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SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA 
EDUCAÇÃO

Ao longo dos anos temos dedicado nosso trabalho em 
compartilhar projetos, utopias, e discussões acerca do ensino 
da língua. Não obstante, debruçamo-nos sob novas propostas 
de trabalho. Sendo assim, quando a Secretaria de Município da 
Educação é convidada a fazer parte do Projeto Jovem Escritor – 
exposto pela Academia Rio-Grandina de Letras - concebemos 
como um grande desafio, tendo em vista o seu objetivo maior : 
ajudar a semear o gosto pela leitura e escrita do nosso idioma 
nos estudantes da Rede Municipal de Ensino.

A Secretaria de Município da Educação, ao se engajar 
na interlocução com a Academia Rio-Grandina de Letras 
compreende a relevância deste Projeto como tarefa conjunta 
numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade.

O que se verá ao longo das páginas que constituem esta 
Antologia é a presença viva de temáticas emergentes a serem 
discutidas entre educandos e educadores, as quais surgiram 
como proposta de leitura e escrita. Destarte, neste processo 
coletivo de construção, os professores foram mediadores entre 
os temas escolhidos para serem abordados e as produções 
escritas resultantes deste processo.

Compreendemos que o ato da criação escrita é, de fato, um 
ato desafiador, de inquietude. No entanto, cada participante ao 
estar envolto neste espaço de escrita buscou a compreensão 
do ato de ler o mundo. Logo, por meio dos textos, este foi 
espaço considerável de criar e recriar a experiência vivida. 





ACADEMIA RIO-GRANDINA DE 
LETRAS

A Academia Rio-Grandina de Letras (ARL), ao completar 
seu trigésimo sexto aniversário, continua trilhando seu caminho 
em prol de difundir a cultura e estimular a leitura junto à cidade 
do Rio Grande. 

Nesse sentido, a ARL, em seus estatutos sociais tem por 
finalidades a publicação e divulgação de obras e a realização 
de eventos culturais. Além disso, dentre as metas da instituição 
estão a de propugnar por medidas e participar de inciativas que 
fortaleçam a cultura em geral e incentivar aos que se dedicam 
às letras, instituindo e conferindo prêmios e reconhecimentos.

O Projeto Jovem Escritor, iniciativa do Acadêmico Marcos 
Costa Filho, contando com a chancela da ARL, constitui a 
efetivação prática destes objetivos, estimulando em meio à 
juventude a introdução à seara literária.

A ARL agradece a todos aqueles que contribuíram para a 
realização desta obra, notadamente as instituições envolvidas 
e os docentes e discentes que se dispuseram a participar do 
projeto.

Participando na promoção da leitura e da produção de 
textos em meio à infância e à juventude através do Projeto 
Jovem Escritor, a ARL expressa sua manifesta intenção de 
cooperar com o aprimoramento cultural rio-grandino.





O PROJETO JOVEM ESCRITOR

Ao atender alguns convites para assistir trabalhos 
sobre literatura em escolas da rede municipal, o Professor 
Marcos Costa Filho se deteve em observar a produção a que 
as Professoras levavam seus alunos. Entusiasmado com tal 
desempenho, idealizou uma atividade na qual incentivaria os 
alunos a produzirem textos quer em prosa, quer em verso. 
Arquitetou então, o Projeto Jovem Escritor.

No Projeto, o Professor Marcos  imaginou os alunos a se 
sentirem escritores, concorrendo à publicação de seus textos 
em um livro, num jornal, ou pelo menos sendo dados à leitura 
de um público maior do que seus colegas de sala de aula. 

Em face disso, tomado da ideia de incentivar tão jovens 
alunos a gostarem de ler e escrever, o Professor Marcos 
colocou mãos a obra e esquematizou o Projeto Jovem Escritor 
colocando em seu bojo extensão a toda rede municipal e 
envolvendo também os Professores da área de ensino de 
Língua Portuguesa. Incluiu premiação e publicação em jornal 
e antologia. 

Sendo o Professor Marcos membro da Academia Rio-
Grandina de Letras, ocupante da cadeira de número 31, levou 
o Projeto à apreciação da presidência da Entidade e obteve 
aprovação em reunião ordinária. Com a autorização da 
Academia, o autor levou o  Projeto à apreciação da Secretaria 
de Município da Educação na qual teve aprovação do Secretário 
André Lemes da Silva. 

A seguir, o Projeto passou a ser desenvolvido com o 
Professor Marcos, pela Academia Rio-Grandina de Letras, 
juntamente com a Professora Joelma Madruga, pela Secretaria 
de Município da Educação, tornando-se ambos os organizadores 



que deram realidade ao desenvolvimento do evento em junho 
de 2015.

O Projeto teve sua culminância, com a premiação 
dos textos selecionados, em solenidade no salão nobre da 
Prefeitura, dia 23 de maio de 2016, ocasião em que foram 
entregues aos autores certificados e medalhas.



RELEVANTE PARTICIPAÇÃO

A realização do PROJETO JOVEM ESCRITOR, em sua 
primeira fase, teve a brilhante participação das Professoras 
constantes da relação que abaixo se encontra. Elas 
desenvolveram com eficiência e amor um magnífico trabalho 
ao orientar seus alunos no rumo da escrita de textos em prosa 
e em verso. Com certeza, elas semearam o gosto pela leitura 
e a escrita nesta nova geração. Nem todos serão poetas ou 
escritores, porém, mesmo que não o sejam, estará em primeiro 
lugar em sua formação, o saber ler e interpretar textos. Por 
isso, serão cidadãos capazes de diferenciar nas entrelinhas o 
rumo a seguirem no exercício da cidadania.

Profa. Adriane C. da S. Laranjeira – E.M.E.F. Admar Corrêa
Profa. Andréia Freitas – E.M.E.F. Dolores Garcia
Profa. Angélica Freitas Silveira – E.M.E.F. França Pinto
Profa. Belanir Vasques Ramos da Silva – E.M.E.F. França Pinto
Profa. Cláudia de Lima – E.M.E.F. Dolores Garcia
Profa. Cristina Fuentes Hamerski – E.M.E.F. França Pinto
Profa. Denise Bastos da Costa – E.M.E.F. Antônio Carlos Lopes
Profa. Eillen Santos Almeida – E.M.E.F. Coriolano Benício
Profa. Elizabete Regina Gonçalves – E.M.E.F. Pedro Carlos 
Peixoto Primo
Profa. Flávia Menestrino – E.M.E.F. Dolores Garcia
Profa. Irma Kristina Kerr – E.M.E.F. Profa. Wanda Rocha Martins
Profa. Isabel Salomão – E.M.E.F. Dolores Garcia
Profa. Larissa Chaves – E.M.E.F. Ramiz Galvão
Profa. Lilian Xavier Machado – E.M.E.F. França Pinto
Profa. Lizete Pinho Azevedo – E.M.E.F. Profa. Wanda Rocha 
Martins



Profa. Luciane do Amaral – E.M.E.F. Dolores Garcia
Profa. Marcia Sigallis Silveira – E.M.E.F. França Pinto
Profa. Maria Luiza Fernandes da Silveira – E.M.F.F. França Pinto
Profa. Marivone Kurtz Böhm – E.M.E.F. Profa. Wanda Rocha 
Martins
Profa. Paola da Silva Pias – E.M.E.F. Profa. Maria Angélica V. L. 
Campello
Profa. Raquel L. Almeida – E.M.E.F. Assis Brasil
Profa. Rita Andréa Cipriano – E.M.E.F. Admar Corrêa
Profa. Rosane Porto – E.M.E.F. Sant’Ana
Profa. Sabina Silveira – E.M.E.F. Dolores Garcia
Profa. Sandra da Cunha Souza – E.M.E.F. Frederico Ernesto 
Buchholz
Profa. Sônia Nickel André – E.M.E.F. Porto Seguro
Profa. Valéria Ferreira Oliveira – E.M.E.F. Profa. Wanda Rocha 
Martins



CLASSIFICAÇÃO

O Projeto Literário Jovem Escritor teve sua primeira fase 
desenvolvido nas escolas com o trabalho das Professoras dos 
anos iniciais e da área de Língua Portuguesa a orientar seus 
alunos.  Foram elas que fizeram a primeira classificação dos 
textos que vieram a representar seus estabelecimentos de 
ensino no Projeto.

Dada a diferença de faixa etária e adiantamento de 
ano escolar no Ensino Fundamental, foi necessário dividir 
os estudantes em grupos como segue: Os 1º, 2º e 3º anos 
formaram o grupo A. Os 4º e 5º anos o grupo A-2. Os 6º, 7º, 8º 
e 9º anos o grupo B e o grupo C formado pela EJA.

Cada escola participante classificou de seus alunos cinco 
textos em prosa e cinco textos em versos e os mandou à 
Academia Rio-Grandina de Letras, onde uma comissão formada 
pelas Acadêmicas Dalva Leal Martins, Glecy Therezinha Freitas 
Andrade e Iracema dos Santos Martins, coordenada pelo 
Acadêmico Marcos Costa Filho, fizeram a classificação final, 
na qual, figuram dez textos em cada grupo, cinco em prosa e 
cinco em verso, com exceção do grupo A-1 (textos coletivos) e 
da EJA na quantidade de textos.

A classificação final à premiação com medalhas ficou 
como na sequência está:

Grupo – A (1º, 2º e 3º anos) – Textos Coletivos em Versos:
1º Lugar: Ah! Se eu pudesse – E.M.E.F. Ramiz Galvão
Autora: Maria Eduarda Leal

2º Lugar: Ser criança é muito bom – E.M.E.F. Dolores Garcia – 
(Texto coletivo)
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Autores: Beatriz de Almeida Neitzke, Carlos Eduardo Antunes, 
Eduarda Deluca Alves, Emily da Silva Gonçalves, Gabriela 
Moreira da Silva, Lauren Cougo Vieira, Leonardo Farias Filho, 
Luana Braga Lourenço, Maria Eduarda Barbosa, Maria Luisa 
Garcia, Thiago Mendes Calvete, Vinícius José Martins, Aynêe 
Sheychelles Lima, Kayla de Meneses Lunardi, Bernardo Terra 
Lemos e Mariani Barbosa Gonzalez.

3º Lugar: Outubro rosa – E.M.E.F. Dolores Garcia – (Texto 
coletivo)
Autores: Antonella Medina Leal, Bruno Santo Soares, Cauã 
Siqueira Mendes, Cauã Soares Acunha, Daniela dos Santos 
Vaz, Davi Rodrigues Aires, Ellen de Souza Madruga, Emilly 
dos Santos Koch, Gabriel de Almeida Senna, Grabrielle 
Silveira de Olive, Gabrielle Bongalhardo DutraIa, Iago Pradie 
Jardim Moreira, Marcela Amaral Moreira da Silva, Mickael 
Correa Dias, Roberta Macedo Fonseca, Sabrina Vieira Oliveira, 
Sofia Gonçalves Gonçalves, Vitor Macedo Moraes e Verônica 
Macedo Moraes.

4º Lugar: Sou criança, sou cidadão – E.M.E.F. Dolores Garcia  - 
(Texto coletivo)
Autores: Amanda da Silva Rosa, Anderson Tretin Bandeira, 
Bruno Ramos Pinto, Byanca Costa Acunha, Flávia Silva de 
Oliveira, Guilherme Boa Nova Machado, Juliana Jacques de 
Lima, Marcelo Henrique Gularte, Matheus Fonseca Estevan, 
Mathias Blanco da Fontoura, Rahpael Gama de Oliveira, 
Rômulo Souza de Melo, Rosário Machado Teixeira, Wendel 
Pires, Victor da Silva, Ryan A. de Souza, Raynã A. de Souza e 
Natália da Silva.
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Grupo – A (1º, 2º e 3º anos) – Texto Coletivo em Prosa:
1º Lugar: A raposa que queria tudo – E.M.E.F. Ramiz Galvão
Autora: Maria Eduarda Leal

Grupo – A2 (4º e 5º anos) – Textos em Versos:
1º Lugar: Sobre meninas e vulcões – E.M.E.F. Sant’Ana
Autora: Maria Luiza Crizel Mendes

2º Lugar: A macieira – E.M.E.F. Sant’Ana
Autor: Wesley Freitas da Fonseca

3º Lugar: Almôndega à luz solar – E.M.E.F. Sant’Ana
Autora: Manuela Braz de Souza

4º Lugar: Sereira surreal – E.M.E.F. Sant’Ana
Autora: Manoelle da Cruz Avila

5º Lugar: Meus brinquedos – E.M.E.F. Dolores Garcia
Autora: Carolina Silva Rosa

Grupo – A2 (4º e 5º anos) – Textos em Prosa:
1º Lugar: Lua sangrenta – E.M.E.F. Profa. Wanda Rocha Martins
Autor: Arthur Silveira Torres

2º Lugar: Chuva de granizo – E.M.E.F. Profa. Wanda Rocha 
Martins
Autora: Débora Cabral Silva

3º Lugar: Diga não ao preconceito! – E.M.E.F. Profa. Wanda 
Rocha Martins
Autor: Douglas Valadão Barbosa
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4º Lugar: O eclipse lunar – E.M.E.F. Profa. Wanda Rocha Martins
Autora: Eduarda Basílio Botelho Corrêa
5º Lugar: Chuva de pedra – E.M.E.F. Profa. Wanda Rocha Martins

Autora: Yasmin das Neves Rosa

Grupo – B (6º, 7º, 8º e 9º anos) – Textos em Versos:
1º Lugar: Mãe – E.M.E.F. Admar Corrêa
Autora: Kevin Reggio de Oliveira

2º: Lugar: Pensando em você – E.M.E.F. Dolores Garcia
Autora: Ariane Licíana Campos de Souza

3º Lugar: Nem aí! – E.M.E.F. Coriolano Benício
Autor: Stefanny da Rosa Borges

4º Lugar: A minha vida na vila – E.M.E.F. Dolores Garcia
Autor: Buno Alexandre Brum da Silva

5º Lugar: O poema de Maria – E.M.E.F. Dolores Garcia
Autor: Mariana da Veiga Teixeira

Grupo – B (6º, 7º, 8º e 9º anos) – Textos em Prosas:
1ºLugar: Contemporâneo – E.M.E.F. Profa. Wanda Rocha Martins
Autora: Fabiane Pontes Rodrigues

2º Lugar: Visita ao orfanato – E.M.E.F. França Pinto
Autora: Adrielly Lemos Ferreira

3º Lugar: Demais – E.M.E.F. Coriolano Benício
Autora: Lívia Abreu Nunes
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4º Lugar: Para que aceitar viver na mesmice? – E.M.E.F. Profa. 
Wanda Rocha Martins
Autora: Laura Costa Lisot

Grupo – C(EJA) – Textos em Versos:
1º Lugar: Gotas douradas – E.M.E.F. Porto Seguro
Autora: Ana Paula da Cruz Lamadril

2º Lugar: Não sou quem aparento ser – E.M.E.F. Assis Brasil
Autora: Shirley Ribeiro Gonçalves

3º Lugar: Autorretrato – E.M.E.F. Assis Brasil
Autor: Luis Maurício Ferreira Silveira Filho

4º Lugar: Autorretrato – E.M.E.F. Assis Brasil
Autor: Yago Quadro Padilha

5º Lugar: Autorretrato – E.M.E.F. Assis Brasil
Autora: Amanda Velasque Barrozo
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GRUPO - A
(1º, 2º E 3º ANOS)

TEXTOS EM 
VERSOS 

CLASSIFICADOS
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AH! SE EU PUDESSE! 

