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12a Olimpíada de Redação – Ano 2016

Apresentação
Há doze anos, premiações vêm sendo realizadas pela Diretoria de Fomento à
Leitura e Literatura e Biblioteca Pública Municipal Prof. Nelson Foot, consagrando não somente nossos jovens e nossos adultos, mas também nossas crianças,
por seus textos terem sido selecionados para fazerem parte das coletâneas de
Redação.
Os textos que mereceram destaque em 2016 compuseram esta 12ª Olimpíada de Redação, e brilhantemente nos contam sobre as memórias de nossos idosos e sobre o papel deles na construção da sociedade contemporânea,
mostrando-nos como avós e avôs, hoje, vêm se distinguindo de estereótipos
sustentados tanto pela tradição, quanto pelo tempo.
O tema é também bastante pertinente quando oportuniza a discussão sobre
a violência e o desrespeito ao idoso, os quais podem ser observados em muitos
contextos, seja na família, nas ruas, nos ônibus, nos pronto-socorros e nas instituições financeiras.
E assim, esse foi o desafio lançado para mais esta edição aos nossos escritores, para que eles pudessem explicitar seus pensamentos enriquecidos pelas fartas lembranças dos avós, os quais fazem jus ao título “Guardiões da memória”.
Aos avós e a todos que participaram deste trabalho tão rico, em que foram
incentivadas a entrevista, a conversa, a leitura, a escrita e a criatividade, os nossos parabéns e o nosso muito obrigado.
Departamento de Fomento à Leitura e Literatura
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Prefácio
(Fabiano) “Era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, não sabia
explicar-se. (...) O fio da ideia cresceu, engrossou – partiu-se. Difícil
pensar. Vivia tão agarrado aos bichos. Nunca vira uma escola. Por isso
não conseguia defender-se, botar as coisas nos seus lugares.”
Graciliano Ramos
Chegamos à 12ª edição da Olimpíada de Redação que apresentou o tema “Do que lembram meus avós: o
papel do idoso na construção da sociedade”, o qual norteou os trabalhos de milhares de crianças, de jovens e
de adultos, que se dispuseram a escrever, fazendo com que o “fio da ideia”, enriquecido pelas lembranças de
pessoas queridas, crescesse, engrossasse e não se partisse, tranformando história em arte da escrita.
Esse fabuloso movimento de resgate das vivências mostrou-nos, nesta antologia, momentos de aprendizado e de valorização do idoso, decifrando a importância desse na construção da sociedade em que estamos
inseridos.
Assim, esta coletânea fez-nos refletir sobre o fato de sermos frutos dessas memórias, sobre a formação de
nossa identidade, provinda dos acontecimentos anteriores à nossa existência.
Enfim, o tema gerador da 12ª Olimpíada de Redação conseguiu que se indagassem “como estão sendo
tratados nossos progenitores?” e “como nós gostaríamos de ser tratados, ao entrarmos na tão falada, e, por
muitas vezes, temida ou contestada melhor idade?”, cujas respostas se deram por meio de uma escrita feita
com a alma desses nossos novos escritores.
E então se animou? Pois viaje pelas páginas desta coletânea, envolva-se com cada palavra dos relatos, escolha frases, estude o alcance delas, descubra seus velhos e novos sentidos, comente, leia, corte, recorte, com
pressa, sem pressa, e, finalmente, tome coragem você também para começar, como um ourives, a dar forma
a um texto seu, com o fio de suas ideias, e aproveite o instante para tentar “botar as coisas nos seus lugares”
como faria a personagem Fabiano, de Vidas Secas, se seus pensamentos não fossem tão fragmentados e sua
comunicação tão parca.
Unidade de Gestão de Educação
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Sobre a Biblioteca
A Biblioteca de portas abertas
A visão do atendimento da Biblioteca
“Prof. Nelson Foot” pelo olhar de Clayde Marini
Tudo começou quando em 1992 passei no concurso para Auxiliar de Biblioteca. De lá para cá, depois de assumir esse cargo, foi só aprendizado e satisfação em ver que, por meio dos livros, os saberes aumentaram para mim e para aqueles que vêm em busca de conhecimento.
Nesse universo dos livros, encontrei diferentes saberes e transmiti-los para os outros, desde o
minhocário para Dona Alzira, que desejava saber o porquê suas minhocas fugiam, passando por
física quântica de Manuel, o qual ansiava por provar que a matéria pode se desintegrar num lugar
e materializar-se em outro, chegando a Jorge Amado, a Guimarães Rosa, a Nora Robert´s e a demais autores e temas das literaturas brasileiras e estrangeira, sempre pensando em fazer com que o
usuário encontre o que veio procurar.
Esforço diário, entusiasmo e humildade em todo momento pautaram meus dias e minha visão do
atendimento, que sempre se confundiu com aprendizado, pois para atender às necessidades de informação dos usuários foi preciso estar constantemente antenada com a realidade dos acontecimentos.
Para tanto, o meu segredo sempre foi começar o dia como se fosse aquele primeiro, de quando
passei no concurso, empenhando-me em conseguir cada vez mais resultados positivos. E agora,
despeço-me como funcionária da Biblioteca Pública Municipal “Prof. Nelson Foot”, após anos de
dedicação, carregando na memória da alma a certeza de que “tu te tornas eternamente responsável
por aquilo que cativas”.
Clayde Marini Dos Santos
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Equipe de trabalho
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1º Lugar – Categoria Pré-Mirim
Giulia Kramer
Quem sou? Giulia Kramer, nasci em Jundiaí, estado de São Paulo no dia
05/09/2008. Estudo na a EMEB Prof.ª Armanda Santina Polenti. Participei das Olimpíadas de redação porque adoro ler e escrever e quero me
tornar uma escritora de livros infantis igual a Ruth Rocha! Minha preferência de livros são os dela. O último livro que li foi “O coelho que não
era de Páscoa”

Meu Avô
		S
		E
		B
LEG A
UM S
SEN T
V I
CONT A
PARA O
SE B
UM DI A
E NINGUÉM MAIS SOR R
NOITE O CÉU B
P O
E S
NOV A

EBASTIÃO BARBOSA
RA O SEU NOME
OM DE CORAÇÃO
L, GENTIL, OTIMISTA
UPER HOMEM
AVA EMBAIXO DA ÁRVORE
A OS NETOS BRINCAREM
VA SUAS HISTÓRIAS
S NETOS SONHAREM
ASTIÃO
PARTIU
IU
RILHOU
IS UMA
TRELA
CHEGOU!
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2º Lugar – Categoria Pré-Mirim
Manuela Harumi Rossi Nakashima
Olá, meu nome é Manuela Harumi Rossi Nakashima, tenho 7 anos. Nasci
no dia 16/09/2009 na cidade de Jundiaí-SP. Estudo no Colégio Objetivo
Jundiaí; e por ser uma aluna muito dedicada, a professora me incentivou
a participar da Olimpíada de Redação, dizendo que eu teria grandes
possibilidades de ganhar, pois sou criativa e adoro escrever. Gosto muito de ler com o programa de incentivo à leitura da escola. Toda sexta-feira leio um livro diferente, procuro sempre escolher livros que contam
sobre os animais e a natureza. O último livro que li, foi “Quero casa com
janela”, da autora Elza César Sallouti.

Regina
R
E
G
I
N
A

isonha era minha avó
special era o seu pocotó
igante era o seu abraço
ncrível o seu xodó
unca me esquecerei dela
i que saudades da minha vovó
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3º Lugar – Categoria Pré-Mirim
Sofia Caroline Castro Carrenho
Olá, sou Sofia Caroline Castro Carrenho, nasci em 29/07/2009 na cidade de Jundiaí, mas moro na cidade de Campo Limpo Paulista e estudo
na escola SESI 316. Eu adoro ler de tudo: histórias de contos de fadas,
revistas, gibis etc. Dos livros que li o que mais gostei foi “O menino que
descobriu as palavras”, de Cineas Santos e Gabriel Archanjo. Meu último livro lido foi “História de Feiura”, de Tatiana Belinky. Meus pais me
incentivam na leitura e foram eles que me inscreveram. Amei participar
do concurso e um dia escreverei meu próprio livro!

Momentos
A manheceu o dia
V ale à pena relembrar
O s momentos alegres
S omente ouvindo vocês a falar.
E u fico pensando
U m dia como será?
A legrias e brincadeiras
M uita festa no sofá
O meu amor por vocês nunca acabará.
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4º Lugar – Categoria Pré-Mirim
Letícia Beloli Gomes
Meu nome é Letícia Beloli Gomes, nasci em Jundiaí, no dia 27/08/2008
e estudo no 3º ano no Colégio Memorial. Participei da Olimpíada de
Redação por incentivo da minha mãe e porque sempre via minha prima
Sara participando e tinha muita vontade de participar também. Adorei
participar, fiquei muito feliz e vou continuar escrevendo todos os anos!
Gosto de ler livros infantis, engraçados e interessantes, os últimos que li
foram “A cidade que mudou de nome” e “A rosa da gratidão”.

Casa de Vó
C antinho de ilusões
A lma de criança
S entimentos e sonhos saborosos
A mor sem fim
D oces histórias encantadas
E terno momento de emoções
V ontade de ficar juntinho
Ó como é bom imaginar coloridices com a vovó!
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5º Lugar – Categoria Pré-Mirim
Johann Lima Mendonça de Souza
Meu nome é Johann, nasci na cidade de Jundiaí no dia 14 de novembro
de 2009, tenho 7 anos e atualmente estudo no 2º ano do Colégio Saber.
Minha professora Sandra Barcaro do ano passado da EMEB Janet Ferreira Prado foi quem me inscreveu no concurso e me deu a oportunidade para participar. Gosto muito de gibis da Marvel e de alguns contos
de fada. Os últimos livros que estou lendo são: “A casa sonolenta” e “O
rei bigodeira e sua banheira”, de Audrey Wood.

Amor
O A
ÉM
		O
É lemb R

mor da minha vó,
ais feliz comigo.
amor do meu avô,
ar do tempo antigo.
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6º Lugar – Categoria Pré-Mirim

Marina Rinco Brolli
Eu sou Marina Rinco Brolli, nasci em Jundiaí, em 24/04/2009. Estudo
no Objetivo Jundiaí. Gosto de jogar videogame, ler, jogar futebol, pular
corda e mexer no tablet. Eu soube da Olimpíada na minha escola. Quem
me incentivou foi minha professora Annelise Galeote e quem me inspirou foi meu avô Valdemar Rinco. Os últimos livros que li foram: “O diário
de Larissa Manoela” e “Sete histórias para sacudir o esqueleto”.

Meu Avô Criança
Meu V
Que c A
E L
ED
Um dia E
Seu chá M
		A
E faz a R

ovô querido que conta histórias
nta músicas até meu sono aparecer
e é muito legal e me dá balas
e tão querido, eu o amo
le comprou um batom lindo para mim
ate é uma delicia
s vezes brinca comigo como se fosse criança
te como eu !
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7º Lugar – Categoria Pré-Mirim
Isabelly Vitória de Araújo Reis
Olá sou Isabelly Vitória de Araújo Reis, natural de Jundiaí – SP, sou gêmea de um irmão, o nome dele é Samuel Vitor de Araújo Reis. Nascemos
no hospital Paulo Sacramento no Dia dos Namorados, em 12/06/2009,
aproximadamente às 00h02min e 00h03min. Tudo ocorreu muito bem
graças a Deus. Tenho atualmente 7 anos de idade, gosto muito de brincar de bonecas e quando não estou brincando de boneca brinco com
meu irmão parceiro inseparável Samuel e minha cachorrinha Belinha.
Gosto muito dos amiguinhos de escola e me dou muito bem com eles e
os professores; estudo atualmente na escola Beatriz Blattner Pupo que
fica aqui no Jd. Novo Horizonte. Eu e minha família servimos ao Senhor
Jesus e gosto muito das historinhas bíblicas onde aprendo louvores e
sobre os personagens. Daí vem a inspiração à leitura. Minha vó paterna
foi à escola participar de uma atividade e leu para nós a história do Boto
Rosa. Minha professora da época (Neusa) junto com a diretora me inscreveu na Olimpíada onde ela me inspirou a participar e consequentemente vim a ganhar. Os últimos livros que li foram: “Os três RS mágicos”
e “Gato de Botas”. Obrigado pela oportunidade de participar de algo
inspirador e inesquecível !!!!!!!

