 

SÃO JOÃO 
 

Eu estava em um lugar cheio de luz, com bandeiras coloridas. 

Havia várias crianças correndo. Os meninos estavam com bigode 

e as meninas com fitas nos cabelos. 

Nessa festa, estávamos minha prima e eu, brincando de pular 

fogueira. 

Nós estávamos comemorando essa festa em Belém, lugar onde 

Jesus nasceu. 

Havia vários refrigerantes e sucos, e também havia milho, paçoca, 

maria-mole, cuscuz e etc. 

A festa estava muito legal, todas as crianças estavam correndo e 

brincando. Os adultos estavam bebendo e conversando. 

Em uma certa hora, eu comecei a ouvir barulhos estranhos, 

então, quando eu fui ver, percebi que eram fogos. 

Depois da festa, todos foram para suas casas, e caíram no sono. 
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Prêmio de Edição do Grupo 2 - 6º e 7º anos  
 

 

7° ano/ E.F.: Júlia de Souza Fabiano Tildes Guimarães 
 
 

UM BOM HOMEM 
 

Quando passeava pelas ruas de Copacabana, senti um cheiro 

forte de alguém que não tomava banho havia dias. Um cheiro de urina 

e comida estragada. Era um mendigo. Sujo e com poucas roupas. Me 

encarou com um olhar de tristeza. Alguma coisa me dizia para ajudá-lo. 

Fiquei o encarando por um certo tempo, até que estendi a mão 

para ele. Mesmo surpreso e desconfiado, pegou minha mão e se 

levantou num pulo. Ele parecia estar agradecido, mas ficou calado. 

Queria muito ajudar o pobre homem, então o levei para casa. 

Preparei uma sopa para ele enquanto procurava roupas. Deixei-o tomar 

banho e depois dormir um pouco. Quando acordou, dei uma quantia em 

dinheiro a ele. 

Hoje, faz seis anos desde que eu o ajudei, e todo fim de mês, ele 

me manda fotos com sua família e sempre me agradece por tê-lo 

ajudado. 
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 6° ano (61)/ E.F.: Letícia Lanzelotte Trapa 
 
 

OPOTUNIDADE DE VIDA 
 

Um certo dia estava andando na rua, quando vi, perto da praça, 

um morador de rua. Como eu tinha alguns trocados no bolso, dei a ele 

dez reais. 

Naquele momento, ele começou a falar comigo: 

– Por que não são todos que se preocupam com pessoas como 

eu? 

Na hora eu fiquei um pouco surpresa e não consegui responder. 

– A maioria acha que alguns pedem dinheiro para comprar coisas 

inúteis, porém, há aqueles mendigos, como eu, que dão qualquer coisa 

para ter uma única oportunidade de uma vida melhor. 

– Concordo com você – eu disse. – Vocês têm os mesmos 

direitos que as outras pessoas. Uma oportunidade de melhora de vida é 

um deles. São cidadãos comuns, iguais a todos dessa sociedade. 

Ele, simplesmente, fez um sinal de “sim” balançando com a 

cabeça, concordando comigo e, em seguida, seguiu caminho. 
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7° ano / E.F.: Luísa Ribeiro Justo Pinheiro Manhães 
 
 

O FERROVIÁRIO 
 

Era um dia comum, como qualquer outro. Paulo era um homem 

jovem que trabalhava em uma ferroviária. 

Numa segunda-feira, Paulo foi às sete horas da manhã para o 

trabalho. Não havia nada de diferente. Depois de vinte minutos de 

caminhada rumo ao seu trabalho, Paulo chegou um pouco cansado. 

Antônio, seu chefe, acabara de chegar. Ele era rígido, sem 

paciência, brigão, mas ele tinha algo contra Paulo, que ninguém 

conseguia explicar. Paulo era um amor de pessoa, muito gentil e 

amoroso, além de ser muito educado. 

Então, Antônio chegou perto de Paulo e, sem motivo algum, o 

demitiu. 

Sem entender nada, Paulo juntou suas coisas e foi embora. 

Quando chegou a sua casa, estava com cara de decepção. Sua 

esposa, Madalena, estava preocupada, pois ela nunca o viu dessa 

forma. Então, Paulo explicou o porquê de estar assim, decepcionado. 