MARIA EDUARDA LEAL
1O. LUGAR

E.M.E .F .  RAMIZ GALVÃO

Se esta rua fosse minha
Eu mandava limpar.
Se esta mata fosse minha
Eu proibia cortar.
Se este rio fosse meu
Eu mandava tirar o lixo.
Se este mundo fosse meu
Eu deixava ele brilhando!
Ah! Se eu pudesse!
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SER CRIANÇA É MUITO BOM 

Diogo Bandeira Braga, Eryka de Freitas Silva, Evelyn Mo-
reira Deluca, Guilherme da Silva Fangueiro Bento, Laura 
Cruz Machado, Pietro Lopes de Azambuja Moraes, Re-

nam Rodrigues Alves, Samuel Pedroso Gonzaga de Oli-
veira, Gabriel Santiago Rodrigues da Silva, Carlos Eduar-
do Santos de Oliveira, Isabella Hannah Minho, Dandara 

Dominique de Oliveira e Ariane dos Santos Gomes.
2O. LUGAR

E.M.E .F .  DOLORES GARCIA

Criança gosta é de brincar
Sozinha ou com amigos
De boneca ou de futebol
O que ela mais quer...
É um dia de sol!

Criança gosta de sonhar
Viajar e imaginar
Um mundo cheio de paz
O que ela mais quer...
É o amor de seus pais.
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OUTUBRO ROSA

Antonella Medina Leal, Bruno Santo Soares, Cauã Siquei-
ra Mendes, Cauã Soares Acunha, Daniela dos Santos Vaz, 

Davi Rodrigues Aires, Ellen de Souza Madruga, Emilly 
dos Santos Koch, Gabriel de Almeida Senna, Grabrielle 
Silveira de Olive, Gabrielle Bongalhardo DutraIa, Iago 

Pradie Jardim Moreira, Marcela Amaral Moreira da Silva, 
Mickael Correa Dias, Roberta Macedo Fonseca, Sabrina 

Vieira Oliveira, Sofia Gonçalves Gonçalves, Vitor Macedo 
Moraes e Verônica Macedo Moraes.                                                                

 3O.LUGAR

E.M.E .F .  DOLORES GARCIA

Vocês mulheres
Belas e amorosas
Já fizeram um importante exame
Para continuarem formosas?
Precocemente ele evita
Uma doença que assusta
Procure o médico especialista
Chamado de mastologista.
No mês de outubro vamos todos juntos lutar
A campanha é rosa contra o câncer de mama
E para ganhar você tem que se tocar!
Passe adiante essa campanha colorida
Não deixe que o câncer de mama
Faça parte da sua vida!
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SOU CRIANÇA SOU CIDADÃO!

Amanda da Silva Rosa, Anderson Tretin Bandeira, Bruno 
Ramos Pinto, Byanca Costa Acunha, Flávia Silva de Oli-
veira, Guilherme Boa Nova Machado, Juliana Jacques de 
Lima, Marcelo Henrique Gularte, Matheus Fonseca Este-
van, Mathias Blanco da Fontoura, Rahpael, Gama de Oli-
veira, Rômulo Souza de Melo, Rosário Machado Teixeira, 
Wendel Pires, Victor da Silva, Ryan A. de Souza, Raynã A. 

de Souza e Natália da Silva  
4O. LUGAR

E.M.E .F .  DOLORES GARCIA

Somos crianças
Somos cidadãos
Brincando, estudamos
Respeitamos a todos
De montão.
Temos deveres
Podem acreditar
Mas temos direitos
Nem pense em duvidar.
Somos crianças
Somos cidadãos
Somos o futuro
A semente da educação.
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GRUPO - A
(1º, 2º E 3º ANOS)

TEXTO EM 
PROSA 

CLASSIFICADO
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A RAPOSA QUE QUERIA TUDO

Maria Eduarda Leal 
1O. LUGAR

E.M.E .F .  RAMIZ GALVÃO

Era uma vez uma raposa que queria tudo. Ela estava 
no jardim e pensou: 

- Minha mãe me perguntou o que eu quero de 
presente, mas eu não sei o que posso pedir para ela. 

Aí ela pensou: 
- Eu vou pedir tudo! 
Então, a mãe dela não deu nada para ela. Depois de 

alguns dias, ela estava sentada e uma amiga dela chegou 
e falou que ela não pode ser assim, porque “quem tudo 
quer tudo perde!”. 
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GRUPO - A.2
(4º E 5º ANOS)

TEXTOS EM 
VERSOS 

CLASSIFICADOS
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SOBRE MENINAS E VULCÕES 

Maria Luiza Crizel Mendes
1O. LUGAR

E.M.E .F .  SANT’ANA

Vulcões são seres nervosos 
E nascem no fundo misterioso da terra.
Vulcões explodem quando sentem raiva
E sua lava quente resseca todo o campo...
Até que chegam os pássaros e cantam!
E este canto encantador faz sossegar sua fúria...
Vulcões adormecem sempre que pássaros acordam...
Meninas são como vulcões:
Misteriosas...
Quando raivosas também soltam suas lavas fulminantes 
Aquecidas no fundo de suas almas inquietas,
De onde brotam 
Amores, alegrias e tristezas. 
E meninas, feito vulcões, 
Adormecem, feito princesas. 
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A MACIEIRA 

Wesley Freitas da Fonseca
2O. LUGAR

E.M.E .F .  SANT’ANA

Faz muito tempo...
E era um dia de sol quando plantei uma macieira. 
E regava com gotas de felicidade, de carinho e de amor. 
Era a primeira missão de meus dias...
E comecei a vê-la crescer a cada instante, a cada hora, a 
cada ano. 
E hoje me sento na minha velha cadeira de balanço...
E tenho lembranças desbotadas. 
E eu fico a pensar em minha vida enquanto saboreio 
maçãs. 
Minha melhor amiga é a macieira...
Meus melhores amigos são os passarinhos, o sol...
O céu infinito! 
Meus melhores amigos são meus pensamentos 
E agora, nestes dias, meu alimento são os frutos 
Daquelas sementes que cultivei neste quintal 
Que prefiro chamar de tempo. 
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ALMÔNDEGA À LUZ SOLAR 

Manuela Braz de Souza
3O. LUGAR

E.M.E .F .  SANT’ANA

O ser humano tem fome de almôndega à luz solar 
Para alimentar o seu organismo.
É feito também, o humano, de outras fomes.
Tem fome de carinho,
De felicidade, de amor, de afeto
Fome...
De viver,
De escrever,
De ler...
De voar, 
Fome de chuva e fome de luz solar.
Fome de arte e fome de ar...
Por que, às vezes, 
Quem grita
Por comida
É a alma 
Com fome de vida... 
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SEREIA SURREAL

Manoelle da Cruz Avila
4O. LUGAR

E.M.E .F .  SANT’ANA

Sereia encantada do cabelo cor de água, 
Teu canto me encanta 
E acalma as marés irritadas.
Teus olhos são azuis como a imensidão do céu!
Tua cauda é escamada, 
Sereia encantada! 
Às vezes, sinto-me assim...
Um mistério, 
Como tu és! 
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MEUS BRINQUEDOS

Carolina Silva Rosa
5O. LUGAR

E.M.E .F  DOLORES GARCIA

De repente ao lembrar
Dos brinquedos queridos 
Que ficaram esquecidos
Dentro do armário. 

Bate-me uma saudade
Bate-me uma vontade
De voltar no tempo
De voltar no passado.
Mas nada me aconteceu

Nada parece acontecer 
E eu choro, choro
Como um bebê que fui.
É a criança que quero ser 
E não quero crescer!
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LUA SANGRENTA 

Arthur Silveira Torrres
1O. LUGAR

E.M.E .F .  PROFA.  WANDA ROCHA MARTINS

 
Ontem, vinte e sete de setembro, domingo, teve um 

acontecimento muito legal que começou às vinte horas e 
terminou as vinte e três horas. Infelizmente eu não vi, nem 
fiquei sabendo pela internet. O nome deste acontecimento 
é eclipse lunar e, alguns chamam de Lua Sangrenta. 

O próximo eclipse será no ano de dois mil e trinta e 
três e eu terei então, vinte e nove anos. Este fenômeno é 
chamado de Lua Sangrenta, porque ela fica vermelha. Isso 
acontece quando o Planeta Terra fica na frente da Lua e 
bate nela, a claridade do Sol. 

Muitas pessoas ficam apaixonadas olhando para a 
Lua até ela sumir, mas para mim, não é nada demais. Na 
verdade, a Lua só muda de cor. 

Eu fiquei sabendo do ocorrido só no colégio. Ninguém 
da minha família ficou sabendo porque estávamos 
concertando a nossa casa depois da chuva de pedra que 
atingiu o Cassino. E, também, em minha opinião o eclipse 
solar é mais legal. 
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CHUVA DE GRANIZO 

Débora Cabral Silva
2O. LUGAR

E.M.E .F .  PROFA.  WANDA ROCHA MARTINS

Um fato histórico aconteceu ontem, uma forte chuva 
de granizo atingiu várias casas. Em algumas residências 
as pedras acabaram perfurando os telhados, porém não 
houve feridos. Algumas pessoas ficaram com medo e 
outras não acreditaram no que estava acontecendo. 

A ultima chuva de granizo foi em 1998 e algumas 
pessoas sofreram por causa disso, muitas casas tiveram os 
seus telhados perfurados, outras os carros amassados e 
os vidros quebrados. Esta chuva ficou na história, até hoje 
muita gente comenta esse fato. 

Este tipo de chuva acontece quando a temperatura 
fica alta e logo após a temperatura cai bastante, o barulho é 
muito alto. Alguns acham bonito ver o quintal todo branco 
e até foram atingidas porque estavam fora de casa vendo 
as pedras. No centro da cidade as pedras foram maiores, 
do tamanho de um ovo de galinha e o namorado da minha 
mãe que mora lá, tirou algumas fotos e comparou com 
ovos de galinha e algumas pedras eram bem maiores. 
Aqui no Cassino as pedras foram menores e não houve 
muitos estragos.
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DIGA NÃO AO PRECONCEITO!

Douglas Valadão Barbosa
3O. LUGAR

E.M.E .F .  PROFA.  WANDA ROCHA MARTINS

Hoje em dias muitas pessoas sofrem bullying, esta 
questão é muito vista nas escolas onde colegas se agridem 
com palavras e gestos ofensivos. 

Em muitos lugares do mundo, pais e familiares em 
geral, não aceitam que seus filhos sejam homossexuais e 
transexuais. Muitas vezes, estas pessoas não são aceitas 
pela sua própria família pelo simples fato de fazerem suas 
próprias escolhas. 

Enfim, não deveria existir preconceito, racismo, 
etc. Se isso não existisse, seria bem melhor para todos, 
principalmente para aqueles que sofrem com o bullying. 
Cada um escolhe viver da sua maneira, devemos respeitar 
as escolhas e não julgar pelas diferenças.
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O ECLIPSE LUNAR 

Eduarda Basílio Botelho Corrêa
4O. LUGAR

E.M.E .F .  PROFA.  WANDA ROCHA MARTINS

O eclipse é uma das coisas mais lindas que eu 
já vi. Pra mim, este fenômeno mostra que as coisas 
podem mudar de uma hora para outra, que tudo pode 
acontecer. É um símbolo de coragem. O meu coração 
ficou sambando quando vi o eclipse. Senti alegria, amor e 
coragem para enfrentar o dia de amanhã, fiquei admirada e 
completamente espantada com aquelas coisas tão lindas. 

O próximo eclipse lunar só vai acontecer em dois mil e 
trinta e três. Acredito que perderia a graça se tivesse todos os 
dias, seria um pouco enjoativo ter este evento diariamente. 

Eu estava com a minha mãe, foi ela que anunciou que 
haveria o eclipse. Na hora subi para o meu quarto que fica 
no segundo andar da casa, abri a janela e olhei o eclipse que 
estava começando. Daí lembrei que quando era pequena, 
que eu perguntava para minha avó o que era um eclipse 
lunar e ela dizia que o “Papai do Céu” estava machucado 
e estava usando band-aid. Eu acreditava e achava super 
legal, sentia pena do “Papai do Céu”. 