Amor que cuida
B
O
N
D
O
S
O

RANCO, NEGRO OU MULATO, SUA COR NÃO FAZ MAL
IDOSO É ESPECIAL E TAMBÉM MUITO LEGAL.
ÃO O DEIXE SOZINHO NA RUA, POIS
E VOCÊ QUER ATENÇÃO
S QUE JÁ USAM BENGALA
ÃO MAIS CARENTES DE PROTEÇÃO.
U POR SAÚDE FRAGILIZADA, OU POR NÃO LEMBRAR DE QUASE NADA.
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8º Lugar – Categoria Pré-Mirim
Letícia Oliveira da Silva
Eu sou a Letícia Oliveira da Silva, tenho 7 anos, nasci na cidade Jundiaí,
estudo na EMEB Professora Armanda Santina Polenti. Este foi o primeiro ano que participei da Olimpíada de Redação incentivada por minha
professora do 1º ano. Eu amo escrever, este é o meu passatempo. Assim
como também amo ler. O meu livro preferido é “Menina bonita do laço
de fita”, de minha autora preferida, Ana Maria Machado.

As lembranças
E L
TAMBÉM E
MUITO TE M
		B
		R
		A
AS HISTÓRIAS FICAM N
AGORA SÃO LEMBRAN Ç
HOJE A
		S

ES JÁ FORAM CRIANÇAS
STUDARAM
PO ATRÁS
RINCAVAM NA RUA
IAM COM OS AMIGOS
DORAVAM PASSEAR
A MENTE
AS
PENAS
AUDADES
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9º Lugar – Categoria Pré-Mirim

Maria Eduarda Sá de Jesus
Sou Maria Eduarda, 8 anos, nasci no dia 16/09/2008, na cidade de Jundiaí. Estudo na EMEB Prof.a Janet Ferreira Prado. O que me levou a participar desse concurso foi a oportunidade de estudar e ler. A minha
leitura preferida é a infantil. Um dos livros que li e gostei foi o “Diário de
um banana”.

Lembranças dos meus avós
L embranças de coisas boas
É o que meus avós
M e fazem ter.
B ebês, crianças, jovens e adultos ouvem
R ecordações dos dias que viveram,
A lguns lugares que nunca esqueceram
N em saíram do coração.
C ada um lembra uma história
A guardar com emoção, porque a
S ua vida é uma lição!
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10º Lugar – Categoria Pré-Mirim
Cauã Alborghette Domingos
Cauã Alborghette Domingos nasceu aos 09/03/2009 na cidade de Mogi
Guaçu/SP. Sempre gostou de livros e tomou como hábito ouvir histórias
antes de dormir; até que aprendeu a ler e então passou a ser o contador
de histórias. É frequentador da biblioteca local, e atualmente sua leitura
preferida são os gibis. Para ele ler e escrever é muito divertido. Cursava
o 2º ano do ensino fundamental quando a escola o inscreveu para o
concurso de redação da Biblioteca de Jundiaí. Foi o primeiro de que
participou e ficou muito feliz e honrado por ter sido um dos escolhidos.

Envelhecer
E les são legais
N os protegem do perigo.
V elhinhos,
E ngraçados são meus avós.
L eais,
H erois
E les são especiais.
C arinhosos
E les são lindos
R eais, eles são reais!
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11º Lugar – Categoria Pré-Mirim
Heloísa Borges Caetano
Heloísa Borges Caetano, nascida no dia 08/03/2010 em Jundiaí, tem
hoje, sete anos. Estuda no Colégio Crescer, cursando atualmente o 2º
ano do Ensino Fundamental. Ela é filha de Joelma Vieira Borges Caetano,
professora da rede municipal de Educação e Cristiano Caetano da Silva,
Administrador de Empresas. Sua mãe e sua professora, Claudia Pupo, são
responsáveis pelo incentivo e participação na Olimpíada de Redação. A
professora sistematizou o gênero textual com a turma e sugeriu que
participassem. A mãe, já sabendo da Olimpíada e também trabalhando
com seus alunos, reforçou o incentivo da professora. A Heloísa tem o
hábito diário de ler. É eclética com relação aos gêneros textuais. Adora livros de aventura, poemas, contos de fada, entre outros. O último
livro lido foi “Poesia na varanda” de Sonia Junqueira, da Coleção Itaú.

Carinho de “Vó”
C ura a tristeza
A umenta a alegria
R ealça o amor
I ntensifica o sorriso
N ão tem contra indicação
H armoniza os sentimentos e...
O timiza a felicidade!
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12º Lugar – Categoria Pré-Mirim
Beatriz Eduarda da Silva Marques
Meu nome é Beatriz Eduarda da Silva Marques, estudo na EMEB Prof.a
Janet Ferreira Prado, escola de tempo integral na Vila Santana, Jundiaí/
SP. Tenho oito anos e nasci em 14/12/2008. Gosto muito da minha escola, pois além de ter muitos amigos, também aprendo muitas coisas.
Tenho três irmãos e gosto muito de brincar. Na minha casa, meu pai tem
muitos livros na estante e, sempre que eu quero, posso pegar para ler.
Foi uma surpresa muito boa ter sido premiada no concurso.

Minha vovó
V
O
V
O

ejo você todos os dias.
uço suas histórias com alegria.
ovó,nunca esquecerei
carinho que sempre ganhei.
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1º Lugar – Categoria Mirim
Ana Júlia Santos
Meu nome é Ana Júlia Santos, nasci no dia 10 de abril 2007, em Jundiaí,
onde moro com meus pais, Gleison e Cláudia e minha irmã gêmea Maria
Eduarda. Estudo na EMEB “Luiz Biela de Souza’’, no bairro Jd. Santa
Gertrudes. Resolvi participar da olimpíada por incentivo da coordenadora Renata Matos e da minha mãe, também em homenagem à minha
vó Venina que mora em Minas; sinto muita falta dela. Gosto muito de ler
e escrever. O livro que mais gosto e que acabei de ler é “A menina que
roubava livros”, do autor Markus Zusak. Gosto também de histórias em
quadrinhos da Turma da Mônica. Espero nunca perder esse gosto que
tenho pela leitura. Muito obrigada pela oportunidade.

Vovó Julinha
Quero ser uma vovó
Não vou dar ponto sem nó
Antenada e legal
Eu vou ser especial.
Quero ter muita saúde
Uma questão de atitude
Fazer muito esporte
Pra poder ficar bem forte.
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Quero contar muitas histórias
Registrar minhas memórias
No futuro ou no momento
Transmitir conhecimento.
Quero brincar com meus netinhos
Enchê-los sempre de carinhos
Apertar e abraçar;
Brincar, sorrir e cantar.
Quero dar e receber
Vou plantar e vou colher
Da família e dos amigos
É assim que eu prossigo.
Esta é a vovó que eu quero ser
Quando eu envelhecer.

35
Miolo 12ª Olimpíada.indd 35

01/06/2017 17:13:11

12a Olimpíada de Redação – Ano 2016

2º Lugar – Categoria Mirim

Júlia Fernanda Gonçalves
Meu nome é Júlia Fernanda Gonçalves. Nasci em Jundiaí em 22/11/2005.
Estudo no 6º ano na escola SESI 409. O que me levou a participar da
Olimpíada foi o dever dado pela professora com o tema proposto e que
foi muito elogiado por ela e também a premiação após consulta do regulamento. Gosto de ficção e de temas relacionados a minha faixa etária (teens). O último livro que li foi “As mil e uma noites”, contos Árabes.

Envelhecer lentamente
Um dia bem lá trás,
fui pequena, fui criança,
alegria e inocência,
estripulia e dança.
Cresci,
fui menina, fui princesa,
fantasia e esperteza.
No outro dia me peguei adolescente,
teimosia, rebeldia inconsistente.
Veio então meu namoro
e com meu coração fez um estouro
Paixonite aguda, doença comum
Para quem se apaixona todo dia por mais um.
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Depois dos dezoito,
o tempo passou feito vento;
responsabilidade adulta
que a vida dificulta;
Casamento, família, filhos
Casa, trabalho, contas,
quase me perco nos trilhos
no mundo que não é do faz de conta.
Reencontro-me comigo agora
Quando já sou senhora
Me apaixono novamente
Pela vida que me segue diariamente.
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3º Lugar – Categoria Mirim
Inaê Botelho dos Santos
Meu nome é Inaê Botelho dos Santos, tenho 9 anos, nasci no dia 04
de fevereiro de 2008 na cidade de Jundiaí e estudo na escola EMEB
Professor Antônio Adelino M. S. Brandão. Sempre gostei muito de ler e
participei da 12a Olimpíada de Redação porque a professora Ivete sempre participou e motivou toda a turma do 3º C a participar também.
Minha família também sempre me incentiva a ler e a me dedicar aos
estudos. O livro que eu mais gostei foi “O Pequeno Príncipe”. O que me
inspirou a criar o poema foi a saudade que sinto da minha avó que já foi
pro céu. Eu amo escrever poesia.

Que saudade
Minha vovozinha tão bela
De roupa branca ,azul ou amarela
sempre parecerá a cinderela
Ah! Como sinto falta dela
Como gostava de sua comidinha
sempre tão temperadinha
Quando eu era criancinha
apertava minha linda bochechinha
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Em sua época
Não existia Whatsapp
E agora a vovozinha
Não sai de Zap Zap
No seu tempo de escola
era lousa cheia e palmatória na mão
ajoelhava no milho
Mas ela não desistiu não
Quando falam em terceira idade
Sinto falta de sua felicidade
lembro da sua alegria
Fico cheia de saudade...
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4º Lugar – Categoria Mirim
Lídia da Silva Fernandes
Meu nome é Lídia da Silva Fernandes, tenho 10 anos. Nasci na cidade
querida de Jundiaí no dia 22 de julho de 2006. Atualmente dedico-me
aos estudos, no 5º ano na escola EMEB Carlos Foot Guimarães, onde
passei por vários professores muito eficientes e capacitados. Sempre
procurei caprichar e fazer tudo com muito carinho. Em 2014, participei
do 2º concurso da Semana da Pátria, onde fui classificada em 10º lugar
na categoria poema nível A. O motivo de querer participar da Olimpíada
de Redação foi porque o gênero que sempre mais apreciei foi o poético,
por isso me inspirei em autores que admiro como Cora Coralina. Espe
rança, confiança e dedicação foram as três coisas essenciais para o meu
poema ter ficado em 4º lugar. Agradeço a Deus por esta rica oportunidade e que venham novos desafios!