Passaram-se dois dias, e Paulo decidiu parar de pensar que ele 

havia sido demitido. Começou a pensar no futuro, pensar grande, 

pensar que ele seria admitido em uma grande empresa, pois sua fé era 

ainda maior. 
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6° ano (63) / E.F.: Luiza Araújo Elias 
 
 

O SONHO DE UMA JOGADORA 
 

Uma menina, que se chamava Roberta, sonhava em ser jogadora 

de futebol. Sempre teve amor pelo esporte. Até começou a fazer uma 

escolinha, mas não teve muito sucesso. 

Logo no seu primeiro dia, viu que não havia nenhuma menina, 

mas não se importou. Antes do treino, foi se juntar aos meninos para 

brincar. Todos a olharam torto e não a deixaram jogar. Se você acha 

que isso abalou Roberta, está enganado. Ela seguiu atrás de seu 

sonho. 

No outro dia, o time jogou contra o Corinthians e Roberta deu 

show. Correu, marcou, driblou e ainda fez três gols.  

Para sua surpresa, um olheiro estava assistindo ao jogo. Ele ficou 

maravilhado com o futebol dela. Esse olheiro trabalhava no Fluminense, 

na parte de futebol feminino. Logo correu para falar com a Roberta e 

seus pais, perguntando se ela queria participar da categoria de base do 

Fluminense. Ela, esperta, já foi aceitando. Seus treinos começariam na 

semana seguinte. 

Hoje ela continua jogando pelo Fluminense, mas agora está na 

categoria sub-20, quase se profissionalizando. Continua, dessa forma, 

correndo atrás do seu sonho, mas agora com mais um objetivo: 

conquistar a bola de ouro.  
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Prêmio de Edição do Grupo 3 - 8º e 9º anos  

 

 
9° ano/ E.F.: Artur Santa Maria de Ouro Preto 

 
 

UMA NOITE DIFERENTE 
 
Senhor General, 
desculpe a demora. 
Ontem fiquei só, 
pois todos foram embora. 
 
No frio que fazia 
sozinho eu estava 
com medo do silêncio 
era só o que faltava. 
 
Confuso e perdido 
carona fui pedir. 
A fome se fez ativa 
pra casa devo ir. 
 
Chegando ao meu lar 
com meu pai comentei 
que não ia voltar, 
preso jamais serei. 
 
Mas o velho me disse 
que era melhor voltar, 
pois tinha um bem maior: 
o meu time ajudar. 
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9° ano/ E.F.: Camila Costa Drumond de Moura 

 
 

UM PLANETA ESTRANHO 
 

Hoje, eu vi um casal chegando aqui, elas vieram de um planeta 

que dizem ser bem confuso. Acho que o nome era Terra, não me 

lembro muito. Já que aqui na Lua, eu recebo poucas visitas, fui 

conhecê-las. E eu estava bem curiosa para conhecer um ser do planeta 

Terra. 

Elas estavam discutindo sobre algo chamado relacionamento 

abusivo/tóxico. Uma tinha total poder sobre a outra. Fiquei pasma. 

Nunca tinha escutado falar nisso. Poder entre duas pessoas que se 

amam? Achei muito estranho. 

Também reclamavam que era algo tóxico, que não era mais um 

amor leve e bonito; elas falavam que estava desgastado. Quando ouvi 

aquilo, pensei que elas eram insanas, já que o amor nunca acaba (era 

o que tinha na minha cabeça, pelo menos). 

No entanto, cheguei a uma conclusão comigo mesma. Às vezes, 

amar é deixar, justamente por saber que o seu amor está fazendo mal. 

Isso é um gesto gigantesco de amor. Isso que eu aprendi com aquelas 

mulheres que se perderam e vieram parar aqui, eu nunca vou 

esquecer. 

Então, antes da partida das mulheres de volta ao planeta, 

confuso, disse: 

– O que se deve fazer é deixar a pessoa ir e reconhecer que os 

dias juntos foram uma jornada para as duas. Vocês aprenderam com 

isso. Em vez de prender a pessoa numa relação de poder, deixe-a ir. 