Foi assim que terminei de ver este fenômeno, 
lembrando do que minha avó dizia. Foi muito legal, adorei 
o que vi e espero poder ver novamente em dois mil e trinta 
e três. 
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CHUVA DE PEDRA 

Yasmin das Neves Rosa
5O. LUGAR

E.M.E .F .  PROFA.  WANDA ROCHA MARTINS

Na cidade de Rio Grande caiu uma chuva de granizo. 
Aqui no Cassino, onde eu moro, caíram pedras de gelo do 
tamanho de uma bola de gude. Eu, que nunca tinha visto 
uma chuva de pedra na minha vida, achei legal, mas o meu 
pai e a minha mãe disseram que não é bom acontecer esse 
tipo de coisa porque pode destruir casas. Porém, aqui no 
Cassino foram pedras pequenas. 

A minha casa primeiro ficou branca e depois alagada. 
O meu pai teve que abrir um buraco para a água sair por 
causa do esgoto, ele molhou todo o tênis. A casa dos 
fundos ficou toda alagada e ele teve que tirar toda a água, 
foi bem trabalhoso, mas depois ficou tudo bem. 

A minha mãe ficou preocupada porque disseram que 
na cidade o tamanho das pedras eram enormes, então 
ela ligou para minha avó e para minha bisa a fim de ver 
se estava tudo bem, mas a bisa disse que a van do meu 
tio ficou amassada. O meu tio tinha saído da casa da bisa 
quando começou a cair o granizo. Ele saiu correndo com 
o carro para se abrigar num estacionamento, mas neste 
estacionamento já havia muitos carros e ele teve que ir pra 
casa. Foi neste momento que o granizo amassou a lataria 
da sua “van”. Menos mal que foram só danos materiais e 
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ninguém se machucou, o contrário de outras pessoas que 
tiveram seus telhados quebrados e muitas perderam tudo 
dentro de casa.
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MÃE 

Kevin Reggio de Oliveira
1O. LUGAR

E.M.E .F .  ADMAR CORRÊA

Uma rainha em todos os sentidos.
Ela é capaz de te livrar
De todos os perigos.
Sempre estará contigo
Em todos os atos sofridos. 
Amor de mãe é algo incrível.
Impossível de alguém superar. 
Pode vir quem quiser,
Ela enfrentará, para te ver sonhar.
Os filhos crescem e vão
Atrás dos seus sonhos nessa imensidão
E é nessas horas que as mães pensam... 
“cadê o medo do bicho-papão?”
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PENSANDO EM VOCÊ 

Ariane Licínia Campos de Souza
2O. LUGAR

E.M.E .F .  DOLORES GARCIA

Você pensa que sim
Mas eu digo que não 
Porém meu não 
Nem sempre é o que meu coração diz 
As vezes fico insegura, sinto-me sozinha 
Dentro da minha armadura.
E todos me dizem 
Desista, pare com isso
Pense mais além
Deixe de compromisso
A vida é bela, a vida é longa 
Mas nem sempre
É o que a gente espera.
Cada olhar, cada toque
Cada sentir, cada sorrir 
Em cada segundo do meu viver 
Não posso parar de pensar em você.
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NEM AÍ! 

Stefanny da Rosa Borges
3O. LUGAR

E.M.E .F .  CORIOLANO BENÍCIO

Água acabando, e você gastando. 
Muitas pessoas poupando, e você nem se importando. 
O mundo acabando, e você nem ligando
Só temos uma solução a fazer, ou você cuida,
Ou outra geração não vai ter.
Vivemos em um mundo onde ninguém se importa com 
ninguém
Pessoas se matando, porque nem comida tem.
Temos que mudar essa situação, pobreza não é solução 
Queremos um Brasil melhor, com casa, comida, trabalho, 
escola...
Tenho certeza que não é pedir muito. 
Pessoas trabalhando e garotos de treze anos assaltando, 
Meninos tão novos se “chapando” e de ajuda precisando. 
O Brasil pede socorro.
Governantes, atendam ao pedido do povo. 
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A MINHA VIDA NA VILA 

Bruno Alexandre Brum da Silva
4O. LUGAR

E.M.E .F .  DOLORES GARCIA

Eu cresci na rua 
Brincando como todas as crianças 
Já roubei fruta do meu vizinho
Eu e a gurizada brincamos na rua.

Tem dias que caçamos
Tem dias que jogamos bola 
Mas na vila todos somos amigos 
Quando a gurizada briga 
Eu já digo: Deu! Deu! Deu!
Temos de ser amigos, colegas. 

Aqui na vila um cuida do outro
Quando alguém tem um problema 
Nós tentamos ajudá-lo
Pois um dia todos iremos sair daqui. 

Eu gosto daqui
Mas aqui não tem futuro
Na vila quem não pensa assim
Não sai daqui. 
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Mas agora crescido
Eu me lembro disso tudo
E nunca vou me esquecer
Da minha vida na vila. 
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O POEMA DE MARIA 

Mariana da Veiga Teixeira
5O. LUGAR

E.M.E .F .  DOLORES GARCIA

Em uma janela,
Uma moça dizia:
Alguém, um dia, me amaria? 
À noite, chorava.
De dia, sorria.
Quem afinal liberaria
A moça que chorava e ria? 
Ah, que bom seria 
Ver o lindo sorriso da moça que ali residia 
Um olhar aberto,
Uma mão vazia
O moço, enfim, a amaria...
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CONTEMPORÂNEO

Fabiane Pontes Rodrigues
1O. LUGAR

E.M.E .F .  PROFA.  WANDA ROCHA MARTINS

 
Eu estava pensando aqui comigo, minha vó diz que as 

coisas estão muito mudadas. Ela reclama que as meninas 
estão muito... Evoluídas? Fala dos tempos antigos, onde 
saía de casa para tomar banho em algum lago próximo, 
apanhava muito de seus pais e coisas do gênero... Eu escuto 
atentamente a todas as reclamações e comentários, então 
começo a formar minha opinião. 

Acho que os tempos antigos eram bem diferentes, 
em alguns aspectos: errado. A primeira coisa que destaco 
é a escola. Minha vovó não sabe ler, nem fazer cálculos que 
contenham divisão, multiplicação ou subtração, não tem 
uma noção sobre o corpo humano ou qualquer coisa que 
eu já sei e estudei até agora. Ela, às vezes, fala que gostaria 
de, principalmente, ler. Abandonou a escola muito cedo 
pra trabalhar e fazer sua família ao lado de seu marido, 
que foi apresentado pelos seus pais. 

Depois vem a questão do racismo. Minha vó não 
é racista, muito pelo contrário, mas ela diz que pessoas 
com a pele morena não podem casar-se com pessoas de 
pele clara, eu até hoje estou tentando descobrir se isso é 
racismo ou não. Para mim se o casal se ama eles devem 
ficar juntos e formarem uma família. 
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Em meu ponto de vista, que nasci e estou crescendo 
vendo a nova época, as pessoas podem fazer qualquer 
coisa que não seja prejudicial aos outros e as façam felizes. 
Tenho absoluta certeza que nossas épocas são bem 
diferentes, mas não deixam de serem erradas. Para mim 
ainda tem muita coisa para evoluir, o ser humano é assim. 
Nós gostamos da evolução, descobrimentos, coisas novas 
e, eu não tenho nada pra fazer a não ser acompanhar e 
viver a vida da maneira mais feliz possível. 



PROJETO JOVEM ESCRITOR  |  59   

VISITA AO ORFANATO

Adrielly Lemos Ferreira
2O. LUGAR

E.M.E .F .  PORTO SEGURO

Foi bem legal, sabe, conhecer um orfanato, parece 
divertido, chegando nervoso, pensando como será? Será 
que tem uniformes? Será que tem bebês? Como deve ser a 
educação de lá? E quando adotarem uma criança/jovem/
bebê?”, os pensamentos ficam cheios de curiosidades, a 
cabeça vai longe, nunca ter ido é só um detalhe na hora. 

Mas o que bate mais curiosidade é chegar lá e olhar 
todos aqueles quartos e não poder sair abrindo tudo e 
olhando tudo, é falta de educação, mas sendo sincera, dá 
vontade. 

Então, a gente entra numa sala (metade da turma, de 
quinze em quinze fomos entrando), tem uma moça que se 
diz psicóloga, Gorete, ela foi bem gentil em nos atender, 
gostei dela, ela respondeu todas as nossas dezesseis 
perguntas, parecia que sabia de cor e eu acho que sabia. 
O que foi importante, pelo menos pra mim, foi a última 
pergunta “o que falta aqui?” e ela respondeu “material 
de higiene”. Então eu pensei: “Nossa! Eu e todos os que 
estamos nessa sala, as outras duas turmas ainda os que 
estão na  fila pra ver a sala, poderíamos ajudar naquilo e em 
todas as necessidades do mundo, é só ter solidariedade.” 

No orfanato, a psicóloga finalmente nos convidou pra 
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conhecer a casa, eu fiquei muito feliz, pois já estava quase 
morrendo de vontade de conhecer, muita curiosidade. Ela 
nos mostrou o berçário, foi muito fofo ver aqueles berços 
e imaginar bebês dentro deles porque só tinha um berço 
com um bebê e eu não consegui vê-lo. Depois veio o quarto 
das meninas mais velhas, também não deu pra ver, elas 
estavam se trocando. Depois o das crianças, é bem bonito. 
Depois veio o banheiro, a Gorete nem precisou mostrar o 
banheiro, porque banheiro é banheiro, tudo igual. Depois 
veio o refeitório, cheirinho de comida, tinha gente lá, só 
esperando pra comer. 

Bom, é isso, gostei muito da visita e vou me esforçar 
para ajudá-los, só preciso de disposição e de solidariedade.

O mundo está a nossa espera, não vamos ficar 
sentados esperando ele se arrumar sozinho, vamos ajudar! 
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DEMAIS 

Lívia Abreu Nunes
3O. LUGAR

E.M.E .F .  CORIOLANO BENÍCIO

A chuva é boa, mas chuva demais alaga as ruas. O sol 
é maravilhoso, porém sol demais queima a pele. 

Confiar em alguém é divino, mas se você confiar 
demais pode se magoar. Bater papo é divertido, mas ao 
falar demais, se corre o risco de dizer o que não se deve.

Rir é contagiante, rir demais é desespero. Chocolate é 
uma gostosura, mas comer demais engorda. 

Para muitos adultos, beber cerveja é relaxante, mas se 
beberem demais podem acabar perdendo o juízo. Correr é 
bom para a saúde, mas correr demais cansa. 

A única coisa que você pode abusar sem moderação 
alguma é a vida. A chuva, o sol, a confiança, falar o que 
se quer, rir, comer, chocolate, beber cerveja e correr para 
emagrecer, podemos fazer inúmeras vezes, mas a vida, 
essa é só uma. 

Então viva o presente, esqueça as coisas ruins do 
passado e vá em busca do seu futuro.
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A CULTURA E O RESPEITO EM 
NOSSO PAÍS

Emanuele Balcker
4O. LUGAR

E.M.E .F .  PROFA.  WANDA ROCHA MARTINS

Vivemos em um país com diversidade cultural, cores, 
cabelos, jeitos diferentes, algo que enfeita nosso Brasil, 
algo que o deixa mais alegre. Sabemos que nem todos 
pensam assim! Que bom seria se todos soubessem que 
diferentes jeitos, diferentes culturas ensinam. Quanto 
conhecimento pode ser adquirido, quanta coisa pode ser 
aprendida, danças, formas de prender os cabelos, músicas, 
comidas, roupas e estilos novos, falas diferentes. Tudo é 
um ponto cultural e de aprendizagem, não podemos nos 
dizer melhores se não soubermos o que é respeito. O nosso 
país é lindo, é legal saber que posso viajar e conhecer cada 
canto, experimentar coisas novas sem se quer sair do meu 
lugar.

É importante saber respeitar todas as pessoas com 
suas diferenças, é necessário vivermos em um lugar 
que haja pessoas diferentes, que não são obrigadas a 
gostar do nosso jeito, são formas diferentes de vida, são 
formas de pensar, diferentes formas de agir, e cada um 
de nos somos dignos de respeito, merecemos ter nosso 
poder de escolher o que queremos, nos escolhemos o 
jeito que vamos viver e nos comportar, óbvio que temos 
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que conviver com educação, mas podemos dar nossas 
opiniões, divulgar nossos propósitos, interrogar quando 
precisarmos, temos direito de ser quem somos, de ter a 
liberdade necessária para viver com nossa cultura , nossa 
forma de vida com nossas escolhas. 

O respeito é algo que se utiliza diariamente pra que 
possamos nos comunicar com outras pessoas, com outros 
pensamentos, tudo igual é algo cansativo e monótono, 
aprenda a libertar suas características e expressar suas 
opiniões. 
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PARA QUE ACEITAR VIVER NA 
MESMICE?

Laura Costa Lisot
5O. LUGAR

E.M.E .F .  PROFA.  WANDA ROCHA MARTINS

Já estava cansada da mesma rotina, de fazer as mesmas 
coisas todos os dias, não estava vivendo do modo como eu 
realmente queria. Eu vivia pra trabalhar, não tinha muitos 
amigos. O que eu realmente queria era ajudar. Eu já tinha 
planejado muitas coisas, só estava me faltando coragem 
para executar. Mas era apenas um sonho, tinha que dormir. 