Idosos e saudosos
Cadê a nossa terceira idade?
Está em casa,
Ou nas pracinhas da cidade?
Às vezes nós achamos
Que os idosos não tem memória
Ao contrário,
Nelas são guardadas muitas histórias!
Os idosos são assim
Trabalham sem fim,
Por você e por mim.
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Uns o tratam, outros os maltratam
Uns tratam com carinho,
Outros...
Os querem longe do seu caminho.
Por que o ser humano é assim?
Se desfaz tão fácil,
De alguém que dedicou a vida inteira
Por você e por mim.
Tenho bisavô, tenho bisavó
Tenho avô, tenho avó
Quanta sabedoria
Em uma pessoa só!
Quando eu crescer
Quero ser avó
E mostrar aos meus netinhos
Que não existe amor melhor!
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5º Lugar – Categoria Mirim

Thiago Boscariol Rosa
Meu nome é Thiago Boscariol Rosa, nasci em Santo André/SP, no dia 29
de janeiro de 2006. Frequento o 6º ano da E. E. Prof. Adoniro Ladeira. Fui incentivado pela minha professora de 5º ano, Caroline Schiavelli,
da EMEB Prof. Joaquim Candelário de Freitas. Gosto de ler vários gêneros, mas prefiro terror e suspense. O último livro lido foi biografia de
Lucas Lima.

Sonetos da maturidade
Envelhecer tem seu preço
Muitas vezes é a solidão
Não importa o começo
No final, não se nega perdão.
Ainda existe brilho no olhar
E não faltam conselhos a dar
A experiência é um dom
Seus cabelos são como algodão.
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Suas mãos trêmulas e enrugadas
São respostas do tempo implacável
Da idade avançada e da vida admirável.
O idoso merece cuidado da sociedade
Deve ser tratado com dignidade e respeito
Por tudo o que leva no peito.
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6º Lugar – Categoria Mirim
Camille Gonçalves Ribeiro
Meu nome é Camille Gonçalves Ribeiro, tenho 11 anos, e meu “irmão” é
o meu cachorro, o Brilho. Nasci no dia 12 de dezembro em Jundiaí. Estudo no Colégio Objetivo Jundiaí desde os meus 3 anos. Adoro estudar,
ano passado ganhei a bolsa de 100% na minha escola, por ter tirado as
melhores notas. Participei da Olimpíada porque eu amo redação e Português é uma das minhas matérias preferidas. Outra coisa que eu gosto
é de ler; quando eu ainda não tinha aprendido, decorava as histórias que
liam para mim. A minha autora favorita é a Paula Pimenta. Seu livro “Minha Fora de Série 3”, foi o último que li. Atualmente estou lendo “Princesa das Águas”. Estou muito curiosa para descobrir o tema deste ano.

Seu tempo é agora!
Momento de...
relembrar histórias,
de sentir muitas saudades,
de encontros e reencontros,
de recordar lembranças
cheias de cheiros, cores e sabores
e de acreditar que ainda há
muito a se realizar,
basta acreditar!
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Fase da vida
em que se quer aproveitar
ainda mais,
o que ela pode nos dar,
a oportunidade infinita
de amar!
As marcas da sua pele
carregam suas experiências,
e mostram que o tempo correu
que você viveu,
que sempre pode fazer aquilo
que ainda não deu!
Aproveite seu tempo,
vamos sem demora!
A vida está aí,
E seu tempo é agora!
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7º Lugar – Categoria Mirim
Giovanna Valentin da Silva
Sou Giovanna Valentin da Silva, nasci em Jundiaí/SP, em 26 de junho de
2006. Estudo no Colégio Campos Elíseos desde o 1º ano, quando entrei
bem pequena e onde aprendi muitas coisas boas. No colégio, além das
matérias, aprendemos o que há de melhor: o amor, o respeito ao próximo, às diferenças e a solidariedade. Participei da Olimpíada de Redação
pela iniciativa do Colégio e incentivo da Professora, Coordenação e Direção. Foi uma experiência maravilhosa e que me fez acreditar mais em
meu potencial. O último livro que li foi “O Pequeno Príncipe”.

Vida bem vivida
Com a idade e as rugas
Vem também maturidade
Mostrando que a vida pode ser
Linda na terceira idade.
Os idosos gostam de crochê
para roupinha de bebê.
Falar ao telefone
e também assistir TV.
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Mas do que eles mais gostam
Ninguém pode esquecer
É o carinho dos seus filhos e netos
Para seu coração aquecer.
Aquecido o coração
Com amor e gratidão
De uma vida bem vivida
Com ternura e emoção.
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8º Lugar – Categoria Mirim

Mateus Bino Belode
Sou Mateus Bino Belode, nasci em Jundiaí/SP, no dia 17 de dezembro
de 2007. Estudo na EMEB Antonino Messina, estou no quarto ano. Participei também, da 11a Olimpíada de Redação e ganhei em 4º lugar, com
isso e com a ajuda e motivação da minha mãe, eu quis participar novamente. Gosto muito de ler gibis da Turma da Mônica e livros de aventura. O último livro que eu li foi “O Reino Perdido do Beleleu”.

Minha vovó...
Da contação de história,
ao bolo de fubá,
na minha memória,
ela sempre estará.
Envelhece lentamente,
mas ainda brinca facilmente.
Ela está sempre presente.
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Muitos dizem que está na terceira idade,
mas para mim isso é só felicidade.
Me encanta com seu abraço,
quando fico amedrontado,
sempre diz que não preciso,
pois ela mesma já passou por isso.
Me protege em oração,
pois estou sempre em seu coração.
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9º Lugar – Categoria Mirim

Gabriel Muller Sinhorini de Oliveira
Meu nome é Gabriel Muller Sinhorini de Oliveira, porém meus amigos
me chamam de Gabriel Muller. Nasci na cidade de Jundiaí/SP, no dia 04
de janeiro de 2006. Estudo no 6º ano do Colégio Futura. No ano passado eu estudava na Escola EMEB Dr. José Romeiro Pereira. Participei
da Olimpíada por causa do “panfletinho” que recebi na escola. Fiquei
animado com os prêmios oferecidos. Gosto de livros infantis com histórias engraçadas, tipo comédia. Meu autor preferido é Jeff Kinney que
escreveu “O Diário de um Banana”; e o último livro que li foi “Rodrick é
o cara”.

Os dias passam
A sabedoria já encoberta
E as lembranças apagadas lentamente
Assim vão passando os dias
De quem viveu intensamente.
Com a idade avançando
E a memória se apagando
Assim vão passando os dias
Pra quem os anos já estão pesando.

50
Miolo 12ª Olimpíada.indd 50

01/06/2017 17:13:12

12a Olimpíada de Redação – Ano 2016

E a família abençoada
Tratam todos com louvor
Assim vão passando os dias
De quem só nos deu amor.
Mas tem aquele abandonado
Que no asilo foi esquecido
Assim vão passando os dias
De quem já se sente perdido.
Mas um dia chega o fim
E as lembranças vamos levar
E assim vão passando os dias
Daqueles que nos ensinaram a amar.
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10º Lugar – Categoria Mirim

Jullia Karolina Ferreira
Sou Jullia Karolina, nasci em Jundiaí em 07/04/2006. Atualmente curso
o 6º ano na E. E. Paulo Mendes Silva. Adoro leitura e minha mãe me estimulou a participar e pretendo participar nas próximas vezes, porque a
sensação de passar para o papel o que sentimos é muito boa!

A melhor idade dos meus avós
É com certeza a melhor
Tem brincadeira
Tem correria
Tem alegria todos os dias
Tem bolo de laranja e de chocolate
Tem estripulia e arte
Tem vovô roçando o quintal
Tem vovó usando avental
Tem juventude pra todo lugar
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Tem crianças querendo brincar
Tem comidinhas com gosto de carinho
Tem amor com gosto de beijinhos
A melhor idade dos meus avós
Com certeza é todo dia
Vivendo a vida com muita sabedoria
Ensinando e aprendendo a mimar
Amando e sempre querendo brincar
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11º Lugar – Categoria Mirim
Nicole de Oliveira Costa
Meu nome é Nicole de Oliveira Costa, nasci no dia 18 de fevereiro de
2007, em Itatiba, interior de São Paulo. Tenho 10 anos. Estudo na escola
EMEB Coronel Júlio César e é o segundo ano que participo da Olimpía
da de Redação. Comecei a participar por incentivo do meu pai, que
também escreve para o concurso há muitos anos. Gosto de contos, de
livros de fantasia e minha autora preferida é a escritora J. K. Rowling,
da qual terminei a pouco tempo a leitura do seu livro “Harry Potter e a
Pedra Filosofal”.

Meu vovô
Conheço uma pessoa que tem...
... Dentro dela um pouco de velhice
Que rima comigo na sapequice
Que rima com muitos na tagarelice
E com muitos outros na maluquice
... Dentro dela muito de idade
Que rima comigo na bondade
Que rima com muitos na verdade
E com muitos outros na amizade
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... Dentro dela um homem ancião
Que rima comigo no coração
Que rima com muitos na opinião
E com muitos outros na ação
... Dentro dela um grande passado
Que rima comigo ao ser animado
Que rima com muitos ao ser admirado
E com muitos outros ao ser lembrado
... Dentro dela o meu vovô amável
Que rima comigo por ser inseparável
Que rima com muitos por ser incansável
E com muitos outros por ser incomparável
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12º Lugar – Categoria Mirim
Maria Eduarda Marim Meu nome é Maria Eduarda Marim, tenho 10 anos
e nasci em Jundiaí no dia 30 de agosto de 2006. Estudo na Escola Patelli e ano passado recebi o desafio de participar da Olimpíada de Redação de Jundiaí, com o incentivo de meus pais, professores e o apoio de
todos da escola, que sempre incentiva a participação dos seus alunos
em diversas Olimpíadas e pude receber esta maravilhosa premiação. Minha inspiração vem de histórias em quadrinhos, contos de fadas e livros
como: “Os três Rs Mágicos”, de Mara Ligia Biancardi e “O Diário de um
Banana”, de Jeff Kiney. Estou muito feliz por ter tido a minha redação
classificada como uma das melhores da região e espero continuar comum bom desempenho nos próximos desafios que estão por vir.

Tanto esforço para nada!
Nós idosos quando éramos crianças,
vivíamos cheios de esperanças.
Sempre brincávamos de montão,
com muito amor no coração.
Quando a juventude chegou,
logo a todos nos espantou.
As responsabilidades começaram a vir,
e já não se tinha tempo para sorrir.
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Os filhos então começaram a chegar,
e a eles tivemos que cuidar.
Porém era muito trabalho a fazer,
para uma boa vida conseguirmos ter.
Na nossa velhice enfim chegamos,
e ao trabalho sempre nos doamos.
Mas será que todo esse esforço valeu?
Para no fim dizerem: – E então, morreu.
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1º Lugar – Categoria Infantil
Laura Gabriel Bandeira
Eu, Laura Gabriel Bandeira, nasci em 20 de Outubro de 2004, em São
Paulo. Estudo no Colégio Leonardo da Vinci, em Jundiaí, onde, através
da professora Déborah, orientadora da disciplina de redação, fui incentivada a participar da 12a Olimpíada de Redação. Minhas referências literárias vão desde romance a ficção, como por exemplo, a saga Harry
Potter, de J. K. Rowlling; “Os bons segredos”, de Sarah Dessen; saga
Percy Jackson, de Rich Riordan; saga “A Seleção”, de Kiera Cass; saga
“A Rainha Vermelha”, de Victoria Aveyard e os livros de Paula Pimenta.
O último livro que li foi “Morte de Tinta”, saga Coração de Tinta, da escritora Cornelia Funke.