Amar é isso, deixar a pessoa partir, se for preciso. 
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8° ano/ E.F.: Carolina Del Rio Tavares de Almeida 

 
 

FLAMENGUISTA E VASCAÍNO 
 

Hoje é dia de Flamengo e Vasco. Um jogo competitivo, um 

clássico, que envolve muita história e muitos torcedores. Uma divisão 

no Maracanã: no setor sul ficava a torcida Cruzmaltina e no restante do 

estádio, a gigante torcida Rubro-negra. 

Em um bar próximo ao estádio, onde a torcida vascaína se 

concentrava, trabalhava um flamenguista. 

– E aí, campeão! Já sabe que vai perder hoje, né! – falou um 

vascaíno para seu Zé, o flamenguista que trabalhava como garçom no 

bar. 

– E aí, perdedor e freguês do meu mengão! Não sei o porquê de 

vocês estarem assim. No último jogo, vocês perderam. 

– E o seu perdeu ontem. 

– E o seu não joga a Libertadores. 

– E vocês gastam dinheiro com jogador ruim! 

– Vocês nem têm dinheiro para gastar. 

– Vocês são pequenos comparados ao Gigante da Colina. 

– Temos uma nação de torcedores, mais títulos e nenhum 

rebaixamento. 

– Nós temos estádio! 

– QueY não enche! 

O jogo acabou empatado. Vimos que não vale brigar por isso. 

Cada time tem sua história. Apenas são diferentes. 

– Só vamos combinar: o meu mengão é maior!  
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8° ano/ E.F.: José Hugo de Lima Montebello 

 
 

ANSIEDADE 
 

Chegou mais cedo. Ficou à espera com as mãos geladas. O 

tempo passava e mais e mais crianças chegavam sem nenhuma alma 

no olhar. 

Ninguém conversava. Aquele lugar, onde um dia houve alguma 

felicidade, transformou-se em um campo de concentração de 

ansiedade. 

Enquanto cada criança se perdia em seus pensamentos 

macabros, o tempo, por sua vez, passava mais rápido que um carro de 

Fórmula 1. Quando menos esperavam, o sinal tocou. 

Foi formada uma fila de várias crianças com o mesmo destino: a 

sala onde aconteceria o massacre. 

Após chegarem ao recinto, todos se sentaram. Cinco minutos 

depois, entrou na sala uma pessoa com um olhar frio, mais alta e forte 

que todas as crianças do lugar. Segurava um bloco de folhas. Todos se 

encolheram em suas cadeiras. 

Quando, finalmente, o monstro se acomodou, todas as crianças 

respiraram fundo e perguntaram: 

– Quanto eu tirei na prova? 

 

 
 
 
 

 
 



30 

Prêmio de Edição do Grupo 4 – 1ª,2ª e 3ª S/EM 

 
 
 1ª Série/ E.M.: Ana Brandão Guimarães Barros  

 
 

A MULHER MODERNA 
 

Desde muitos anos, a mulher não tinha direito sobre sua vida e 

seu corpo. Mas tudo mudou – as mulheres conquistaram o direito de 

votar, de trabalhar sem serem mal vistas e em alguns países têm o 

direito de abortar. 

Hoje em dia, muitas mulheres se conscientizaram sobre o 

feminismo, mas poucas militam sobre o tema. Com a onda do 

conservadorismo, muitas mulheres têm medo de perder os direitos 

pelos quais elas lutaram para ter, já que parece que o mundo está 

regredindo. 

As mulheres modernas podem ser mães solteiras (mães solo), 

podem ser politizadas, que educam o filho ou filha para serem críticos e 

conscientes; podem ser mãe ou não; ou ainda há aquelas que acham 

que não precisam mais do feminismo, pois em sua concepção, a 

mulher já tem todos os seus direitos e o feminismo é vitimização. 