Levantei às seis horas, me arrumei e peguei o ônibus. 
Cheguei no trabalho e a mesma coisa de sempre: “Bom 
dia, colega” e eu respondi “Bom dia, pessoal”. Colega para 
substituir meu nome, que eles nem deveriam saber, aliás, vou 
me apresentar: meu nome é Patrícia, tenho 34 anos, moro 
sozinha, sou calma e gosto de ter conversas produtivas, 
que, por sinal, não tenho tido ultimamente. 

Trabalhei até as onze e meia, estava indo comer em 
uma lanchonete, que tinha a caminho da praia, onde eu 
estava acostumada a ir, aí pensei: “Já que quero mudar, vou 
começar mudando algum lugar onde vou todos os dias”. 
Fui a um quiosque na beira da praia comer frutos do mar. 
Um rapaz alto e bem bronzeado me atendeu, enquanto 
ele anotava meu pedido, reparei na tatuagem que tinha na 
mão. Eu não estava conseguindo ler a frase inteira, quando 
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ele percebeu, parou de anotar e espichou o braço para eu 
ler: “não tema que a vida tenha fim, tema que ela nunca 
tenha começado”. Eu elogiei a frase e perguntei de quem 
era e ele respondeu que era de Frei Galvão, eu desconhecia, 
mesmo assim me identifiquei. Ele levou o meu pedido e, em 
meia hora, voltou com dois pratos. 

- Meio dia é minha folguinha, posso almoçar com você? 
Almoçamos juntos, enquanto comia, nenhuma palavra, 

depois ele puxou assunto:
- O que acha de dar uma volta, saio daqui às 14 horas, 

tá afim?
- Não posso, tenho que trabalhar. Vamos deixar pra 

próxima. 
- Estou indo viajar daqui a seis horas, eu e um grupo de 

amigos viajamos por aí, ajudamos idosos com atividades, ou 
até mesmo conversando com alguns que não têm ninguém 
para desabafar, é bem legal, não deixa de ser uma loucura 
porque arrecadamos dinheiro com “bicos”, nada fixo. Se 
quiser participar, vou deixar meu número contigo.

- Achei bem legal, mas eu tenho muitos compromissos, 
não daria para largar tudo.

Despedi-me e fui caminhando com muitos 
pensamentos, minhas pernas estavam quase virando e 
correndo em direção ao quiosque, mas eu continuava 
indo para o trabalho. Ao chegar numa avenida ajudei uma 
senhora, que reciclava latas, a atravessar. Ela agradeceu e 
falou: 

- Minha filha, não tenha medo da vida, o destino é 
brilhante e reserva algo maravilhoso. 

 Agradeci e atravessei a rua de volta, corri em direção 
ao quiosque, ou melhor, à minha felicidade!!! 
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GOTAS DOURADAS

Ana Paula da Cruz Lamadril
1O. LUGAR

E.M.E .F .  PORTO SEGURO

Gotas que vêm...
Gotas que vão...
Tragam meu bem
Que com a chuva se foi.
Ó gotas douradas...
Façam o que não consigo fazer
Tragam meu bem
Para que com ele possa viver.
Tragam minha felicidade
Que com as gotas da chuva 
Rolaram pra longe de mim.
Ó gotas que vêm...
Ó gotas que vão...
Tragam meu bem
Que com a chuva se foi. 
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NÃO SOU QUEM APARENTO SER 

Shirley Ribeiro Gonçalves
2O. LUGAR

E.M.E .F .  ASSIS BRASIL

Sou uma menina 
Que aparenta ser forte
Como um elefante,
Mas sou como águia brilhante
Sempre voando,
Sem medo de cair.
Quero ser como uma moça
Sem medo de errar.
Sou uma menina que mente
Com medo de se expressar.
Sou como uma flor 
Com medo de murchar.
Sou como a palha 
Que o vento leva 
Para não mais voltar.
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AUTORRETRATO 

Luís Maurício Ferreira Silveira Filho
3O. LUGAR

E.M.E .F .  ASSIS BRASIL

Sou triste e ao mesmo tempo 
Sou tão forte quanto rocha,
Mas mais frágil
Que uma gota de orvalho.

Caminho rumo ao destino
Mas não sei onde vou
Em pensamento vou alto
Procurando algo. 

Caminho pra felicidade
Tão esperada e desejada
Amando cada segundo
Degustando desta maravilhosa paz.

Sinto-me como um pássaro
Que voa leve como pluma
Tão tranquila
Cheia de paz e vida.

Essa parte de mim tão esquecida
Agora acorda ao novo
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Tudo diferente
Imagina à frente
O melhor da vida... 
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AUTORRETRATO 

Yago Quadro Padilha
4O. LUGAR

E.M.E .F .  ASSIS BRASIL

Eu sou um pássaro
Preso em uma gaiola de pensamentos 
Pensamentos bons e ruins
Entre problemas e soluções 
Às vezes eu tento fugir
Mas os problemas sempre me trancam
Outra vez 
Sou pássaro que,
Mesmo estando preso
Ainda canta alegremente
Sou um garoto calmo
Como a leve brisa do ar
Mas posso ser impiedoso
Como a lava de um vulcão.
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AUTORRETRATO 

Amanda Velasque Barrozo
5O. LUGAR

E.M.E .F .  ASSIS BRASIL

Sou uma menina moça confiante
Mas esta confiança me torna medrosa.
Mesmo sem querer às vezes me acontece
De escorrer um rio pelos olhos.

Tenho certo talento acuado,
Com um jeito preocupado.
Tento me acurar com meus desafios
Mas o frio na barriga,
Quando às luzes apagam.
Me torna frágil.
Então tenho um presságio
De que nada sairá perfeito,
Deixo sair do fundo do meu peito
E então tento me expor sem medo. 

Preocupada com o bem estar dos outros 
Chego a esquecer de mim,
Mas mesmo assim estou feliz.
Tenho garras como um leão e as 
Uso a meu favor de modo que não 
Os machuque e sim os ajude. 
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Meu modo prático é   
Melhor do que o teórico
Sou proativa, não necessito de empurrões
Mas às vezes extrapolo: 
Pulo como um canguru,
Mas acabo caindo
Agarrada com um porco-espinho. 
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ESCOLA  

Camilly Cavalheiro de Lima
E.M.E .F .  FRANÇA PINTO

Na escola aprendo a estudar,
Com os meus colegas gosto de conversar,
Com minha professora gosto de aprender, com meus 
colegas de fazer,
No recreio gosto de brincar,
E na hora da escola é bom estudar.
Na Educação Física é muito legal, jogo caçador e é 
sensacional! 
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A VIDA

Carlos Eduardo Campelo Júnior
E.M.E .F .  DOLORES GARCIA

A vida é tão linda
É tão bonita
É tão bela
Quanto as nossas férias!

Eu gosto tanto de viver
Quanto você.

Mas você deve se cuidar
Coisas ruins podem acontecer

Preste bem atenção
Se não a vida te dá um empurrão!
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QUANDO CHOVE 

Gabrielle Lopes Ribeiro
E.M.E .F .  SANT’ANA

Dizem que chuva são as lágrimas de Deus.
Para mim, as chuvas são as águas do passado
Que trazem lembranças inesquecíveis
Alguma vez houve chuvas de Amor.
Essas eram vermelhas!
As chuvas da infância eram as Douradas!
Quando chovia Esperança
Tinha cor de prata! 
Chuvas de tempestade também vinham.
Eram azuis!
As chuvas de hoje
São verdinhas
Mas fazem brotar 
Flores amarelas!
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CALEIDOSCÓPIO 

Gabryel Souza Vieira
E.M.E .F .  FRANÇA PINTO

Felicidade para uns
Liberdade para outros.
Caleidoscópio, meu amigo! 
Tu despertas minha imaginação!
Com tuas cores
Sinto tudo isso
E um pouco mais!
Caleidoscópio...
Tu és demais! 
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O AMOR 

Guilherme Soares Rodrigues
E.M.E .F .  DOLORES GARCIA

Eu sem você
Sou só desamor
Um barco sem mar
Um campo sem flor.

Tristeza que vai
Tristeza que vem
Sem você
Eu não sou ninguém. 
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A AMIZADE 

Hiago Lima Afonso
E.M.E .F .  FRANÇA PINTO

A amizade é muito importante,
Os amigos são tudo pra nós,
Sem eles não somos nada,
Os amigos são para todas as horas, 
Até nas horas ruins eles 
Estão conosco.
A amizade se constrói aos poucos, 
A gente não compra,
A gente conquista. 
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AGORA UM POEMA SOBRE MIM E 
MEU SKATE

Kauana da Silva Silveira
E.M.E .F .  DOLORES GARCIA

Skate é arte
Cair faz parte
Medo de altura
Não tem nada que cura.

Meus pés no chão
Pensamentos voando
Mantendo a cabeça reta
E o skate andando. 

Sou assim, assim serei
Vivo a vida no skate
E assim continuarei.
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SENTIMENTOS 

Ketlim Netto Azambuja
E.M.E .F .  DOLORES GARCIA

O amor faz a gente enlouquecer
Faz a gente dizer coisas 
Para depois se arrepender. 
Confie em mim,
Você não vai se arrepender
O que eu mais quero
É não te ver sofrer.
O limão é tão azedo
Que ninguém pode chupar
Tua boca é tão doce
Que eu posso beijar.
O amor vem sem aviso
Sem ao menos a gente esperar
Vem nas garras de um sorriso
Ou através de um olhar. 
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CALEIDOSCÓPIO 

Maria Fernanda Gonçalves
E.M.E .F .  FRANÇA PINTO

Feliz,
Ordenado,
Lindo, maravilhoso e 
Indomável
Aflição que vem do coração!
Caleidoscópio meu, 
Que vens da explosão do 
Teu reflexo de lindas imagens...
Quero te ter sempre por perto! 
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FELICIDADE 

Paulo Ricardo Farias
E.M.E .F .  FRANÇA PINTO

Felicidade tem idade,
Quando se está pequeno não tem maturidade,
E quando se está grande se tem criatividade.
E na minha cidade tem realidade e a felicidade,
E têm pessoas que não tem saudade da 
cumplicidade,
Na minha rua só tem pessoas com respeito, 
Amizade e felicidade. 
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GINÁSTICA ARTÍSTICA 

Thais Maciel Brechanne
E.M.E .F .  PROFA.  WANDA ROCHA MARTINS 

Eu faço ginástica artística com a professora Vanessa 
na Escola Wanda Rocha Marins. Adoro porque nós 
aprendemos a fazer vários exercícios para as competições 
e, algumas vezes viajamos com a escola para competir em 
outras cidades.

Comecei a fazer ginástica quando tinha cinco anos de 
idade, antes disso eu fazia balé que também achava muito 
legal, mas como eu era muito pequena, comecei a enjoar e 
acabei desistindo do balé. Foi então que vim estudar nesta 
escola e conheci a ginástica artística. 

Quando eu entrei neste colégio, vi que tinham vários 
esportes e pedi à minha mãe para fazer parte do grupo da 
ginástica artística. Ela, prontamente, deixou eu participar 
desta modalidade. Com o passar do tempo, comecei a 
participar de vários eventos na escola como: o atletismo, o 
Wandança e as rústicas. Todos esses eventos me deixaram 
muito feliz e muito mais saudável. 
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O MENINO E O PRECONCEITO

Maria Fernanda Costa Viega
E.M.E .F .  PROFA.  MARIA ANGÉLICA V.  L .  CAMPELLO

João é um menino que sofre preconceito porque ele 
é negro e magro. Todos os dias João é chamado de “palito 
preto”, “zé ninguém”, “cachorro-quente”, etc... 

João fica muito triste com o preconceito e com a 
ignorância dos seus colegas só porque ele é diferente. 
Ninguém tem o direito de maltratar este menino, porque 
ninguém é igual a ninguém.

Contudo, ele conseguiu dar a volta por cima, pois 
João estudou e não deu importância para seus colegas 
preconceituosos. Hoje ele é chefe de uma granja e os que 
fizeram preconceito trabalham para ele. 
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UM MUNDO SEM PRECONCEITO!

Elaine Barbosa Corrêa
E.M.E .F .  PROFA.  MARIA ANGÉLICA V.L .  CAMPELLO 

O mundo é cheio de preconceito. Pessoas negras, 
gordas, magras, cadeirantes, surdos, cegos, homossexuais, 
entre outros, sofrem com o preconceito e com o bullying.

Hoje a sociedade sofre com muitos crimes de 
preconceito. Isso é uma grande injustiça, não podemos 
tratar as pessoas de forma maldosa e ofensiva.

Algumas pessoas deveriam ter muita vergonha por 
desrespeitar seu próximo e fazer comentários ofensivos, 
ainda bem que atualmente muitas pessoas são presas por 
praticar este tipo de crime. 

Portanto, para que o mundo seja sem preconceito, as 
pessoas precisam colaborar com as outras, respeitando as 
diferenças.
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XÍCARA CHEIA DE BULLYING!

Dandara Ramos Dioscar
E.M.E .F .  PROFA.  MARIA ANGÉLICA V.  L .  CAMPELLO 

O bullying não é legal e muito menos bonito! Para 
mim, não é nada engraçado, mas para outras pessoas pode 
até ser. Se eu fosse adulta e advogada iria usar o “bullying” 
e a xícara para tomar café ou chá. Mas o bullying de que 
estou falando não é de encher a xícara e sim o racial.

Olhando o noticiário, fiquei muito triste em saber que 
um jogador de futebol estava sendo chamado de macaco 
e que jogaram banana pra ele, na minha opinião, isso foi 
um crime! 

Eu não sou adulta e muito menos advogada, mas 
sei que existem juízes e advogados que podem ajudar 
as pessoas que sofrem com esse problema. Os juízes 
processam aqueles que resolvem praticar o bullying.

Acho que com respeito e amizade tudo se resolve e 
poderíamos ter um mundo melhor pra viver! 
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PRECONCEITO “SÓ QUE NÃO!”