Raio de sol e a lenda do Arco-íris
Em uma bela tarde de outono, eu estava sentada no quintal da casa da minha avó, observando o
lindo arco-íris que se formara no céu. Um tempo depois, minha avó Amélia sentou-se ao meu lado.
Mas ela parecia não entender o que eu observava tão atentamente, então me perguntou:
– Aninha, o que você tanto observa?
– O arco-íris, vovó. Como será que ele surgiu? – respondi.
– Bem... Existe uma história que minha avó me contava sobre a origem do arco-íris. Essa mesma
história tem origem na tribo da qual descendemos. Você quer que eu a conte?
– Sim, vovó, por favor.
Minha avó fez uma pausa e começou a contar:
– Havia uma aldeia indígena que vivia em festa, eles não viviam em guerra, não tinham problemas, não precisavam se preocupar com nada, apenas com uma coisa: festejar!
– Mas como, vovó? - disse interrompendo-a – hoje nós vivemos nos preocupando com tudo?
– Bom, isso aconteceu em um passado muito distante. Continuando a nossa história, nessa aldeia
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havia um casal muito bondoso que estava esperando um bebê, esse casal nunca tinha tido filhos, e
a aldeia inteira estava muito feliz. Quase todos os dias eles festejavam e contavam os dias para que
Raio de Sol chegasse. No final da gravidez a mulher ficou doente, mas não era uma doença comum,
era muito diferente e rara para a época...
– Mas o que vai acontecer com ela? E com Raio de Sol?
– Quando eu terminar de contar a história você verá. Ao saberem da notícia os índios da aldeia
começaram a rezar e a pedir aos deuses para que a mulher ficasse bem. Dias se passaram e a mulher
não melhorava. No dia em que Raio de Sol nasceu, sua mãe morreu, o que foi uma grande tristeza
para a tribo. Ela cresceu sob os cuidados do pai, um senhor bom e muito amoroso.
Raio de Sol encantava a todos que via, era uma menina muito alegre, sorridente e esperta. Ela
adorava as cores e vivia pintando seu corpo com diversas cores e muitos desenhos. Além disso, ela
adorava os animais, tinha um cuidado muito grande com eles, sempre que encontrava algum animal
em perigo corria para ajudá-lo.
Todos da tribo gostavam muito dela, principalmente porque Raio de Sol lembrava muito sua
mãe tanto em características físicas quanto no seu jeito de ser e cuidar de todos que estavam a seu
redor. Ao completar dez anos, o pai de Raio de Sol lhe deu um colar com várias penas de sete cores
diferentes: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta.
Esse colar pertenceu a mãe de Raio de Sol e por esse motivo a menina nunca mais tirou aquele colar.
Os anos se passaram e de repente Raio de Sol adoeceu e nenhum curandeiro conseguia salvá-la.
Parecia que tudo ao redor tinha perdido sua luz: os dias tornaram-se nublados, as noites não tinham
mais tantas estrelas, os animais ficaram mais calados, as folhas das árvores começaram a se descolorir e cair, as flores ficaram murchas, os passarinhos pararam de cantar, os índios pararam de festejar,
não havia mais alegria e luz. Parecia que tudo havia perdido sua cor e seu brilho.
Um tempo depois descobriram que a doença de Raio de Sol era a mesma que havia matado sua
mãe. Uma semana antes de morrer, ela prometeu ao pai que quando fosse ao céu, lhe daria um presente dos deuses, e também tirou o colar que o pai havia lhe dado e disse que era para ele guardar
com todo carinho, porque assim ele nunca se esqueceria dela nem de sua mãe.
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No dia de sua morte todos ficaram muito tristes. Naquela tarde, após uma leve chuva, toda tribo
viu vários arcos coloridos no céu. Nesse momento o pai percebeu que aquilo era o presente da filha,
era a união da mãe com Raio de Sol. Ele também comparou as cores do colar da filha e percebeu que
eram elas que estavam nos arcos de cores na mesma sequência e que os animais, flores e árvores
voltaram a ter cor.
A partir de então, toda vez que um arco-íris aparecia no céu o pai de Raio de Sol lembrava de
sua filha e de sua mulher e os índios festejavam, pois antes de cada arco-íris havia uma breve chuva
que sempre alegrava as flores, frutos, animais, árvores, rios e plantações.
– Mas e as cores do arco-íris? O que significam, vovó? – perguntei.
– A cor vermelha simboliza a paixão e o amor dos pais e da tribo por Raio de Sol; o laranja a prosperidade do amor; o amarelo a alegria e a luz que Raio de Sol trouxe; o verde a esperança da tribo;
o azul a harmonia dos indígenas; o anil o respeito de todos e, finalmente, o violeta que simboliza a
espiritualidade e a fé.
– Nossa, vovó, que história linda! Fala sobre o amor da família, a união de uma tribo e sua cultura.
Agora vou contar sobre Raio de Sol e a lenda do Arco-Íris para minhas bonecas e no futuro para os
meus filhos e netos!
– Que bom, Aninha, assim essa história nunca se perderá.
A partir de então sempre fico feliz na presença de um arco-íris e me lembro da lenda contada
por minha avó.
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2º Lugar – Categoria Infantil
Maria Laura Reis de Moraes
Meu nome é Maria Laura Reis de Moraes, tenho 13 anos, nasci em Mogi
Mirim-SP, no dia 30 de outubro de 2003. Estudo no Colégio Objetivo
Mogi Mirim, adoro ler e também gosto de escrever. Leio um pouco de
tudo: romances – atuais e de época, de autores brasileiros e estrangeiros; ficção científica, suspense, gibis, poesias, biografias. Normalmente
leio mais de um livro ao mesmo tempo: acabei de ler “Emma” (Jane
Austen) e “Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil” (Leandro
Narloch). Concorri na Olimpíada de Jundiaí, pois tive um texto selecionado pelos professores. Fiquei bastante feliz, até porque já sabia que
um dos prêmios seria ter minha redação publicada em um livro com os
outros classificados.

Como surgiu o trevo da sorte
Mia e Bruno estavam passando as férias na casa dos avós.
Certa tarde, eles resolveram brincar de pega-pega. Mia saiu correndo e Bruno foi atrás dela. Só
tinham permissão para brincar no enorme quintal gramado, onde nasciam cogumelos, ervas daninhas e trevos comuns.
Bruno, porém, teve a felicidade de encontrar um trevo de quatro folhas. Chamou a irmã, que instantaneamente teve a ideia de falar com os avós: eles sempre tinham uma lenda na ponta da língua,
quem sabe tivessem uma sobre trevos e o porquê deles darem sorte.
– Sentem-se, crianças, que a história será longa – avisou a avó.
Bruno se acomodou no tapete e colocou o trevo atrás da orelha de Mia.
– Reza a lenda, – começou a avó – que há muito tempo, havia uma deusa que era adorada por
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muitos mortais seu nome era Sorte. Ela passou vários séculos em paz, dando suas bênçãos aos humanos.
– Mas somente aos que se mostrassem merecedores – lembrou o avô.
– A paz acabou quando a deusa se apaixonou por um humano, chamado Trevo. Ele passou a
conquistar seus objetivos facilmente, sem nem se esforçar – reforçou a avó.
– Mas isso devia ser o máximo! Ele conseguia tudo! – exclamou Bruno.
– Sim, mas ele tinha uma irmã – completou o avô. – Avenca, esse era o nome dela, vivia inconformada com a sorte do irmão. Sentia-se injustiçada por ter de se esforçar para conseguir algo que era
concedido a ele de graça.
– E o que ela fez? – indagou Mia.
– Ela falou com o namorado, que matou Trevo na primeira oportunidade – ele respondeu.
– A deusa deve ter ficado arrasada – lamentou a menina.
– Ficou - concordou o avô. – Ela chorou de amor, de saudade... Suas lágrimas foram tão sinceras
e tão repletas de dor que, ao tocarem o solo, se transformaram em plantinhas verdes de quatro folhas...
– Que conhecemos como trevo da sorte – completou, empolgada, a avó.
– Mas por que ele dá sorte? – perguntou Bruno.
– Porque o trevo é a lágrima da deusa, querido – respondeu a avó. –Tudo o que vem dela transborda sorte.
– E quanto à Avenca, vovó? O que aconteceu com ela?
– Ah, Bruno... Ela viveu durante muitos anos mais. Apesar de nunca ter se arrependido pela morte
do irmão, ela também nunca foi feliz.
– Mas, - interrompeu o avô – logo soube de sua morte, Sorte fez brotar, próximo ao corpo de
Avenca, uma planta que ficou conhecida pelo seu nome.
– Avenca não é aquela planta que vai definhando se uma pessoa invejosa olhar para ela? – perguntou Mia.
– Sim, querida, a Avenca é realmente muito sensível à inveja. Sabe por quê? Porque ela é originá-
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ria da pessoa mais invejosa que já existiu, e ninguém melhor que um invejoso para detectar algum
semelhante, não é mesmo? – observou sabiamente a avó.
– Uau, vovó. A senhora está parecendo aqueles filósofos que eu aprendi na escola – espantou-se
a neta.
– Mas, afinal, como a lenda termina? – perguntou o garoto.
– Eu conto – empolgou-se o avô. – Depois de todas essas confusões, a deusa abandonou a imortalidade. Estava mesmo precisando de um descanso. A partir de então, os humanos passaram a lutar
por seus sonhos, e hoje em dia continuamos assim, sem receber nada de graça, apesar de muitos
continuarem com essa mentalidade.
– Mia, nossos avós são um casal de filósofos e não sabíamos – brincou Bruno.
Mas, apesar da brincadeira, o menino percebeu que falavam sério. Afinal, por trás de uma lenda
aparentemente fantasiosa e inocente, sempre há uma crítica que nos faz pensar e uma lição de vida
que carregamos para sempre.
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3º Lugar – Categoria Infantil
Joice Ellen Zambello Mendes
Oi, meu nome é Joice Ellen Zambello Mendes. Meus pais são Andréa e
Vanderlei. Estou muito feliz de ter ganhado novamente. Participei da
9aOlimpíada e fiquei em 7 º lugar. Hoje tenho 11 anos, estudo na E. E.
Diógenes Duarte Paes, gosto de ouvir música, assistir séries, fazer vídeos no celular, brincar com meus cachorrinhos. Ler é um dos meus
passatempos preferidos. O último livro que li foi “Eu sou Malala”, vale a
pena ler.