Nos anos atuais, uma mulher moderna pode ser o que ela quiser, 

e ter controle sobre a sua própria vida, mas ainda há muito mais para 

lutar. 
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2ª Série/ E.M.: João Vitor Borge Duclos 

 
 

O GURI 
 

“Nasceu o meu guri! Nasceu o meu guri!” dizia a mãe eufórica 

com o nascimento de seu filho. Por ele ser sua primeira cria, ela não 

sabia muito bem como agir, nem nome o garoto tinha ainda, então de 

tanto repetir o apelido, assim ele foi chamado de Guri. 

Na fase adulta, o garoto era trabalhador, sempre chegava suado e 

arrebentado do serviço. Porém nunca esquecia de sua querida mãe – 

todos os dias trazia um presente consigo: uma joia, uma corrente de 

ouro, tudo de mais caro. Um dia ele chegou em casa correndo, parecia 

até que fugia da polícia. Em sua mão uma linda bolsa, com tudo que 

tem direito dentro. A mãe, orgulhosa, dizia: “Esse é o meu guri!”. 

Em um fatídico dia, a mãe olha para o jornal e vê a foto de seu 

menino sem vida, no mato, perto do morro onde moravam. A mulher se 

pôs a chorar, não acreditava que o menino havia morrido daquela 

forma, alvejado por tiros. Sem nem mesmo poder ler o que estava 

escrito na matéria, a senhora só pensava em uma coisa: “Que orgulho 

do meu guri. Ele era tão importante que sua morte foi capa de jornal”. 
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3ª Série/ E.M.: Larissa da Costa Machado 
 
 

SEU ANTÔNIO 
 

Seu Antônio anda desanimado. Está assim há umas semanas. 

Não se sabe o porquê, mas todos notam que alguma coisa está 

estranha. Ao chegar às 7:30 em ponto na fila do pão, o seu rosto não 

era o mesmo. Nem sobre seu filho conversa. O que era costume 

passou a não ser mais. 

– Bom dia, seu Antônio! Diz todo dia a simpática mulher da 

padaria. 

– Bom dia, Rosa – diz Antônio, sem ânimo, sem graça e sem 

alegria. 

Ela insiste numa conversa. 

– Que dia volta o seu guri? Faz tempo que não o vejo. 

– Semana que vem ele chega, está na correria. 

Os dias se passam e nada muda. A não ser Antônio. Passa do 

senhor mais caloroso do bairro a um velho reclamão.  Anda sozinho e 

reclamando de sua vida. 

Chega quinta-feira e todos ficam na expectativa. É dia do “guri” 

voltar e qualquer um sabe que nada faz Antônio mais feliz do que a 

presença do filho. Mas esse dia foi diferente. Ele não abriu a janela, não 

ligou o rádio e nem colocou o lixo para fora. Todos sem entender o que 

tanto o aborrecia. Até que veio uma resposta. Seu Antônio entregou o 

próprio filho à polícia. 
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 1ª Série/ E.M.: Luana Tramujas de Souza Lima 
 
 

MARISA 
 

Era uma noite calada. O silêncio chegava a ser perturbador. Pelo 

menos, podia-se descansar. Entretanto tudo ficou bagunçado, meio 

borrado, e o vazio, que antes era aquela madrugada, chegava a dar 

saudade. Eles a levaram como se nada fosse nada. Marisa foi embora 

aos gritos e tapas na frente dos vizinhos que tinham expressões 

assustadas diante daquela situação. 

Passaram-se horas e eu não sabia se minha esposa estava viva. 

A ansiedade consumia meu corpo e apenas ela passava na minha 

mente. Aquilo era um pesadelo. A realidade havia nos atingido e isso 

era aterrorizante. 

Passaram-se semanas e o seu aroma doce já não estava mais na 

casa. Eu a procurava, mesmo nem sabendo por onde. Eu não iria 

desistir. A casa vazia sem o cheiro de sua comida, o espelho sem seu 

reflexo que mais parecia um quadro pertencente a um museu, a cama 

não tinha mais o calor do seu corpo. 

Já fazia um mês que Marisa partira e eu a buscava pela cidade. 

Eu gostaria de acreditar que a mulher que eu mais amei estava viva, 

mas eu não ouvia sua voz, nem apreciava seu corpo. 

Tudo ficou escuro de repente. Depois de dor e gritaria, finalmente 

pude encontrá-la. 
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