Erico da Cunha Silveira
E.M.E .F .  PROFA.  MARIA ANGÉLICA V.  L .  CAMPELLO  

O preconceito já destruiu muitas vidas, botou em 
risco muitas pessoas por causa de um simples apelido. 
Nunca devemos seguir este caminho! O bullying só serve 
para magoar e prejudicar os outros. 

Algumas pessoas levam na brincadeira, outras são 
mais discretas e muitas outras revidam com apelidos que 
magoam e causam dor. Se a pessoa não consegue levar 
na brincadeira, a melhor coisa a fazer é deixar de lado e 
fingir que aquela pessoa maldosa não existe. 

O preconceito também é uma forma de defender 
a pessoa de um jeito sentimental e desagradável. É uma 
injustiça o que os preconceituosos fazem com a “sociedade 
anônima”, e causam o sofrimento dos outros. Então temos 
que acabar com o preconceito e nunca vou cansar ou 
enjoar de dizer: “Preconceito, só que não!”.
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AMOR 

Adriana Garcia Burkest Cunha
E.M.E .F .  DOLORES GARCIA

Todos sentem
Todos veem
E não mantém
Para o seu bem.
Fica na mente
Esta sensação de paixão
E para todo o sempre
Vou guardar teu coração.
Vou guardar como um presente
Que tu ganha de alguém
Mas não darei a outro
E nem a ninguém.
Amar é estar sempre presente
E também ser surpreendente.
O amor é inocente
Às vezes independente.
Mas quando a gente sente
Fica pra sempre na mente. 
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PESSOA VOANDO ALTO 

Alex Gonçalves Teixeira
E.M.E .F .  FRANÇA PINTO

Vá atrás de teus sonhos 
Mas sempre mantendo a verdade
Para chegar onde quiser
É preciso humildade
Pois conhecer o sucesso
Assim já é uma boa
“Para ser grande, sê inteiro” 
Já dizia Fernando Pessoa. 
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O JOGO DA VIDA 

Ariadne Oleiro Farias
E.M.E .F .  DOLORES GARCIA

Vida
A coisa mais estranha do mundo
Tão bela, sutil
E com significados profundos.
É na verdade como um jogo
Somos jogadores viciados 
Os primeiros níveis são fáceis,
Depois do décimo oitavo 
É que ficamos mais complicados.
No início, 
Temos dois líderes supremos
Às vezes vistos como vilões
Tendo como objetivos,
Fornecer amor, ajudar nas decisões. 
Depois de passar por alguns níveis 
Chegará sua grande missão
Denominada escola 
Mais conhecida por estudante,
Geralmente comparada com prisão. 
O que aprender ali,
Guarde bem na sua cabeça
No futuro irá precisar,
Por mais incrível que pareça.
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Sei que parece impossível,
Falo isso por própria experiência 
Mas como todas as coisas desse jogo,
Um aviso! 
Ainda pode piorar.
Porém,
Não desista, 
Siga em frente,
Terá sempre essa opção.
Sempre lembre de estudar
Pois a caneta é mais leve que a pá
E se seguir essa dica,
Será mais fácil,
Para os outros níveis passar. 
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O MAR

Antônio Francisco Feltrin de Oliveira
E.M.E .F .  PROFA.  WANDA ROCHA MARTINS

Do nosso mar
Nós temos 
Que cuidar 
E colaborar para ajudar.
Se tu botares, o lixo no lixo
Podes crer que vai ficar um capricho
E tu não vais te arrepender.
Se tu compreenderes, a diferença vai fazer. 
Colabore com a natureza
Cuide do mar
Para ver a beleza
Que tudo vai ficar
E tu colaborando
Acaba aos outros ensinando 
A cuidar do nosso mar
E o Planeta, ajudar a salvar 



104    |    PROJETO JOVEM ESCRITOR

BRASIL EM ANDAMENTO

Bianca Farias Bueno
E.M.E .F .  CORIOLANO BENÍCIO 

Olhem só nosso espaço, nele vive muita gente.
Não somos especialistas, mas somos inteligentes.

Somos humanos guerreiros;
Somos da paz, somos brasileiros.

No Brasil, tudo mudou, ninguém respeita ninguém. 
O povo brasileiro, com olhar de desespero,
Desafiando seus próprios medos.

Tudo nós temos um futuro, 
Mas com nossos governantes mudando tudo,
Acabamos perdendo o rumo. 
E eu aqui refletindo, me pergunto
O que posso fazer para melhorar esse mundo? 
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A VIDA

Breno Tavares de Oliveira
E.M.E .F .  ADMAR CORRÊA

A vida é como chuva
E quando você menos espera 
Ela acontece.

A vida e a chuva
Acontecem quando querem
Acabando daqui a pouco.

Quando você menos espera
A vida começa
E acaba num simples piscar de olhos. 

A vida e a chuva 
Grande relação, duas coisas em comum
A vida acaba depois de um tempo
E a chuva acaba no entardecer. 
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LIVRE DE PENSAMENTOS

Douglas Costa Macedo
E.M.E .F .  ADMAR CORRÊA 

Liberdade de ser você.
Gratidão de não morrer.
Bullying dentro de você.
Identidade sem vergonha,
De mostrar a realidade.
Preconceito não aceito.
Momentos ruins.
Cura perto do fim.
Lutar por sobrevivência
Ou morrer por incompetência.
Partirei sabendo
Que fiz algo por alguém.
Tristeza e decepção
Palavras que enterrei. 
Ajuda, bondade e felicidade
Palavras diferentes,
Mas que ajudam o mundo
A andar pra frente. 
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ESSA É A LEGENDA 

Daniel Costa
E.M.E .F .  FRANÇA PINTO

Aí Pablo, escute o que eu vou te dizer: 
Escola é muito boa para quem
Gosta de estudar
Então, preste atenção que eu vou te falar
Rodar de ano? Mas que história é essa?
Eu vou estudar porque eu quero é passar.
Isso é uma meta e eu vou é conquistar!
Aqui na Escola França Pinto
Eu cheguei no corredor e soltei meu grito
Porque passei e não rodei
Aqui nessa escola tudo tem lei
Mas daqui eu que sei! 
Preste atenção, professora, no que eu vou te dizer
Chega aí e escuta o meu proceder
Pois junto com os meus aliados 
Eu estava estudando 
Mas, ao mesmo tempo, 
Lá no fundo, improvisando! 
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RECEITA DA IMAGINAÇÃO

Diorkaeff Silva
E.M.E .F .  FRANÇA PINTO

Para ter uma ótima imaginação
Imagine algo bem divertido
Algo colorido.
Como ser um pirata
Navegando em alto mar
Ou um herói voando
Em algum lugar.
Imagine estar em um
Conto de fadas onde
Todos os sonhos 
Tornam-se realidade.
Imagine voar o mundo
Em um pássaro 
Bem grande
E ver o despertar do sol.



PROJETO JOVEM ESCRITOR  |  109   

EU GOSTO

Emanuele Cardoso da Costa
E.M.E .F .  PEDRO CARLOS PEIXOTO PRIMO

Eu gosto de olhar
Para o mar.
Às vezes me imagino a voar.

Eu gosto de olhar 
O pôr do sol.
Às vezes me imagino
Pescando peixe no anzol.

Eu gosto de paz e,
Do bem que ele faz
Ele, quer dizer Deus
Ele, que cuida de mim e dos seus. 
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O AMOR

Erika da Silva Pereira
E.M.E .F .  PEDRO CARLOS PEIXOTO PRIMO

O amor é um mar
Cheio de barreiras para ultrapassar.
O amor é o veneno
Que congela meu corpo por fora
E arrepia por dentro.

Mas nada disso importa 
Quando tu amas e és amado,
Pois o vento não irá te congelar
E as barreiras tu vais ultrapassar. 
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MARIA

Gabriele da Silva Freire
E.M.E .F .  ADMAR CORRÊA

No céu
E na terra
você sempre
vai ser especial para mim!

Em casa
Ou na rua, 
Sempre estarás a me vigiar.

Perto ou longe
Tu sempre vai estar,
Me protegendo, me cuidando 
E eu te amando!!!
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VENTO

Gabriele Maciel Berny dos Santos
E.M.E .F .  PEDRO CARLOS PEIXOTO PRIMO

Amo o vento, amo o luar
Amo o sol em primeiro lugar
O vento me faz flutuar
Aonde ninguém mais pode chegar.

Amo a ventania que me faz voar
Amo o céu que me faz imaginar
Coisas que ninguém pode acreditar
Amo o sol que me ilumina,
Amo a lua que me fascina.

Amo o vento que faz o mar balançar
Amo ondas grandes que podemos nadar 
Também amo a minha vida porque ela eu posso mudar
Amo o dia porque nele eu posso caminhar.
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SENTIMENTOS

Gabrielly Martins Lisboa
E.M.E .F .  DOLORES GARCIA

Cada vez que você me olha
Parece criança pedindo colo
Seus braços me aquecem
Nos dias frios do inverno.

Suas mãos tocam as minhas 
De teus lábios saem palavras lindas
Cada vez que chegas perto 
Meu coração dispara
É uma explosão de sentimentos. 

E a cada despedida
Meu coração chora de saudade
Mas sei que estás sempre perto
Ou do meu lado
Ou no meu pensamento.

Com palavras não sei descrever
Todo esse sentimento por ti
Quando estou contigo
Não vejo o tempo passar
Mas quando tu vai embora 
Já sei que vou chorar. 
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EU NUNCA APRENDI A NADAR

Inês Borges da Silva
E.M.E .F .  FREDERICO ERNESTO BUCHHOLZ

Eu nunca aprendi a nadar,
Acho que isso explica muita coisa.
Eu nunca aprendi a nadar,
Mas isso não quer dizer que eu já não tenha entrado
Em mares profundos, rasos, rios, lagoas, poças
E tampouco que eu não tenha me afogado em todos eles.

Eu nunca aprendi a nadar,
Sempre preferi os mares mais cheios, aqueles que 
transbordavam como eu.
Os rasos que me batiam pela canela, nunca me brilharam 
tanto os olhos.

Eu nunca aprendi a nadar,
Sou como criança pequena, que ainda não sabe andar
E já quer correr pela casa. 

Eu nunca aprendi a nadar,
Da mesma forma que nunca evitei em nele me atirar,
O que me salvou do naufrágio, não foi uma boia,
Mas justamente o afago de afogar.
Eu me afogo. 
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IMINENTE

Ingrid da Veiga Teixeira
E.M.E .F .  ANTÔNIO CARLOS LOPES

Sigo só... zinha
Envolvida na aflição.
Sigo sozinha
No pavor, na escuridão...

Não há nada demais 
Para se ver na solidão 
Não há nada demais 
Em se perder em meio à vastidão...

E tudo assim se resume:
O tempo.
Mas é algo que não tenho mais.
Abandonada,
Fico apenas com a escuridão iminente e eterna! 
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CHOREI...

Yan Victor Farias Grani
E.M.E .F .  PROFA.  WANDA ROCHA MARTINS

Choro...
Sem ninguém perceber
Pois é um choro de coração 
Que ninguém consegue ver.
Choro...
Por não estar contigo
Pois sofro por ti
Sem ninguém ver
Não por não te ter,
Mas por aquilo que sinto,
Sem ninguém perceber
Choro...
Não por causa da dor
Mas choro por algo
Que alguns chamam de amor. 
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POEMA POR ACASO

Julia Marques Rodrigues
E.M.E .F .  PROFA.  WANDA ROCHA MARTINS

Sem inspiração
Estou agora
Tendo que forçar a imaginação 
Mas ela demora.

Não consigo pensar em algo 
Que faça rimar 
É como querer acertar o alvo
Com a flecha apontada pro ar.

Não acho um bom assunto
Que se organize em versos
Mesmo sabendo que no mundo
Há mil assuntos diversos

Que coisa chata
Não consigo imaginar
Isso quase me mata 
Por não poder pensar.

Mas espera um momento...
Mesmo sem ter um tema
Se estas frases vou relendo
Vejo que forma um poema. 
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A IMAGINAÇÃO

Lucas Caetano da Rosa
E.M.E .F .  ADMAR CORRÊA

Era uma vez um pequeno menininho
Que tinha muita imaginação
Andar em um tapete voador 
E voar dentro de um balão!!

Do lado da casa do menininho tinha um 
zoológico
E o zoológico era gigante
Lá os meninos andavam nos elefantes
As zebras eram vermelhas.

O menininho morava nas nuvens
Por isso que era tudo estranho
Mas o menininho era legal. 
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QUERO MINHA PARTE

Larissa de Barros Borges
E.M.E .F .  CORIOLANO BENÍCIO

Brasil, olha essa bagunça
Essa pobreza me entristece 
A violência me enlouquece 
Cansei de ver corrupção 
O povo quer mais do que circo e pão 
Cansei de ver gente passando fome
Enquanto a elite come 
Queria um futuro melhor para a nação
Mas assim não é mole, não
Os caras se matam trabalhando 
Para ganhar uma miséria de salário
Desses patrões ordinários 
Hoje em dia, até criança trabalha 
Para essa gente canalha
Então aqui trago o meu protesto. 
Honrem a bandeira que diz “Ordem e 
Progresso”. 
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POEMA DO CAVALO CRIOULO

Logan da Silva Delfim
E.M.E .F .  CORIOLANO BENÍCIO

Cavalo Crioulo,
Uma paixão sem fim,
Se me tirarem isso,
Não sobra nada de mim.
Gaúcho é povo decente,
É como sua companhia,
O Cavalo Crioulo,
Só nos traz alegria.
O Crioulo é assim,
Um animal sem igual,
E no coração dos gaúcho, 
É um companheiro especial
O Cavalo Crioulo faz parte de mim,
É como meu coração vagando pelo capim,
E nesta mensagem o tema é louco de bagual!
O Cavalo Crioulo é um amigo sensacional.
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O ESSENCIAL É O QUE FICA

Mariana Vieira
E.M.E .F .  FRANÇA PINTO

Os amigos de verdade vão
E os falsos ficam
Um belo dia me pergunto
Quem será que vai restar? 
Uma voz lá no fundo dizia
“só quem for essencial”. 
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QUEM SOMOS? QUEM SEREMOS?