Lenda do coração da bananeira
– Vovó, vovó, o que é isto na bananeira? – pergunta Joice intrigada.
– Isto o quê, Joice? – pergunta a avó.
–Tem uma coisa muito estranha na bananeira, nunca vi isto antes. – fala Joice.
– Essa coisa estranha é o coração da bananeira. – fala a avó.
– Coração?! Não sabia que bananeira tinha coração! É igual ao nosso? – pergunta Joice.
– É o coração de Nana... É uma lenda muito bonita... Lembro da minha vovó contando... – fala a
avó como se lembrando do passado.
– Conta vovó. Quero ouvir esta lenda. – fala Joice dando um beijinho no rosto da avó.
E vovó contou...
– Há muito, mas muito tempo atrás, no interior da Serra do Japi, existia uma jovem índia de nome
Nana. Nana era uma índia muito bonita, de longos cabelos negros e olhos cor de mel. Nana possuía
muitos amigos e todos a admiravam em sua tribo porque ela cuidava dos animais pequenos que
haviam ficado órfãos na floresta. A floresta onde Nana vivia era cheia de animais, de todos os tipos,
mas por lá também existiam muitos caçadores dispostos a capturarem o primeiro animal que vissem
pela frente, não se importando se tinham filhotes ou não.
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Os índios da tribo de Nana nunca caçavam animais com filhotes para não deixar órfão algum.
Viviam da caça e preservavam a natureza. Desde muito pequena Nana aprendeu a cuidar e preservar a natureza com sua avozinha querida. Nana percorria a floresta próxima à aldeia e recolhia os
filhotes. Costumava dizer que o seu coração era igual o de mãe, sempre cabia mais um. Toda a aldeia
passou a ajudar no trabalho de cuidar dos animais.
Na aldeia também morara Quixá, um jovem guerreiro que passou a ajudar Nana percorrendo
as redondezas com ela em busca de filhotes órfãos. Tanto andaram percorrendo os arredores que
a amizade dos dois virou primeiro amor. Eles se apaixonaram e estavam felizes pensando em casamento. Mas em uma destas expedições pela floresta, em busca de filhotes um caçador viu o jovem
casal com vários animais órfãos e resolveu segui-los na certeza que encontraria muitos animais sem
esforço.
Quixá percebeu a armadilha, enganou o caçador levando-o para bem longe da aldeia em uma
clareia da floresta. Armou-se de arco e fecha disposto a enfrentar o caçador. O caçador foi mais rápido que Quixá e atirou. Nana ao ver que seu amor corria perigo atirou-se na frente do amado, salvou-o, mas foi ferida mortalmente. Quixá nada pode fazer para salvar a amada. A tribo toda chorou
a morte de Nana. Ela foi enterrada próximo ao rio onde existiam muitas bananeiras. Todas as noites
Quixá ia até o rio e suas lágrimas caiam nas águas. Chorava de tristeza pela amada que se foi. Tupã
vendo tanto sofrimento de Quixá entregou-lhe o coração da amada para aliviar a sua dor.
As bananeiras, a partir desta data, de tempos em tempos davam ao valente guerreiro o coração
de Nana para que ele levasse até a aldeia e mostrasse a todos que a amada estava viva no céu, junto
com Tupã, olhando por todos os animais órfãos da floresta.
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4º Lugar – Categoria Infantil
Isadora Noronha Pereira
Meu nome é Isadora, tenho 15 anos e nasci dia 4 de março de 2002, em
Franca/SP, mas cresci em Ribeirão Preto e me mudei pra Jundiaí ano
passado. Estudo na Divina Providência, mas estudava no Colégio Degraus, e foi por lá que conheci a Olimpíada; minha professora de Português nos apresentou a proposta e incentivou a sala a participar, por isso
inscrevi minha redação também. Gosto muito de ler, e apesar de não ter
nenhum autor favorito, amo livros de romance e ficção científica; o último que li foi “Depois de Você”, da Jojo Moyes, continuação de “Como
Eu Era Antes de Você”.

A lenda das contelações
Certo dia, meu avô me convidou para passar uns dias em sua casa de praia. Foi há alguns anos,
nas minhas férias de julho, quando vovó estava em um passeio pela Itália.
Neste período, meu avô todo dia me reservava uma surpresa, e, certa noite, ele me levou para um
passeio na praia. Andamos e andamos, até decidirmos parar um pouco para descansar. Ficamos ali,
sentados na areia fina e clara, enquanto observávamos o mar, o céu e as estrelas. Em meio a meus
pensamentos, enfim me surgiu a cruel dúvida: como se formaram as constelações?
Vovô, que sempre tinha uma explicação para tudo, respondeu-me dessa vez com uma lenda.
Ele começou me dizendo que, segundo alguns livros, o mundo já foi governado por deuses.
Havia o deus do sol e o da lua, da água e do fogo, da vida e da morte, do amor, da música, da
sabedoria, e outros infinitos nomes. E diante disso tudo, havia os reais deuses do mundo, que reinavam sobre todos os domínios: Kosmos e Mundi.
Kosmos e Mundi eram um casal muito querido por todos, e tinham uma bela filha, a quem
chamavam de Luce. Ela, assim como os pais, era muito querida, além de ser muito bonita, humilde,
alegre e muito criativa.

68
Miolo 12ª Olimpíada.indd 68

01/06/2017 17:13:14

12a Olimpíada de Redação – Ano 2016

Em seu aniversário de 10 anos, a pequena Luce pediu um presente a seus pais: ela queria um
pedacinho do mundo, só para ela. Em homenagem à sua personalidade amável e gentil, sempre
espalhando cor e luz aos lugares que passava, seu pai, Kosmos, decidiu que iria dar-lhe as estrelas.
Luce, que sempre conseguia inventar algo novo com o que visse pela frente, logo se animou e
teve uma grande ideia. Saiu pela noite, em meio às suas fantásticas estrelas e começou a mudá-las
de posição, formando desenhos. De um lado, Luce formou um peixe, do outro, um escorpião. Juntou
mais algumas e logo foi formando um touro, e mais à frente, algo parecido com um urso .
Fiquei encantada ao fim do relato de meu avô. Foi a primeira explicação que realmente fez sentido pra mim sobre essas curiosas constelações que tanto questionei em minha infância. Até hoje,
toda vez que olho para o céu, me lembro da pequenina Luce, que não se contentou em ter sua mente
de criança concretizada em desenhos de lápis no papel, mas acabou por deixar sua marca por todo
o mundo.
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5º Lugar – Categoria Infantil
Clara Gazzi Foresti
Sou uma garota comum de 14 anos. Nasci em Campinas no dia
05/06/2002. Quando participei do concurso estudava no Colégio Degraus, incentivada pela professora dessa escola. Atualmente, estudo
no Colégio Divina Providência. Meu gênero de leitura é o de aventura,
como Suzanne Collins e Rick Riordan e romance, como Nicholas Sparks.
O último livro que li foi o da série Harry Potter: “Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban”.

O raio e o trovão: um amor impossível
Do lado de fora da casa a chuva caia forte, os trovões faziam as paredes tremerem e os raios iluminavam o céu escuro. Dentro da casa as crianças se encolhiam de medo, com lágrimas nos olhos e
ursinhos de pelúcia nas mãos.
– Não tem o porquê ter medo. A chuva não fará mal algum a vocês. – disse a avó, consolando os
netos.
– O barulho nos assusta – afirmou o menino mais novo.
– Se eu contasse uma história, a história de como surgiram os raios e os trovões, vocês prometem
que vão se acalmar?
– Sim! – responderam todos, em coro, já que amavam quando a avó contava histórias.
– Bem, há muito tempo, no início da humanidade, dias sem chuva eram extremamente raros. A
chuva era incessável porém não havia trovões nem raios, nem mesmo quando a chuva estava com sua
força máxima, fazendo muito barulho e alagando até os lugares mais difíceis de alagar.
O caminho formado no chão, por onde a água corria do ponto mais alto da colina até a sua base,
possibilitou o surgimento do romance entre Joe e Annie, que todos os dias seguiam esse caminho até
seu ponto de encontro, escondido entre as árvores. Annie era filha de um dos homens mais importan-
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tes da região, com muito poder e soberania sobre todos os outros e um coração formado puramente
de maldade. Annie porém tinha um bom coração e era considerada por todos uma das pessoas mais
doces e amáveis desde quando era apenas uma garotinha. Ao se encontrar pela primeira vez com Joe,
em uma pequena cabana na floresta, em um dos dias mais chuvosos já enfrentados pela menina, Annie
se apaixonou e iniciou um romance, sem contar aos seus pais, já que sabia que eles não aprovariam
o relacionamento com uma pessoa vinda de uma família tão simples e que não pudesse fornecer nenhum benefício aos pais de Annie.
Sem saber do romance, os pais de Annie arranjaram um casamento entre sua filha e o filho de uma
família extremamente poderosa e importante. O casamento, que não agradava Annie nem um pouco, aconteceria em breve e Annie pretendia fugir com Joe antes que fosse tarde demais. Após meses
cultivando esse relacionamento, a natureza, trazendo uma enorme seca, acabou com ele antes que o
casal pudesse fugir e começar uma vida juntos. Como nunca mais foi capaz de encontrar- se com Joe,
Annie casou-se e, com raiva e tristeza tomando o espaço que antes era ocupado por amor e felicidade,
a garota passou a ser fria e todos os seus dias passaram a ser formados por tristeza e sofrimento.
Ao descobrir sobre o relacionamento de Annie com Joe, seu pai e seu novo marido o encontraram
e o prenderam em um lugar onde Annie jamais seria capaz de encontrá-lo.
Quando chove forte, como chovia na época em que seu romance com Joe era possível, Annie
chora e sofre em silêncio, mandando uma mensagem a Joe, em forma de um raio de luz, dizendo que
sempre o amara e jamais irá deixar de sentir saudades do tempo em que podiam ser felizes. Ao ver o
raio no céu e reconhecer sua Annie, Joe se lembra dela e seu coração é tomado por uma confusão de
emoções: amor e saudades de sua amada, tristeza por não ser mais capaz de encontrá-la, raiva e ódio
de seu pai e seu marido, que o prenderam por fazer o que seu coração mandava. Com seu peito preenchido por essa mistura de emoções, Joe grita por Annie. Seu grito é tão alto e tão forte que, quando
ouvido de longe, soa como o que conhecemos como trovão.
Por isso, até hoje quando chove, vimos raios no céu e logo em seguida, ouvimos o forte som dos
trovões. Porém não tem motivo para ter medo, já que se trata apenas de uma declaração de amor entre
um casal que jamais se reencontrara.
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6º Lugar – Categoria Infantil
João Pedro Massotti Picarelli Vieira
Meu nome é João Pedro Massoti Picarelli Vieira e tenho 13 anos. Nasci
em Jundiaí no dia 02 de janeiro de 2004. Estou na 8ª série e estudo
na escola Prof. Luiz Rosa. No começo eu não me interessei em participar, porém minha professora de português me convenceu, sem ela eu
não teria ganhado a olimpíada, então devo muito a ela. O gênero que
eu mais gosto é mistério, policial e suspense. Meu autor preferido é o
Pedro Bandeira, eu adoro os livros dele, principalmente “A droga da
obediência”. O último livro que eu li foi “A sociedade da caveira de cristal” e gostei muito.