Marilia Bastos Capua
E.M.E .F .  PROFA.  WANDA ROCHA MARTINS

Nos tornaremos fortes
Em aliança com a própria morte.
Seremos os suspeitos de nossa própria ambição.

Quem seremos afinal?
Seremos o vento que adentra os corpos frios.
E chamados de “os sem corações”.
Vagaremos pela imensidão, e infelizmente
Apenas com pensamentos de destruição. 

Hoje somos o futuro.
Amanha nos tornaremos o presente
Talvez lutaremos por algo pendente, ou... 



PROJETO JOVEM ESCRITOR  |  123   

TRAGÉDIA NA JANELA

Matheus de Castro Gonçalves
E.M.E .F .  PROFA.  WANDA ROCHA MARTINS

Olhei pela janela, vi que te afastavas
No meu coração, nunca mais entravas
Quando te vi indo embora, pensei:
Onde foi que eu errei? 
Se errei contigo, falhei comigo
Nesse mundo bandido, fiquei perdido.
Olhando o pôr do sol
Refleti comigo: por que fui errar contigo?
Agora carrego em meu peito
Um coração partido.
Voltei à janela
E vi que tu voltavas
Logo que te vi, foi quando percebi
Que tinhas ido, apenas comprar pão
Na padaria do João. 
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BRILHAR FEITO LUA CHEIA

Rafaela Fontes
E.M.E .F .  FRANÇA PINTO

Eu sou uma menina feliz
Que adora ler, viver e sorrir
Parece que é uma jovem aprendiz 
Porém o que facilita é a sua esperteza
A sua beleza e o seu pensamento
Ela busca sempre a igualdade
Pois a felicidade é o dom que ela gosta 
De oferecer às pessoas. 

Essa história conta um pouco 
De uma menininha que sonha 
Em ter uma vida de estrela que
Quer brilhar feito Lua cheia. 
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SENTIMENTOS

Rafaela Silva
E.M.E .F .  PEDRO CARLOS PEIXOTO PRIMO

Amigo, amizade, compreensão 
Você fica em mim e eu no coração
Vejo paz no meu caminho
Sem curvas, sem desafios
O mar é uma poesia que enche o mundo
De esperança e de alegria
Vi uma flor
Brotando no meu jardim
Fui até ela
E ela sorriu pra mim. 
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PÔR DO SOL

Stefani Luiz Bocho Pereira
E.M.E .F .  ANTÔNIO CARLOS LOPES

Em uma linda manhã,
Vejo o sol nascendo,
Em uma linda tarde,
Observo o pôr do sol...

Oh! O pôr do sol...
Sentadinha em uma banqueta,
Logo cedinho, estarei de volta
A ver o pôr do sol...
Estarei lá no fundo 
Do Sítio Santa Cruz 
Vendo o pôr do sol
Voltar à luz... 
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MEU PAÍS...

Vitória Perdoni Soares
E.M.E .F .  CORIOLANO BENÍCIO

Meu país se chama Brasil, lindo, belo, varonil...
Gente boa e acolhedora, como eu, a autora.
De norte a sul, leste a oeste, um país de sobe e desce.
Na terra, céu e no mar, temos quem plantar e quem pescar.
Brasil negro, Brasil branco,
África e Alemanha, tudo num só canto. 
Povo que se ama, povo que tem cultura.
Povo brasileiro, amamos essa mistura.
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GRUPO - B
(6º, 7º, 8º E 9º ANOS)

PARTICIPANTES 
COM TEXTOS EM 

PROSA
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RAISE E SUA REALIDADE

Alexandra da Rosa Lourenço
E.M.E .F .  ANTÔNIO CARLOS LOPES 

Raise estava namorando havia um ano e meio e, 
logo, resolveu dormir com o namorado. Ela pediu para a 
mãe que lhe deu várias recomendações, mas permitiu e, 
à tarde, Raise foi para a casa do namorado. Os pais dele 
saíram e falaram as mesmas coisas que a mãe da menina 
havia dito. Apesar dos cuidados dos pais, a menina acabou 
engravidando com apenas quatorze anos. 

Quando Raise descobriu, ficou apavorada, pois iria 
perder toda a sua adolescência. Foi então que ela resolveu 
abortar o bebê. Raise fez de tudo para abortar e achou 
que havia conseguido, mas sua barriga crescia cada vez 
mais. Quando o bebê nasceu, a menina colocou para 
adoção, contrariando sua mãe e seu namorado, que havia 
comprado desde berço até sabonete para amparar o bebê. 
Logo, Raise, entrou em depressão, mas, duas semanas 
depois, sua mãe chegou com um bebê. Ela acreditava que 
era filho de algum parente, pois não havia visto seu rosto, 
mas quando ela viu mais perto era Renata, sua filha que 
havia sido enviada para adoção.

Quando percebeu que era sua filha, Raise começou 
a chorar e pediu para segurá-la. Passaram-se dois anos, 
Raise e o então marido dormiam, quando alguém se joga 
em cima deles e diz: 
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- Mamãe, papai, acordem! Eu estou com fome! 
Era Renata que tinha acordado mais cedo.
Raise acordou, olhou para os lados e sorriu para o seu 

esposo e para aquela linda menininha de cabelo cacheado 
e de pijama. Logo começou a chorar, lembrando que se 
ela tivesse realmente mandado seu bebê para adoção ou 
se tivesse abortado, ela nunca viveria aquele momento e 
nem veria aquela linda menina crescer e chamá-la de mãe. 
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A MORTE DE CINDY

Ana Laren Guimarães Roldão
E.M.E .F .  ANTÔNIO CARLOS LOPES

Era uma vez, uma moça rica que não se importava 
com os demais, nem com os empregados e nem mesmo 
com seus amigos, pensava somente em satisfazer suas 
vontades. Princesa de um reino gigantesco, Cindy era 
órfão e vivia muito sozinha, mas apesar disso, maltratava 
as empregadas e todos os que a cercavam.

Apesar de ser muito rica, vivia trancafiada em um 
quarto quase vazio, tendo como companhia apenas uma 
cama e um guarda-roupas. Certo dia, Cindy acordou-se 
ainda mais mal humorada e resolveu despedir todos os 
empregados da casa e, em meio a esse ataque de fúria, 
surgiu uma figura luminosa. Era uma fada que, logo, lhe 
falou? 

- Cindy, por causa de suas maldades, seu final feliz 
não irá acontecer!

A menina expulsou a fada e deitou-se mais sozinha 
do que nunca. No dia seguinte, haveria um grande baile 
nas redondezas e, logo que saiu, sua carruagem virou, 
pois o cavalo tropeçara em um pedregulho. A menina 
não resistiu e antes de partir, dizem, Cindy descobriu o 
verdadeiro sentido da felicidade. Atualmente, a menina 
descansa ao lado de seus pais. 
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OS IRMÃOS BARONI

Diozer Wallisson Vieira da Silva
E.M.E .F .  PROFA.  WANDA ROCHA MARTINS

Era uma vez, dois irmãos, Leonard e Marco Baroni, 
os quais eram filhos do humilde ferreiro Luiz Baroni e da 
costureira Angelita Baroni. A família era muito pobre, mas 
tinha comida para se alimentar.

Os irmãos, que viviam no ano de 1877, decidiram, num 
belo dia, sair em uma jornada atrás de uma vida melhor. 
Logo quando saíram de casa, dois guardas do rei Vicente 
Marino os impediram de passar, mas Leonard e Marco 
saíram correndo e fugiram dos guardas.

Queriam pedir ajuda ao rei e quando chegaram lá, 
Marino decretou: “saiam daqui, seus vermes imundos!”. 
Inconformados, Leonard e Marco tomaram as espadas de 
dois guardas e atacaram o rei, ferindo-o com dois cortes 
mortais e saíram rápido dali. Infelizmente, um dos guardas 
conseguiu dar uma punhalada na altura do pulmão de 
Leonard. Apesar do ferimento, eles conseguiram fugir dos 
guardas, mas Leonard não aguentou muito tempo e, alguns 
minutos depois, ele morreu e Marconi continuou sozinho. 

Até hoje, ninguém sabe de Marconi. A última vez que 
foi visto foi, em 1882, por um viajante. Diz a lenda que ele 
voltou e matou todos os guardas do falecido rei, deixou 
uma barra de ouro para seus pais e foi embora, mas nada 
disso foi comprovado. 
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ANJO DE JARDIM

Endrair Mendes D’Ávila
E.M.E .F .  PROFA.  WANDA ROCHA MARTINS

Estava eu, no jardim, a apreciar a rua, quando um 
caminhão de mudanças estacionou na casa da frente, 
cheio de caixas, mas nenhum móvel, e o mais estranhos 
é que não havia nenhum carregador, apenas o comprador 
da casa estava descarregando. 

Quando ele deixou uma das caixas cair, Júlia, uma 
moça de cabelos negros e pele branca, que mora na casa 
do meu jardim, foi ajudá-lo. Vi que dentro da caixa havia 
vários tipos de facas, achei muito estranho mas... espera, 
ela vai falar alguma coisa: 

- Quantas facas! Você é cozinheiro?
- Ééé... sou cozinheiro... a gente poderia comer alguma 

coisa em minha casa. 
Como assim, não acredito que ela aceitou o pedido 

deste sujeito com cabelo loiro lambido e barba por fazer, 
sem ao menos cogitar hipóteses, ou pensar os prós e os 
contras. Pensei comigo que aquilo não estava certo...

Faz nove dias que ela não joga água nas plantas e 
eu só a vejo quando cruza a rua para se encontrar com 
esse cara. Num primeiro momento, achei bom, pois onde 
eu vivia só existia amor e amizade, mas de lá eu não podia 
protegê-la, por isso é que estou dentro deste gnomo de 
jardim, com ridículos sapatos vermelhos e chapéu pontudo. 
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- Oi gnominho, como está seu dia hoje? O meu 
não está dos melhores, ontem a minha amiga do outro 
quarteirão foi assassinada a facadas.

Ah... droga! E eu aqui sem poder falar nada, um gnomo 
de jardim inútil. 

- Olha eu aqui, falando com um gnomo de jardim! 
Bom, preciso ver o jornal.

- “Agora o assunto que todos esperavam: o assassino 
teve seu carro identificado. É um Opala 79”. – é o carro do 
seu namorado! Ele está chegando... arrombou a porta!

- AAAAAAHHHHHHH!!! – Esse é o grito dela! URRGGFF. 
Estou rachando! O que está acontecendo? Estou livre! 
Tenho minhas asas de volta! Preciso salvá-la! 

- Saia de cima dela seu... – Mas o que?!! Não consigo 
tocar nele, estou sem energia, já sei!... – Júlia, você precisa 
rezar!!!

- Como assim? Quem é você? Ou melhor... o que é 
você?

- Não há tempo para explicações! Apenas reze! – 
aaaaaaahhh... – eu sinto o poder!!! Agora você vai ver uma 
coisa, seu tirano!

Então eu projetei uma espada de luz, que atravessou 
o peito do assassino.

Meu nome é Kaniel, se você acha que está sozinho, 
compre um anão de jardim. 



PROJETO JOVEM ESCRITOR  |  137   

A MULHER DA CASA DOS TRILHOS

Emanuelle José da Silva
E.M.E .F .  PORTO SEGURO

No Povo Novo, uma vila do interior do município de 
Rio Grande, passando os trilhos da via férrea, existe uma 
casa hoje abandonada. Mas, há doze anos, naquela casa 
vivia sozinha, uma linda mulher que foi misteriosamente 
estuprada e morta.

Um tempo depois, um jovem casal se mudou para 
aquela casa. Depois de algumas semanas, o casal apareceu 
morto de forma misteriosa. Todo mundo achou estranho, 
pois não tinha sinal de arrombamento, nem objetos 
roubados, de assassinato ou coisa parecida.

Tempos se passaram, mas sempre tinha algo suspeito 
naquela casa. Os moradores daquela região sempre viam 
uma mulher misteriosa vestida de vermelho rondando 
a casa à noite. Os vizinhos falavam que da casa saía um 
cheiro ruim, de coisa podre. Só que nunca descobriram 
nada na casa.

Nas noites de lua cheia ainda ouviam uma menininha 
chorando e chamando “Mamãe! Eu quero a minha 
mamãe!”. Alguns corajosos resolveram entrar na casa, 
mas não encontraram ninguém. 

Então todos tinham medo de passar por ali. Os 
moradores do Povo Novo procuravam não passar mais 
por ali.
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Um morador de rua, de vez em quando, vai até aquela 
casa e conversa com alguém. Mas como? Se ninguém 
mora naquela casa abandonada. Dizem que o morador de 
rua é o pai da linda moça que vivia sozinha naquela casa 
há doze anos, por isso  ele é o único que consegue viver 
naquela casa sem aparecer morto.

E o mistério da casa continua porque o morador de 
rua, o único que entra naquela casa, é surdo. 
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PARA SEMPRE A SEU LADO

Kailane da Rosa Duarte
E.M.E .F .  ANTÔNIO CARLOS LOPES

Erik era filho dos donos de uma pequena loja que 
fabricava velas no entro de Orlenes. Como muitos rapazes 
de sua época, sonhava em ser útil e decidiu servir ao 
exercito, quando a guerra começara no Sul. Katarine que 
tinha dezoito anos e era filha dos donos de uma das mais 
populares lojas de flores. Apesar da guerra, Katerine e Erik 
passaram a se encontrar, à beira do rio Níquel, ao longo 
daquele verão. Logo, os pais de Katerine descobriram 
os encontros e proibiram-na de voltar a ver Erik, já que a 
família do rapaz era considerada muito modesta. 