Eclipse
Lembro-me de que quando era pequeno, meu avô me contou uma história de como surgiu o
eclipse, era mais ou menos assim:
Antes da criação do mundo quando o Sol e a Lua se encontraram pela primeira vez eles se apaixonaram perdidamente e a partir daí começaram a viver um grande amor.
No dia em que Deus resolveu criar o mundo, dando um toque final... o brilho! – Ficou decidido
que o Sol iluminaria o dia e que a Lua iluminaria a noite, portanto seriam obrigados a viver separados.
Abateu-se sobre eles uma grande tristeza quando tomaram conhecimento de que nunca mais se
encontrariam, nem se amariam. A Lua foi ficando cada vez mais triste e amargurada, e mesmo com
brilho que Deus havia lhe concedido, ela foi se tornando cada vez mais triste e solitária.
O Sol por sua vez ganhou um título de nobreza “Astro Rei”, mas isso também não o fez feliz, pois
ele sentia falta da Lua, sentia falta de seu amor, de seu carinho, de sua companhia.
E Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, reconhecendo o imenso amor do Sol pela Lua, criou
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as estrelas para fazer companhia a ela. A Lua sempre que está muito triste recorre as estrelas para
alegrá-la e estas fazem de tudo para consolá-la, mas quase sempre não conseguem.
Hoje o Sol e a Lua vivem assim... Separados na imensidão do espaço, o Sol finge que é feliz, iluminando os céus, mas às vezes em dias nublados se esconde atrás das nuvens para chorar, a Lua não
consegue esconder sua tristeza e melancolia. O Sol ainda arde de paixão pela Lua e ela ainda vive na
escuridão da saudade.
Dizem que a ordem de Deus era que a Lua vivesse sempre cheia e luminosa, mas ela não consegue isso... Porque ela é mulher e uma mulher tem suas fases. Quando feliz consegue ser cheia,
luminosa e brilhar nos céus, mas quando infeliz é minguante, e quando minguante nem sequer é
possível ver o seu brilho.
Lua e Sol seguem seu destino pré-determinado, ele solitário e aparentemente forte e determinado, ela acompanhada das estrelas e aparentemente fraca e submissa. – Os humanos tentam a todo
instante conquistá-la, como se isso fosse possível...
Vez por outra alguns deles vão até ela, mas sempre voltam sozinhos, nenhum deles jamais conseguiu trazê-la até a Terra, nenhum deles realmente conseguiu conquistá-la, por mais que achem
que sim.
Porém, Deus decidiu que nenhum amor nesse mundo seria de todo impossível, nem mesmo o da
Lua e do Sol... E foi aí então que ele criou o eclipse. Hoje, Sol e Lua vivem da espera desse instante,
desses raros momentos de amor que lhes foram concedidos e que custam tanto a acontecer.
Quando você olhar para o céu a partir de agora e ver que o Sol encobriu a Lua , saiba que é porque eles começaram a se amar, e é a este ato de amor que se deu o nome de eclipse.
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7º Lugar – Categoria Infantil
Isabela Campos Genkawa
Meu nome é Isabela Campos Genkawa. Nasci no dia 9 de abril de 2002
em Sorocaba. Estou no primeiro ano do Ensino Médio no Colégio Salesiano São José. O mundo das palavras me conquistou logo cedo com
os gibis e aos poucos desencadeou uma grande paixão por “escrever”.
Expresso meus sentimentos e emoções por meio de textos e poesias.
Um amigo me apresentou às Olimpíadas de Redação, como uma grande amante da escrita, não pude deixar de participar. Gosto de ler sobre
tudo, porém, romance e suspense são os meus preferidos. O último livro
que li foi “A marca de uma lágrima” de Pedro Bandeira.

Uma prova de amor
O som das gotas de chuva na janela soava como uma canção de ninar para Gabriela. Perdida
entre letras, sonhava com o seu próprio conto de fadas. Entre uma história e outra, o cheiro de bolo
invadiu suas narinas. A avó, chamou-a pelo nome. Os pés da pequena não alcançavam ao chão.
Cuidadosamente, posicionou o travesseiro e transformou-o em escada. Foi ao encontro do mágico.
Assim apelidou seu avô, dono de milhares de “Era uma vez” e dos melhores truques. Pulando em seu
colo, exclamou:
– Vovô, qual será a princesa de hoje?
O bom velhinho retornou com uma tosse. Nesse instante, a garota percebeu seu mau estado.
Sem insistir, deu-lhe um beijo na bochecha. Sentou-se à mesa e ali, adormeceu.
Acordou com uma melodia diferente. Uma sirene tomou o lugar das músicas calmas. No auge da
inocência, encarou a correria dos médicos como brincadeira. Somente quando o pai a carregou no
colo e o choro no rosto da mãe foi visualizado, que se preocupou.
– Vamos querida, vai ficar tudo bem. O progenitor abraçou-a.
A menina não partiria sem levar os livros. No total sete, de suas cores preferidas. Dirigiram-se
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ao hospital. A sala branca a assustava. O desejo de visitar o avô aumentava. Segurou o terço, com o
mesmo conjunto de cores, ganhado da avó. Rezou da sua maneira; “Querido Papai do Céu, o Senhor
está aí? Vovó me disse que tenho sempre de começar com uma certa oração, depois outra. Me perdoa? Esqueci como é. Posso fazer um pedido? Deixa meu vovô contar mais uma história, por favor.
Bom,agora irei agradecer...”.
– Gabi? – A senhora falou, limpando as lágrimas. Levou a neta até o quarto. Imaginou que Alberto
apresentaria um péssimo semblante. Enganou-se. Atendendo ao pedido do marido, colocou-a na
cama e saiu.
– Gabizinha, Papai do Céu me chamou para contar histórias lá em cima!
– Que legal! Mas e para mim? O senhor vai me deixar?
– Está com o presente da vovó? – Ela afirmou e mostrou.
– Sabia que essas cores são milagrosas? Toque no vermelho. É a cor do amor. Aquecerá o seu
coração. O laranja, trará a energia necessária para as brincadeiras. Amarelo é sinônimo de alegria.
Verde, a esperança. Se for da vontade Dele, basta esperar. Azul, cor da paz e tranquilidade. Violeta é
segurança e o anil, fé. Sei que a senhorita é muito ansiosa, mas acredite, Ele sempre vai estar olhando
por ti. Agora quando todas elas estiverem juntas, sou eu. Presente ali.
As palavras a acalmaram. No despertar da manhã seguinte, recebeu a notícia. Seu primeiro impulso foi correr para o lago. Chorava ao pensar na perda. Ouviu, porém uma leve canção.
Atentou-se a paisagem e enxergou. O familiar conjunto no céu, formando um arco. O nomeou de
arco-íris. A beleza da figura lembrava o brilho no olhar do avô ao contar histórias.
– Eu disse que o senhor era mágico!
Assim nasceu o arco-íris. A mais bela prova de amor. O avô transformou-se em cores para ilustrar
os sete segredos da felicidade e da vida.
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8º Lugar – Categoria Infantil
Brenda Malavasi Meu nome é Brenda Malavasi, tenho 13 anos, nasci
no dia 07 de dezembro de 2003 em Jundiaí, SP, aonde moro até hoje.
Atualmente estudo na Escola Professor Luiz Rosa. Resolvi participar da
12ª Olimpíada de Redação, pois minha professora de português apresentou essa proposta para a minha turma do ano passado, quando eu
estava no 7º ano. Meu gênero preferido de livros é o romance e minha
autora favorita é a Kiera Cass, autora do último livro que li, que se chama “A Sereia”. Eu amei participar da olímpiada... Eu participo todos os
anos, e não fazia ideia de que poderia estar entre os 12 vencedores.

Como surgiram os lagos
Meus avós me contam várias histórias sobre como surgiram várias coisas da natureza... Uma delas
explica como surgiram os lagos.
Essa história diz que há muito tempo atrás não haviam lagos e as pessoas não choravam...Elas
guardavam suas mágoas dentro de si mesmas.
Em um dia comum como todos os outros, em uma tribo grande, se espalhou uma doença que
gerou a morte de várias pessoas.
Quando a doença parou, a felicidade daquela tribo sumiu.
As pessoas da tribo estavam sempre tristes. Todos os dias as pessoas lamentavam as mortes.
A pessoa que mais sofria, era uma mulher que havia perdido seus filhos e seu marido.
As mágoas dessa mulher e das outras pessoas foram se acumulando no corpo delas, fazendo
com que cada vez mais elas inchassem. Se elas não se livrassem da tristeza iriam acabar explodindo.
Numa noite, a mulher que mais sofria, começou a orar e implorou a um dos seus filhos falecidos,
que ajudasse a tribo a se livrar das mágoas.
O filho comovido resolveu ajudar a tribo. Ele avisou sua mãe por um sonho que transformaria as
mágoas das pessoas em água, e as águas escorreria dos olhos das pessoas.
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Foi o que aconteceu. No dia seguinte quando a mulher acordou cavou vários buracos por aí, pois
sabia que na tribo haviam várias pessoas.
Quando o resto da tribo acordou, foram diretamente para os buracos, e começaram a soltar
águas dos seus olhos.
No final de tudo isso, os buracos ficaram cheios de água. E toda vez que alguém ficava magoado
naquela tribo, cavava um buraco e derramava suas lágrimas sobre ele.
Hoje em dia as pessoas que estavam naquela tribo morreram e estão sobre as nuvens.
Toda vez que algum deles se comove derrama suas lágrimas sobre as pessoas.
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9º Lugar – Categoria Infantil
Nathan Lotierzo Alves
Meu nome é Nathan Lotierzo Alves, tenho 12 anos, nasci em 09 de setembro de 2004, na cidade de Jundiaí, onde moro até hoje. Estou cursando o 7º ano, no Centro Educacional SESI nº 177, onde também conquistei o certificado do simulado em 2015, de melhor redação da sala.
Meus pais sempre incentivaram a mim e a meu irmão nos estudos, e
também a participar da Olimpíada de Redação, na qual fiquei muito
feliz com o resultado. O que mais gosto de ler, são os livros do autor e
ilustrador Jeff Kinney, da coleção “O diário de um banana”, e que também foi um dos últimos que li. Por fim, o mais importante, agradeço a
Deus por tudo que Ele tem me abençoado.

O segredo da lenda do conhecido João
Começo escrevendo, que essa lenda na verdade era guardada em segredo por muito tempo pela
minha avó, e quando me contou, disse que eu só poderia divulgar para algo muito importante e
especial na minha vida, e essa hora chegou.
Numa cidadezinha do interior, num bairro rural, bem distante do centro da cidade, havia uma vila
muito simples, com muitas pessoas e animais, vivendo em muita harmonia, eram gatos e cachorros,
galinhas e patos, bois e cavalos, e pássaros de muita espécie que enfeitavam e coloriam aquele lugar
esquecido por muitos, mas generosamente lembrado pela natureza.
Era um lugar maravilhoso aos olhos de todos, lagos imensos, árvores nativas, quantidade imensa
de animais de muitas espécies, sabe aquele lugar, que dá vontade de abrir os braços, e começar a
girar de tanto encantamento, era lá, porém as casas eram de muitíssima simplicidade, construídas de
barro, telhado de sapé, sem tecnologia nenhuma, sem eletricidade, mas ali moravam corações bondosos, inocentes, parecidos com os de crianças, que valorizavam o pouco que tinham e sabiam usufruir de toda aquela natureza que Deus tinha abençoado com tamanha beleza, e eram muito felizes ...
Certo dia então, veio o inesperado, a fúria dessa mesma natureza que os presenteou com tanta
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beleza, eram ventos muito fortes com uma velocidade absurda, chuva em grande quantidade, por
vários dias seguidos, e acabou com toda aquela vila, destruindo tudo, nenhuma casa ficou de pé...
Vendo toda aquela situação arrasadora, aquela pequena comunidade aos poucos tentava se
reconstruir, mas João observava de longe, todo aquele esforço e aquela tristeza nos olhos daquele
povoado que era tão feliz, e tentava dar a volta por cima, sem esperar nada de ninguém, com seus
próprios esforços e limites.
E foi dessa forma, que minha avó me contou, que nesse meio surgiu alguém muito conhecido,
porém com um passado desconhecido, o pedreiro, o engenheiro, construtor da natureza, que aprendeu com essa situação de superação, a construir suas próprias casas, ”João-de-Barro”, o passarinho
que encanta por suas belas obras de arte, nos postes e árvores da vida.
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10º Lugar – Categoria Infantil
Gabriel Benevenute de Lima
Sou Gabriel Benevenute de Lima, tenho 14 anos, e neste ano completo
meus 15. Nasci na cidade de Santo André/SP, em 09/08/2002. Agora
eu estou estudando no Colégio Nossa Senhora do Rosário, em Campo
Grande, na cidade do Rio de Janeiro, mas quando morava em Jundiaí
estudava na Escola Cristã. O que me levou a participar da olimpíada foi
minha ex-professora de português Yaskara, uma ótima professora. A
minha preferência de leitura são livros de ações como “Maze Runner”,
de James Dashner, que não deixa você parar de ler, acho um ótimo livro.
Fico muito feliz de ter participado das Olimpíadas de Redação, muito
obrigado!!!

Separados, mas sempre juntos
Em um final de tarde, Carlos e seu avô, Antônio, foram passear em um parque.
Estavam andando, quando o idoso ficou cansado e queria sentar em um banquinho.
Em frente, tinha um grande lago que espelhava o belo pôr-do-sol. O senhor Antônio, olhando
para a aquela vista maravilhosa, se recordou de um conto que seu tataravô lhe contou quando pequeno, queria, então, contar para o seu neto.
O menino gostava muito que seu querido avô contasse suas histórias, pois sempre contava com
emoção e muitos detalhes. Já o Antônio, não se cansava de contar suas lendas e acontecimentos
quando era pequeno. Então, o velho começou:
Em um passado muito distante, uma tribo de índios morava perto de um magnífico lago. Na
tribo, tinha muitos indígenas, um deles era Itacira, seu apelido era Negro, e outra era a belíssima
Cunhapora Solimão. Os dois faziam um par perfeito, gostavam das mesmas coisas, nunca brigavam
e se davam muito bem, sempre um tratando o outro com muito carinho e amor.
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Mas tinha um homem que não gostava de nada disso, ele achava belíssima a menina e ficava
indignado de ver um menino, que não era digno de ficar com ela, na opinião dele. Mas por dentro,
o que ele sentia mesmo era ciúmes, e prometeu que um dia, faria alguma coisa para impedir o relacionamento dos dois, e esse dia chegou.
Em uma bela tarde, o par de índios apaixonados estavam andando na beira daquele lago tão bonito. Estavam conversando e trocando frases de amor, enquanto omenino espionava eles, com ódio
e raiva, mas estava com tanta fúria de vê-los juntos, que ele não aguentou e foi direto pedir ajuda
para seus amigos, mas todo mundo discordava da ideia do garoto, pois não achavam certo matá-los,
então decidiu uma coisa bem pior do que matar Itacira e Cunhapora, ele pediu a ajuda do Mal.
O Mal era uma força poderosa, que poderia manipular as pessoas ou ajudá-las quando pedissem
para ele, porém ele os ajudava sempre para prejudicar alguém ou alguma coisa, mas o que impedia
ele de fazer o mal era o Bem, sempre impedindo que fizesse alguma coisa ou manipulasse alguém.
Mas aquele dia foi diferente.
O menino chamou o Mal, e ele imediatamente apareceu na sua frente, encarnado em um corpo
de uma cobra, então o garoto começou a explicar o que ele queria, que era matar o casal mais perfeito da tribo dele, então ele pensou no caso. E em uma resposta rápida, disse que sim, e no mesmo
instante, tentaram montar um plano infalível.
No outro dia, não tão bonito quanto o anterior, o casal foi passear na floresta de manhãzinha,
caminharam felizes e contentes como sempre, quando, de repente, ouviram um sons atrás das moitas, ficaram paralisados por um instante, não imaginavam o que era, então eles deram dois passos
para trás. Como feixe de luz, um amontoado de cobras peçonhentas saltaram neles, então o casal foi
correndo desesperado e sem destino algum, até que se depararam com um lago, olharam para trás
e tinha um monte de cobras, a única opção era entrar na água.
Então entraram na água pensando que as cobras não sabiam nadar, mas para a surpresa deles,
as cobras sabiam, então eles foram mais para o fundo, mas sederam mal, porque eles não sabiam
nadar, então fizeram muito esforço para sobreviver e morreram afogados.
Quando o Bem percebeu que o Mal estava agindo, era tarde demais, viu o casal mais perfeito
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do mundo afogado e ele sabia que quem morresse ia para um lugar de solidão eterna, então fez
uma proposta para eles dois: “para não viverem em uma solidão eterna, poderei transformá-los em
dois rios distintos, que não poderão se misturar e o único jeito de se misturarem é se alguém mexer
a água entre vocês”, então os dois aceitaram. Com sua magia, transformou eles em rios, e até hoje
estão lá, conhecidos como rio Negro e Solimões.
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11º Lugar – Categoria Infantil
Luana Leme.
Meu nome é Luana Leme. Nasci no dia 02 de novembro de 2001, também conhecido como o 1º dia de finados do século. Até o ano passado
estudava no SESI, mas atualmente estudo na ETEVAV. O que me motivou a participar desse concurso foi a influência e persistência da minha
professora de Língua Portuguesa. Eu gosto muito da escritora Agatha
Christhe e mistério, em geral. Dan Brown também tem minha preferência, junto com “Orgulho e Preconceito”.

Os suspiros e o vento
Ela correu ao meu lado, rindo.
– O vento está bagunçando seu cabelo querida, me deixe arrumar pra você – pedi.
– Ah vovó! É a terceira vez que o vento bagunça meu cabelo, só hoje! – ela reclama,observando
as folhas voarem ao seu redor. Por que existe o vento vovó?
Suspirei. Percebi que não seria ruim se uma boa história a acalmasse.
– Quer mesmo saber? Eu posso te contar a história – provoquei.
– Quero, quero! - ela disse pulando de empolgação.
Concordei em contar, e a levei para debaixo do grande sicômoro, onde, há muitos anos, minha
avó havia me revelado aquela mesma história.
– Muitos anos atrás, em um reino distante, haviam duas irmãs. Uma era muito amável, e a outra,
fria como o gelo.
Quando o pai delas, que era rei, morreu, a mãe ficou muito abalada e doente. Não demorou muito tempo para que ela tivesse o mesmo fim do marido.
As duas meninas, órfãs e sozinhas no mundo, perceberam que precisariam se casar, para logo
gerar herdeiros e evitar confusões no reino que passara a ser delas.
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Ambas se recusavam a casar com alguém que quisesse apenas o título, e portanto saíram disfarçadas pelo reino em busca de amor verdadeiro.
Elas foram até uma área rural do reino, e ficaram em uma humilde hospedaria por algum tempo.
Sem desconfiar da origem das garotas, o dono do lugar, um jovem de bom caráter e coração, se
afeiçoou à elas.
A irmã amável logo estava perdidamente apaixonada por ele. E não demorou muito para que o
garoto conseguisse derreter o frio coração da outra irmã.
Quando se deram conta do que estava acontecendo, as duas garotas passaram a disputar o coração do jovem.
A disputa resultou em segredos revelados, e logo todos na hospedaria sabiam da origem das
irmãs. Preocupadas, elas decidiram voltar para casa.
Acontece que o coração do atencioso rapaz se enegreceu pela ganância, e ele quis tirar proveito
do que estava em suas mãos.
Raptando-as, ele roubou todo o seu dinheiro e conseguiu convencer o reino de que elas eram
traidoras, se elegendo o novo rei.
As duas irmãs, consternadas, tentaram formar planos para fugir do cárcere, mas o novo rei percebeu e as aprisionou em lados opostos do reino.
Desde então, as duas suspiram diariamente. A irmã amável suspira ao pensar em sua história de
amor que podia ter dado certo, e a irmã fria suspira de ódio pelo garoto que roubou seu reino, e
também seu coração.
Como voto de piedade, a Mãe Natureza transformou seus suspiros em brisas, ventos e ventanias.
E o resto da Terra pode sentir cada suspiro, balançando seus cabelos e as plantações, mostrando a
eterna mágoa das suas princesas.
Terminei a história, e notei minha neta agora dormia em meu colo. Os cabelos derramados pelos
ombros subiam e desciam, mostrando que minha princesa também suspirava em seus sonhos.
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12º Lugar – Categoria Infantil
Laura Ferrari Carlimbante
Eu me chamo Laura Ferrari Carlimbante, tenho quatorze anos, sou nascida em Jundiaí e atualmente estou cursando o nono ano do ensino
fundamental na Escola Cristã Jundiaí. Fui incentivada a participar da 12a
Olimpíada de Redação pela minha professora de português Yáskara, a
qual me acompanhou durante toda a produção do texto. A leitura foi um
recurso que me ajudou muito na escrita. As últimas obras literárias que li
foram os sete livros de “As Crônicas de Nárnia”, de C. S. Lewis. Agradeço
a minha família por todo o apoio e por sempre terem me ajudado. Agradeço principalmente a Deus pois tudo que tenho é graças a Ele.

A lenda da carambola
A pequena Celeste nem podia acreditar. Estava finalmente de férias. Seus pais a levaram para a
casa de sua avó Estela. Para a menina, aquele era o melhor lugar do mundo.
O sítio era muito grande, com várias árvores frutíferas que se destacavam na paisagem por suas
frutas coloridas e vistosas. Subir nas árvores sempre foi uma diversão para Celeste. Poderia se maravilhar ao ver o Sol se esconder atrás do antigo casarão e, de quebra, comer as frutas diretamente
do pé.
Numa tarde, ao subir numa árvore, percebeu que estava diante de frutas que ela não conhecia.
Achou bonita sua cor amarela esverdeada e sua forma tão diferente. Desceu rapidamente com uma
fruta nas mãos e correu para o casarão atrás de sua avó.
Ao ver a neta com aquele “tesouro” nas mãos, Dona Estela se alegrou.
– Querida, você sabe o que está segurando? – perguntou sorrindo.
– Não vovó! O que é?
– É uma carambola. Existe uma lenda em nossa família sobre ela – e com ar de suspense, a avó
continuou.
– Tudo começou há muitos e muitos anos atrás, quando nossos ancestrais chegaram aqui no
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Brasil e construíram esse sítio. Apesar das dificuldades que passaram aqui, foram muito felizes.
Minha bisavó Ester era uma mulher muito amorosa e , quando adoeceu, sentindo que seus dias
estavam terminado, chamou seu neto Solano, meu pai, e perguntou qual presente ele gostaria de
ganhar. Mas logo se decepcionou com a resposta, pois uma estrela seria impossível dar ao seu neto.
E dona Ester morreu dias depois, levando consigo o desejo do menino. Ela foi enterrada aqui
mesmo, bem de baixo da árvore onde você encontrou uma carambola.
Desde então, muito tempo se passou e o netinho querido teve que passar anos de sua vida fora
desta casa. Já adulto, voltou para cá e se deparou com uma imensa árvore cheia de frutas. Perguntou
a sua mãe que fruta era aquela e quem havia plantado a árvore. Mas nem ela nem ninguém na região
souberam responder.
Ao cortar a fruta percebeu que tinha o formato de uma estrela. Foi então que teve uma certeza
em seu coração: aquele era o presente de sua avó Ester para ele, provando seu grande amor pelo
seu neto
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1º Lugar – Categoria Juvenil
Beatriz Fernanda Turato Lotti Alves
Meu nome é Beatriz Fernanda Turato Lotti Alves, sou jundiaiense, nasci
no dia seis de março de dois mil e um. Estudo na Escola Técnica Esta
dual Benedito Storani, onde curso Alimentos integrado ao Ensino Médio. Tenho apreço por livros desde pequena, o que me motiva a escrever
e brincar com a imaginação. Autores como Agatha Christie, Carina Rissi,
José de Alencar e Chico Buarque são meus preferidos. Meu grande sonho é ser historiadora e conhecer os mistérios do mundo.