A proibição só serviu para unir ainda mais o casal, mas 
não era fácil de manter aquela relação às escondidas. Com 
o tempo, eles arquitetaram um plano: Erik trabalharia até 
mais tarde e, quando seus pais dormissem, colocaria uma 
vela na janela para avisar que estava tudo tranquilo. Como 
o plano começou a funcionar, eles foram se apaixonando 
cada vez mais. A essa altura, as forças dos países vizinhos 
já estavam atacando o sul e as notícias não eram boas: 
Lucionen, o comandante do exército, iria para lá, contornar 
a situação. 

Com toda aquela movimentação, havia se tornado 
difícil os dois se encontrarem e Erik resolveu com a ajuda 
de uma religiosa, enviar uma carta a sua amada, pedindo-
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lhe que fugisse com ele. Se a resposta fosse “sim”, ela 
deveria colocar uma vela na janela e uma rosa. A rosa 
dizendo ‘sim’ e a vela pedindo-lhe que fosse buscá-la. E 
assim foi feito. Numa noite de lua cheia, os dois casaram, 
mas naquela mesma noite, o pai da garota foi ver como 
ela estava e encontrou a carta de Erik e ficou furioso. 

No dia seguinte, enviou uma carta para Lucionen, 
dizendo-lhe que havia um espião entre seus soldados e 
que ele estava mandando informações às tropas inimigas. 
O comandante, logo que recebeu o recado, não teve 
dúvidas e mandou que fossem atrás do suposto espião e 
que o enforcassem. Aflito, o rapaz só fez um pedido: que o 
enforcassem no carvalho em frente ao peitoral da janela 
de Katerine. E assim foi feito. Logo, a menina descobriu 
que o pai havia inventado aquela mentira para separá-
los e foi a casa dos pais de Erik pegar a rosa e a vela que 
simbolizavam seu amor. Sem conseguir suportar aquele 
sofrimento, ela resolveu refazer algo para mostrar a todos 
quanto o amava. No dia seguinte, os pais de Katerine a 
encontraram morta em frente ao carvalho e, uma vez por 
ano, desde a morte do casal, nascem rosas vermelhas por 
toda árvore. 
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DA PERDA AO RECOMEÇO

Kauã da Rosa Duarte
E.M.E .F .  ANTÔNIO CARLOS LOPES

Em um belo dia de sol, uma menina sorridente, alegre 
e muito falante chamada Isabela, de apelido Isa, em uma 
pequena discussão com suas amigas, começou a gritar, 
diante da colocação de Maria Clara: 

- Você é muito chata, Isabela!
Depois dessa pequena discussão, ela foi para a casa 

e chegando ao seu destino, Isabela desabafou com seus 
pais:

- Mãe, pai, estou me sentindo muito triste! Acabei 
brigando com a minha colega por uma besteira sem 
tamanho!

Depois de relatar para os pais como havia sido seu 
dia, Isa foi para seu quarto e percebeu que havia começado 
uma chuva muito forte. Essa chuva durou dias e logo Isa 
e sua família tiveram que deixar a casa que tanto amavam 
para se abrigarem em um lugar de forma provisória. 

Apesar de toda tristeza que sua vida havia se 
transformado, no abrigo, Isa conheceu uma menina 
e, logo, se tornaram muito amigas. Depois de um mês 
naquele local, a família da menina volta pra casa e o pai 
pede para a Isa e a mãe terem fé, pois ele tinha certeza 
que eles dariam a volta por cima. 

Uma semana depois, o pai resolve apostar na mega-



142    |    PROJETO JOVEM ESCRITOR

sena e seu bilhete acaba sendo contemplado, fato que 
mudou a vida da família. Além de comprarem uma linda 
casa, eles ainda ajudaram aquele abrigo que os acolheu 
no momento mais difícil de suas vidas. Isa acabou se 
reconciliando com Maria Clara, amiga que não encontrava 
desde a briga na escola. De toda essa experiência, restou 
a Isabela o ensinamento do pai, que sempre dizia que ela 
deveria ter fé em Deus.
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ESPÍRITO ATACA NO PSP

Leonardo Semper Delgado
E.M.E .F .  PORTO SEGURO

Era uma vez uma linda mulher que morava na rua R, 
no bairro Parque São Pedro. Ela vivia com seu marido e 
sua filha de cinco anos e estava grávida. Um dia, quando 
faltavam dois meses para seu bebê nascer, ela estava 
assistindo RBS Notícias e viu uma reportagem sobre 
uma moça que, naquela manhã, havia sido assassinada a 
facadas no centro de Rio Grande.

Quando seu marido chegou do trabalho, ela estranhou 
que ele não falou com ela e foi direto para o banheiro 
tomar seu banho. A mulher pensou que ele estava muito 
cansado e preparou o jantar. Quando seu marido saiu do 
banho e se sentou à mesa para jantar, a mulher percebeu 
que ele apresentava machucados nas mãos e no rosto. A 
mulher assustada, perguntou o que tinha acontecido, mas 
o marido, fazendo pouco caso, respondeu que não tinha 
sido nada, apenas um desentendimento com um colega 
do serviço. 

Já de madrugada, enquanto o casal dormia, um 
espirito entrou na casa e esfaqueou o marido. Na manhã 
seguinte, a mulher, como sempre, acordou antes do marido, 
foi até a cozinha para preparar-lhe o café. Estranhou 
que  o marido não levantou e retornou até o quarto para 
chama-lo. Quando tocou o marido, qual foi a surpresa: 
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o marido estava morto. Desesperada, começou a gritar. 
Quando levantou o cobertor viu que o marido havia sido 
esfaqueado com a faca que há alguns dias desaparecera, 
misteriosamente, do seu kit de cozinha. 

Com os gritos da mulher, a filha do casal acordou 
também. Entrou no quarto do casal e disse para a mãe 
ficar descansada porque o papai era o assassino da TV, que 
ele havia sido morto pelo espírito da moça com a mesma 
arma que ele havia usado. A mãe estava atônita, não 
acreditando no que a criança dizia. A menininha pegou na 
mão da mãe levou-a para o banheiro e mostrou as roupas 
do pai que estavam sujas e com manchas de sangue. A 
mãe, então, pergunta à filha como ela sabia desses fatos e 
a menininha respondeu que o Espírito da Moça apareceu 
para ela em sonho e contou toda a história, dizendo que 
precisava dar uma lição no papai. 

Aquela família ficou literalmente marcada pela 
tragédia. Dias depois o bebê nasceu com uma marca no 
pescoço, local onde o pai dera o golpe fatal em sua vítima. 
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A CASA DOS RETRATOS

Lívia Abreu Nunes
E.M.E .F .  CORIOLANO BENÍCIO

Um grupo de viajantes estava no meio da mata 
acampando. Quando a água estava quase acabando, eles 
resolveram caminhar por toda a mata para procurar algum 
rio ou algo do tipo. Até que acharam uma linda casa e logo 
pensaram que alguém morava ali.

Quando chegaram na casa, bateram, bateram e 
bateram na porta, mas ninguém abriu. Já morrendo de 
sede, entraram na casa e ficaram surpresos, pois não 
havia ninguém lá, nem ao menos móveis, apenas retratos 
de pessoas, sendo algumas  muito tristes e outras com 
um sorriso falso. Os viajantes tiraram muitas fotos, pois 
acreditaram que se contassem o que viam, ninguém 
acreditaria.

Mais tarde, ao voltarem para casa, quando foram ver 
as fotos no computador ficaram assustados. Não havia 
retratos, como tinham visto nas fotos, mas sim várias 
mensagens e a que mais chamou-lhes atenção foi essa: 
“os olhos podem ver tudo, mas nem tudo é o que parece 
ser.” 



146    |    PROJETO JOVEM ESCRITOR

RACISMO OU INJÚRIA RACIAL?

Lisliê Johannsen Costa
E.M.E .F .  PROFA.  WANDA ROCHA MARTINS

É muito importante observarmos que o racismo e 
a injúria racial, embora tratem do mesmo assunto, são 
diferentes. Enquanto o crime de racismo é muito mais 
grave e tem uma pena mais alta, o crime de injúria racial 
não. 

O crime de racismo previsto na lei 7.716/1989 implica 
conduta discriminatória dirigida a determinado grupo 
ou coletividade e, geralmente, refere-se a crimes mais 
amplos. Ao contrário de injúria racial o crime de racismo 
é inafiançável e imprescritível, ou seja, não existe tempo 
determinado para a vítima procurar a justiça. Temos como 
exemplo a triste passagem histórica em que os alemães 
praticaram o que devemos entender por genocídio, 
extermínio da raça, exemplificando o que é racismo. 
Devemos entender então, de uma vez por todas que o 
crime de racismo não se refere apenas a pessoas de cor 
negra. 

Por outro lado, injúria racial é um crime mais 
abrangente, que prescreve em oito anos, sendo uma ação 
personalíssima, ou seja, somente a pessoa ofendida é que 
pode apresentar. Exemplo disso foi a infeliz manifestação 
da torcedora do Grêmio, que foi amplamente divulgada 
pela imprensa. Portanto, afiançável, tanto que as pessoas 
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não entendiam o porquê ela depois do depoimento e 
mediante pagamento de fiança foi liberada para responder 
em liberdade.

Concluímos assim que, apesar destes dois termos: 
injúria racial e racismo serem populares, a grande parte 
da população confunde. Entendo que tudo se trata de 
racismo e que racismo é apenas crime praticado contra 
os negros. Portanto, o melhor caminho para evitar uma 
injustiça sempre será a busca da informação, portanto 
informe-se. 
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O PASSAGEIRO “FANTASMA”

Rafael Correa dos Santos
E.M.E .F .  PORTO SEGURO

Na cidade de Rio Grande, os ônibus da empresa Costa 
Buss vinham sendo incendiados, nos últimos tempos. 
Nunca nenhum dos ataques foi esclarecido. No último 
incêndio registrado contra um ônibus desta empresa, 
houve a morte de um passageiro. O “fantasma” do tal 
passageiro resolveu se vingar do incendiador e ficava 
vigiando a garagem da empresa. 

Numa certa noite, altas horas da madrugada, um 
homem tentou incendiar o ônibus 322 na garagem. Mas não 
conseguiu porque o “fantasma” trocou o balde de gasolina 
por um de água. Os guardas ouviram o barulho, foram 
verificar e encontraram um homem entre os ônibus que 
se identificou como funcionário que estava abastecendo 
os ônibus para o dia seguinte. Como os guardas não 
encontraram mais ninguém mandaram o homem pra casa, 
sem desconfiarem que ele fosse o causador dos incêndios. 
Quando já estava quase amanhecendo, o homem voltou 
à garagem. Entrou sem ser percebido pelos guardas por 
um buraco que havia na cerca da garagem e colocou atrás 
do banco do motorista do ônibus 484, um galão contendo 
líquido inflamável. 

Naquela tarde quente, no Paradão da Praça 
Tamandaré, um homem vestindo um moletom preto com 
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o capuz enfiado na cabeça circulava normalmente entre 
os usuários do transporte coletivo. Esperava pelo ônibus 
484. Quando o veiculo estacionou para o embarque 
dos passageiros, disfarçadamente caminhou, em meio a 
população, até a Rua 19 de fevereiro esquina com Visconde 
de Paranaguá e lá ficou esperando pelo ônibus. Assim que 
o ônibus dobrou a esquina, o homem, fingindo acender 
um cigarro, acionou o dispositivo que havia colocado no 
galão. Imediatamente o ônibus ardeu em chamas e os 25 
passageiros morreram carbonizados. 

Como o homem havia ficado parado na esquina 
para apreciar o espetáculo, nem podia imaginar o que 
o “fantasma” havia lhe reservado. Com a explosão, o 
“fantasma” se transformou em bola de fogo e atingiu o 
homem de moletom preto em cheio que queimou vivo no 
meio da rua. Para piorar, ainda soprava um vento quente 
que fazia a sensação calórica duplicar e, com isso, ninguém 
conseguiu se aproximar para apagar as chamas que 
queimavam o homem. As pessoas que estavam próximas 
ao incêndio, até hoje, não conseguem entender como 
só aquele homem de moletom preto foi atingido pelas 
chamas. Só que elas nem imaginavam da vingança que o 
“fantasma” prometera. 
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ALMA PENADA NA PREFEITURA

Rafaela Figueiredo Rola
E.M.E .F .  PORTO SEGURO

No centro, bem no coração da cidade do Rio Grande, 
fica o prédio da Prefeitura Municipal. No dia 26 de abril de 
2006, um morador de rua que costumava dormir embaixo 
da marquise da porta principal, colocou fogo no prédio. 
Os homens políticos que trabalhavam lá se preocuparam 
tanto que, depois do incêndio, colocaram guardas que 
fazem vigilância dia e noite. 

O Prefeito da época ficou muito preocupado e queria 
dar uma lição no causador do incêndio. Então foi até a 
Rádio Oceano e lançou uma campanha para encontrar o 
criminoso. Uma senhora, um dia, encontrando o Prefeito 
na rua, disse que sabia onde se escondia o morador de rua 
que, depois do incêndio, vivia assustado e sem paradeiro 
certo. O Prefeito foi atrás do homem, encontrou-o e bateu 
nele, deixando-o todo ensanguentado. 

A senhora apavorada com a atitude do Prefeito, 
censurou: 

- Eu falei onde ele estava escondido, mas não era pra 
bater nele e sim prendê-lo. 

O Prefeito furioso falou:
- Ele mereceu levar uns socos e ficar deste jeito. Onde 

se viu fazer isso com a Prefeitura. Se ele tem ódio de mim 
que resolva comigo pessoalmente e não incendiar o meu 
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local de trabalho. 
 O Prefeito não se deu por satisfeito: procedeu, 

sozinho, a uma investigação. Tirou fotos dos escombros 
da Prefeitura, tirou fotos do morador de rua, enfim, juntou 
provas e entregou tudo a polícia. A polícia prendeu o 
homem para que não fizesse isso com mais ninguém. 

Quando foi condenado, o Prefeito falou para o 
vagabundo: 

- Você nunca mais vai fazer isso! Você e nem ninguém, 
pode prender fogo na Prefeitura Municipal de Rio Grande! 
Foi feita a justiça! 

Poucos dias depois ele foi morto em uma rebelião 
dos presidiários da PERG. Dizem os guardas do turno da 
noite que a alma do morador vagueia todas as noites 
na volta do prédio da Prefeitura Municipal não deixando 
nenhum outro morador de rua se aproximar do prédio. A 
alma do morador de rua se tornou um espírito guardião da 
Prefeitura. 
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NOSSA ETERNIDADE COMEÇA 
AGORA!

Stefanny Ohara Dias da Silva
E.M.E .F .  PORTO SEGURO

Morava em uma cidade muito distante dos meus pais, 
mas parecia que estava junto deles. Sempre, aos finais 
de ano, ia pra lá. Estava confiante que esse ano não seria 
diferente até que, em 27 de setembro, um dia comum, me 
ligaram e me deram a pior notícia que já recebi em toda a 
minha vida. Foi, então, que percebi que esse ano e todos 
os próximos seriam diferentes, pois meus pais morreram 
num desastre de avião, quando iam para Florianópolis. 

Durante aquele dia e o resto da semana não queria 
ver, nem falar com ninguém. Embora não pudesse vê-los 
pessoalmente, os veria em meus pensamentos e sonhos. 
E sabia que, um dia, me juntaria a eles e continuaríamos 
nossa eternidade juntos, lado a lado. Passada aquela 
semana, fui morar na casa deles em Las Vegas. Prometi 
a mim mesmo que dali por diante comemoraria sempre 
o dia 27 de setembro, não como dia de morte deles, mas, 
sim, como o dia em que os guardei juntos no meu coração. 

No dia seguinte, fui ao supermercado. Particularmente 
não conhecia ninguém na cidade, mas todos me conheciam 
devido à morte dos meus pais e todos me perguntavam por 
que não morava junto com eles. Eu não sabia responder. 
Quando tinha 16 anos fugi de casa e fui para outra cidade. 
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Meus pais ficaram assustados quando chegaram do 
trabalho eu já não estava mais em casa. Assim que cheguei 
em Florianópolis, a cidade em que morei antes de vir pra 
cá, liguei e disse que estava bem e que não queria que me 
buscassem. 

Quando retornei do supermercado, encontrei uma 
carta no chão. Na carta estava escrito: “Nosso filho, 
estamos com muita saudade sua e escrevemos esta carta, 
pois, caso algo venha a acontecer conosco na viagem, 
talvez,  não dê para enviar. Enfim, se você a encontrar, 
queime-a, não guarde lembranças e não fique nesta casa, 
pois não queremos que sofras. Atenciosamente, sua mãe 
Maria e seu pai Joaquim”.

Durante vários dias, o garoto planeja escrever uma 
carta. Ele quase nunca sai de casa. A última vez que fora 
visto comprando cordas. Dias depois, ele foi encontrado 
enforcado naquela casa. Entre cordas, uma carta em que 
estava escrito: “Nossa eternidade começa agora!”. 



154    |    PROJETO JOVEM ESCRITOR

CADÊ A PÁTRIA AMADA?

Wallisson Fernandes Batista
E.M.E .F .  ADMAR CORRÊA

Famílias carentes vivendo na miséria. 
Governo não olhando para eles, isso já era.
Não se importam com a saúde e educação.
Construíram estádios para a Copa, gastaram dinheiro sem 
a menor noção. 
Chegamos à Copa com a moral, para perder para os 
alemães.
O que adianta? O governo não cuida da gente.
Quiseram fazer bonito, e o Brasil foi humilhado na frente 
de tanta gente.
Quero mais prioridades, mais segurança no meu país.
Em todas as cidades: educação e saúde para nossa 
querida sociedade.
Cadê a pátria amada? Eles não amam os cidadãos.
Quero um país melhor, com mais estrutura para viver.
Poder criar meus filhos e netos.
Salve a nossa pátria amada, que é alimentada pelo povo 
em vez da nação ser amada.
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O MONSTRO DO ARMÁRIO

Vagner Castro da Paz
E.M.E .F .  CORIOLANO BENÍCIO

Era uma vez uma menina muito comilona e 
bagunceira. Um dia ela inventou de fazer brigadeiro 
de panela, e então fez a maior bagunça, mas tinha que 
arrumar e limpar tudo antes que sua mãe chegasse. 

Limpou tudo e faltava limpar a pia. Quando ela foi 
abrir o armário para limpá-lo, um som estranho começou 
a sair de lá de dentro. Assustada, chamou a sua vizinha, 
elas agarraram as vassouras e uma delas abriu o armário, 
foi quando percebeu que o tal “monstro” era apenas o 
cachorro dela comendo brigadeiro. 





PROJETO JOVEM ESCRITOR  |  157   

GRUPO - C
(ALUNOS DA EJA)

PARTICIPANTES 
COM TEXTOS EM 

VERSOS





PROJETO JOVEM ESCRITOR  |  159   

AMOR ETERNO

Ana Paula da Cruz Lamadril
E.M.E .F .  PORTO SEGURO

O amor incondicional 
Perpassa por muitas vidas
O amor verdadeiro
Ultrapassa a eternidade
Como não sentir?
Jamais esquecerei do meu amor eterno
Mas quando reviverei
Esse sentimento cruel
Que me maltrata
Que me deixa esse vazio
Que não passa
Um dia! 
Um dia hei de reviver
Nem que seja em outra vida
Esperarei o tempo que for preciso
Para te ter novamente meu amor eterno.
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O AMOR

Bruno Rodrigues Furtado 
Brenda Stephany Alves de Andrade

E.M.E .F .  FRANÇA PINTO

O amor é tão bom
E seria melhor se fosse eterno
Melhor ainda se durasse o ano todo
Eu digo assim: de verão a inverno. 
O amor é tão bom
E seria melhor se existisse no mundo inteiro
Mas um amor duradouro
E não aquele tão simples e muito passageiro. 
O amor é tão bom
E seria melhor se não houvesse briga
E muito menos intriga
Mas é tão lindo
Como aquele que acontece 
Entre eu e ela nos enlouquece 
Falo do amor que sinto por ela 
Mas sem um ou outro
Ambos viram fera. 
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AUTORRETRATO

Daniela Thürmer
E.M.E .F .  ASSIS BRASIL

Sou um.
Sou um menino.
Sou um homem. 
Sou um garoto.

Sou ganancioso, mas ao mesmo tempo medíocre.
Sou envergonhado, mas estou sempre alerta.
Todos acham que sou grande.
Mas por dentro sou pequeno.
Pequeno que até um grão de areia.
Pode me derrubar com um simples toque.

Às vezes, sinto paixão,
Mas não sei se é verdadeiro
Ou passageiro. 
Se for, desejo que vá e não volte.

Sou baladeiro,
Mas não festeiro.
Gosto de sair de carona
Mas tenho medo
De saber se vou voltar. 
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O AMOR

Karine Torres Lima
Kamila Lemos Costa
E.M.E .F .  FRANÇA PINTO

Existem vários tipos,
E nenhum que não possa ser verdadeiro
Amor verdadeiro é amor um ao outro,
É ajudar ao próximo, sem querer nada em troca.
O amor é um gesto de carinho
Entre mãe e filho(a),
Entre amigos, namorados.
É um amor que não tem preço,
Mas tem respeito, afeto, sinceridade.
Amar é aceitar os defeitos e reconhecer qualidades,
E mesmo assim sem mudar nada. 
O que seria de nós amor? 
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AMOR, AMOR

Maria de Fátima G. Colemberg
Giulliana Pintado Gonçalves

E.M.E .F .  FRANÇA PINTO

Amor, um sentimento inexplicável 
Que cresce com o tempo
Amando conhecemos o outro.

Amar é quando nos sentimos especiais 
É estar com a pessoa que escolhemos 
Pelo o que ela é e não pelo o que ela tem. 

Amor é quando compartilhamos alegrias, tristezas
É quando saímos de mãos dadas
Caminhando pela praia e vendo o pôr do sol

Amor é quando nossos corações batem mais fortes 
Ao lado de quem nos faz bem.
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AMOR

Pedro Henry Acosta Pereira
Cristian Ribeiro da Silva

E.M.E .F .  FRANÇA PINTO

Quando eu era pequeno, era feliz 
Vivia fazendo tudo o que gostava.
Era uma época boa.
Na vila, a gente sempre brincava
De pega-pega, polícia e ladrão.
Jogávamos futebol e 
De noite a brincadeira era outra: brincar de esconder 
E sempre acabávamos brigando.
Com o tempo fui crescendo e percebendo 
Que sentido tem vida.
Eu achava que a vida não tinha sentido.
Até encontrar o verdadeiro amor.
Quando eu a vi, meu coração disparou a mil por hora
Não sabia o que estava acontecendo.
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SOBRE OS ORGANIZADORES

Joelma Madruga Furtado, filha 
de João Antônio Ibeiro Furtado e Vanilda 
Madruga Furtado, natural da cidade 
de Piratini – RS, é graduada em Letras 
Português/Inglês pela Universidade de 
Cruz Alta - RS – UNICRUZ  Especialista 
em Psicopedagogia Clínica Institucional 
pelo Instituto Educar Brasil – IEB, 
Especialista em Metodologia do Ensino 
e Ação Docente pela Universidade 
Católica de Pelotas – RS - UCPEL e 
Mestrado em Educação Ambiental pela 
Universidade Federal do Rio Grande 

– RS. Possui vários cursos de curta duração, bem como, tem vários 
trabalhos publicados na área do magistério. É versada em Línguas 
Estrangeiras, Português e Inglês. É Professora de Língua Portuguesa e 
Literatura. Atualmente atua como Assessora Pedagógica da Secretaria 
de Município da Educação do Município de Rio Grande-RS, bem como 
na Rede Estadual de Ensino.

Marcos Costa Filho –  É natural 
da cidade do Rio Grande – RS, filho de 
Marcos Costa e Maria José da Gloria 
Costa, Professor/Biólogo, aposentado 
da Universidade Federal do Rio Grande – 
Furg. Em sua nova fase de vida formou-
se em Letras Português/Inglês na 
mesma Universidade em que trabalhou. 
Em seus treze livros publicados, passeia 
pelos gêneros romance, crônica, conto 
e poesia. Criou os eventos literários “Sua 
Poesia Vai à Feira” que está em sua 17ª 
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edição na Feira do Livro da FURG ; “Poesia ao Entardecer” e “Mostra 
Rio-Grandina de Textos Natalinos” e os coordenou durante seis 
anos na Livraria Acadêmica até seu fechamento; “Concurso Literário 
Internacional Castro Alves” na Academia Rio-Grandina de Letras, bem 
como, o Projeto Jovem Escritor e o levou à Secretaria de Município 
da Educação da cidade do Rio Grande, sendo desenvolvido na rede 
municipal de ensino em 2015. Participou da criação e coordenou, desde 
o ano de 2005, uma página literária que foi publicada no Jornal Agora 
no caderno O Peixeiro até o fechamento do Jornal em 10 de março 
de 2020, com matéria, em prosa e verso, da Academia Rio-Grandina 
de Letras. Criou e organizou a Mostra de Textos Natalinos, com sarau, 
na Livraria Vanguarda nos anos (anos 2017 e 2018). Foi pioneiro ao 
organizar um concurso literário na Festa do Mar, em sua cidade, no 
ano de 2008). Recebeu em Porto Alegre das mãos do poeta Nelson 
Fachinelli a medalha Mário Quintana. Tem várias premiações em 
concursos literários, participou de diversas antologias que circulam pelo 
Brasil inteiro, como a do Centro de Literatura do Forte de Copacabana 
e Museu Histórico do Exército, em 2010. Foi o segundo presidente da 
Casa do Poeta Brasileiro do bairro balneário Cassino. Foi Patrono da 
38ª Feira do Livro da Universidade Federal do Rio Grande - Furg. Titular 
da cadeira número 31 da Academia Rio-Grandina de Letras. Acadêmico 
Fundador da Academia Internacional de Artes e Letras Sul Lourenciana 
e titular da cadeira nº 5, cujo Patrono é José Paulo Rodrigues Nobre. 
Ao conquistar o 1º. Lugar em poesia no Movimento Literário Mirinha 
foi convidado a organizador, pelo fundador do Movimento, Major 
Humberto Cavalcante Pessôa de Mello. Sua obra literária consta 
dos seguintes livros publicados: O Espelho d’Alma & outros Poemas 
(Poesias), Amar é viver (Poesias),Rio Grande (2035) no Futuro (Romance 
– Ficção), A folha e a Lágrimas (Poesias, contos e crônicas), Manuela 
(Romance – ficção), Poetando e Contando (Poesias e contos), Poesias e 
Prosas (Poesias e crônicas), O Patrono (Sobre a 38° Feira do Livro Furg 
- Poesias e crônicas), O Cisne Guarda um Mistério (Poesias, contos e 
crônicas), Amores e Protestos cabem em versos (Poesias) e Miscelânea 
Poética (Poesias), Encontro Literário (Antologia com poesias contos e 
crônicas para a qual convidou seus Afilhados Literários na Academia 
Rio-Grandina de Letras).
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