O relógio de bolso
A monotonia de domingo: acordar cedo (argh!), limpar a casa e assistir programas velhos... Já deu
pra imaginar que estou na casa da minha avó.
Júlia, minha irmã gêmea, é detalhista e minuciosa quando o assunto é papo antigo... Adora ouvir
histórias de como o mundo evoluiu e a sociedade se transformou blá blá blá... Diferente de mim, um
irmão descolado e “maneiro”.
A movimentação da rua se acalmou no fim da tarde, e as rosas de vovó tomavam uma tonalidade
diferente.
Dona Maria, dona da floricultura, faz questão de ser responsável por todas as flores da rua, especialmente quando se trata da família Albuquerque, conversando em frente ao portão por horas e horas...
Enquanto isso, Júlia e eu limpávamos o porão... Livros, cartas, roupas e fotografias se acumulavam
em montes, cheirando a pó e ambiente úmido. Minha irmã lia e relia os contos de meu falecido avô,
achando o máximo àquela baboseira de poesia e romantismo... Tratei de empacotar tudo, antes que
Júlia resolvesse ler verso por verso. Porém, com a pressa, deixei escorregar uma caixa, espalhando
pertences para todos os lados.
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– Marcos! – reprovou minha irmã – Tenha cuidado, são lembranças importantes.
“Importantes?” Pensei comigo, enquanto recolhia as bugigangas... Até que avistei um ovo de
ouro... Não, ovo não, um relógio! Meio fora de moda, com números romanos e trabalhado em ouro.
Nossos olhos reluziram com tamanha beleza, devo admitir... Tinha algo de mágico nessa joia.
Após a limpeza, vovó se despediu de sua amiga falante, nos colocando para dormir ( já tenho 15
anos, não preciso disso!) lascando um delicado beijo no topo de nossas cabeças.
Deixei a cama para Júlia, estendi um colchão improvisado e caímos no sono.
Algo me perturbava no sonho... Relógios, livros, e canetas tinteiro me rodeavam, querendo me
dar algum tipo de informação... Acordei estupefato, chamando Júlia e correndo em direção ao porão.
A porta estava trancada, e pela fresta uma luz forte incidia.
Arrombamos a trava, e o brilho ofuscou nossa visão. O relógio de bolso tomou forma de um
velho, e então apagamos.
Ao acordar, vi Júlia assustada, olhando com receio para o velho. Com aparência de uns mil anos,
mantinha um brilho no olhar, assim como o relógio. Tomei coragem, perguntando-lhe quem era. Sua
resposta ecoou em minha mente... Ou melhor, seu silêncio. Apenas sorriu, entregou três objetos e
sussurrou... ”sou o tempo.”
Como um passe de mágica, tudo voltou ao normal, o porão continuou bagunçado e escuro. Olhei
para os objetos: uma caneta tinteiro, uma rosa e um livro em branco. Segundo as recomendações
da carta, a caneta possuía tinta com longo prazo, a rosa com pétalas infinitas, e o livro de capa dura
marrom, diversos capítulos. Minha irmã olhava fascinada para cada detalhe, quando me deparei com
vovó, despertada recentemente, engolindo o choro ao avistar os objetos. Já me preparava para a
bronca, porém, nos abraçou com carinho, lágrimas desciam em suas bochechas rosadas. Pegou em
suas mãos trêmulas o relógio de vovô, guardou no bolso do roupão, e pela primeira vez, ouvi uma
de suas histórias...
Vovó nos contou como conheceu seu grande amor, após a grande guerra que dividiu o mundo... E jurou guardar aquele relógio de bolso, até que alguém desvendasse o mistério do tempo.
Alguém com coração bondoso, como Júlia, e alguém como eu, com coração teimoso.
Os objetos são fruto de um segredo, pois após ser registrado no livro com a caneta, tudo será
eterno. E o desejo de vovô, era preservar a memória de seus antepassados, e ensinar as futuras
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gerações. Perguntei o porquê da rosa, e vovó abriu um sorriso tímido... Disse que, assim como o
relógio aprisiona o tempo, a rosa aprisiona a delicadeza em suas pétalas, sendo bela em todos os
séculos... Representando o amor.
Com grande euforia, comecei a escrever no livro, as histórias que vovó narrava. Júlia, com grande
emoção, ouvia atentamente. Em cada palavra depositei meu sincero desejo, de que esse livro um dia
visitasse todos os lugares do mundo, causando a mesma sensação que senti, ao escrevê-lo.
50 anos depois...
– Vovô! Vovô Marcos! Aquele livro com uma rosa na capa... Está com selos de vários países! Faz
tempo que o senhor o possui?
Levantei da poltrona, com um sorriso e lágrimas nos olhos... Abri meu relógio de bolso, e
sussurrei... “o tempo meu amor, é algo que não possuímos... só nos deixa saudade.”
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2º Lugar – Categoria Juvenil
Manuela Queiroz
Ao envolver-me constantemente com personagens, em ambas as esferas narrativa e dramática, e relacionar-me com suas vidas e seus âmagos, percebo-me agora na árdua tarefa de dissecar sobre o até então
mais complexo dentre eles: eu mesma. Nasci em uma cidade que desconheço, Rio de Janeiro, e vivi em outras três na Bahia até finalmente
instalar-me aqui, em Jundiaí. Suponho que meu constante movimento,
além da necessidade de um refúgio, levou-me ao meu cada vez mais
profundo enraizamento nos livros. Assim, considero os meus oito anos
como uma idade mística. Vislumbrei, pela primeira vez, o poder das palavras e apaixonei-me perdidamente por ele. Descobri, também, o teatro, que, junto aos livros abriu-me para a fantasia que habitava dentro
de mim. Todavia, despertou-se, sobretudo, a empatia, a habilidade de
conectar-me verdadeiramente com a essência humana e poder, portanto, reconhecer as inúmeras mazelas e disparidades sociais, desejando
visceralmente a consciência moral do homem.

A Memória Alada
A repentina claridade ofuscou meus olhos por um instante. Parado à minha frente, encontrava-se
um homem incrivelmente alto. Trajava um manto branco e, em suas mãos, segurava uma enorme
foice de ouro. Pareceu-me impossível identificar sua idade, mas seus olhos dourados transpareciam
uma sabedoria milenar, muito além da capacidade humana. E era com esse mesmo par que ele me
analisava friamente, sua aura de poder revirando minhas entranhas. Em um ímpeto de coragem,
perguntei-lhe:
– Quem é você? E onde estamos? – O lugar era uma imensidão de árvores. Seus troncos eram
espessos, antigos, e as copas lindamente densas. Ele se assemelhava muito ao bosque em que costumava acampar com minha avó.
– A humanidade já me nomeou diversas vezes. – respondeu o homem. Sua voz soava fluída,
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suave, contudo, imponente – Chronos, Saturno, Iroko, Kitembu... O Senhor do Tempo. Nomes são
poderosos, de fato, mas não o mais importante. Quanto ao lugar... Bom, só você pode responder. O
que deveria estar perguntando, criança, é por que está aqui.
Estava estática, relutante. Havia muito tempo desde que alguém dirigira a mim tantas palavras de
uma só vez. Como se lesse meus pensamentos, Tempo continuou:
– Os humanos não costumavam ser assim. Há pouquíssimo tempo, a comunicação oral ainda era
a predominante. Com o progresso dessas “tecnologias” terrenas, a sociedade passou, muito rapidamente, a desenvolver-se quase por inteiro no mundo virtual. Creio que sua avó, como você bem deve
saber, pertenceu à última geração que ainda se comunicava verbalmente com frequência.
Aquilo me atingiu como uma bola no estômago. Sim, eu tinha plena consciência disso.
Foi por esse próprio motivo que meus pais vetaram o nosso contato, ela se recusava a aderir a
essa sociedade fria, reclusa em seu próprio mundo.
– O que você quer de mim? – perguntei, secamente. O poderoso olhar de Tempo vacilou por
um instante.
– O tempo está sendo roubado. A cada segundo meu poder enfraquece e você, mundana, foi
escolhida para restituí-lo a mim. Quando meus domínios se esvaírem por completo, toda as lembranças da humanidade serão apagadas, destruindo todas as tradições, toda a sua identidade e, por
conseguinte, toda a civilização humana.
Minha cabeça começou a rodar. Estava confusa. O que eu seria capaz de fazer? Eu era apenas
uma adolescente. Parte de mim queria acreditar que tudo aquilo não passava de um sonho, um
sonho maluco e extremamente realista, mas uma sensação terrível em meu âmago impedia minha
desejosa ilusão.
– Você não foi escolhida por mim, é claro – Acrescentou rapidamente, mais uma vez como se
pudesse entrar em meus pensamentos – As Parcas, provavelmente, já haviam tecido seu destino
enquanto eu ainda possuía a forma de uma serpente de três cabeças. De qualquer maneira, o único
meio de salvar a sociedade é lutando pela sobrevivência dos ancestrais. Não foi só a tradição oral
que se perdeu, mas também a valorização das memórias. Com tantos meios de registrar tudo o que
ocorre, elas acabaram sendo cada vez menos alimentadas, espalhadas e vividas nas imaginações
fascinadas daqueles que compartilham experiências. E isso colocou a única que pode salvar a huma-
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nidade em sono profundo. O seu dever é acordá-la.
Repentinamente, minha visão enturveceu. A voz de Tempo se tornou distante. Uma espécie de
névoa parecia cobrir todo o bosque. Desesperada, gritei:
– Como eu a acordarei? E quem é ela? – O nevoeiro já o havia coberto por inteiro, porém sua
voz ainda ressoava em meus ouvidos.
– Uma entidade tão antiga quanto Tempo. Em breve, saberá a quem me refiro. Sua missão é simples. Consiste em apenas três tarefas básicas: Segurar o Livro da Vida em suas mãos, ouvir as memórias de alguém e se conectar verdadeiramente a elas. O Livro, por sua vez, voltará a ser preenchido,
acordando-a e... – Sua voz sumiu inteiramente. O mundo escureceu.
Quando abri meus olhos novamente, estava deitada em um gramado mal aparado. Minhas têmporas latejavam, as últimas palavras de Tempo ecoando em minha cabeça.
Levantei aos poucos. Quando olhei para frente, meu coração deu um pulo. Reconheci a construção imediatamente. Tratava-se do asilo em que colocavam aqueles que se recusavam a se adaptar à
nova sociedade. O asilo em que se encontrava minha avó.
Lágrimas involuntárias ardiam em meus olhos. Minha avó era a única que já havia me dado conforto, carinho. Ela me embalava em suas palavras quentinhas, sua voz doce me fazendo sonhar e me
protegendo da solidão angustiante que assolava o mundo. Quando meus pais a levaram embora, eu
perdi um pedaço de mim. Eu senti a dor descomunal da perda da infância, do afeto e, principalmente, da minha capacidade de sonhar. Mas eu ainda tinha certeza que se havia alguém que podia me
ajudar a passar pelo peso de salvar o mundo, essa pessoa era ela.
Após entrar no estabelecimento e digitar o nome de quem estava visitando, minha entrada foi liberada. Quando cheguei em seu quarto, me contive para não deixar as lágrimas rolarem novamente.
Parecia extremamente cansada, tão diferente das minhas memórias. Ela, por outro lado, não estava
nem um pouco surpresa com minha visita. Menos surpresa ainda quando a pedi que contasse uma
história, uma memória feliz que tivesse. Tudo o que precisava era ouvir sua voz e voltar aos velhos
tempos. Ela me daria forças e eu saberia o que fazer. Contudo, parecia que ela já sabia há muito o
que ia acontecer, que sabia o quanto suas memórias seriam importantes para mim.
Antes de transportar-me para outro mundo, ela me deu um presente. Entregou-me um caderno
bem velho, surrado, meio preenchido. Prometi a mim mesma que o leria por completo assim que
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tudo acabasse. Ela começou a me contar uma história de quando eu tinha apenas 4 anos. Ela me
levou para acampar pela primeira vez e eu estava morrendo de medo, mas ela me acalmou com uma
história, a primeira de tantas outras. No mesmo instante, as lágrimas irromperam em meu rosto.
Nesse momento, o caderno começou a vibrar. Uma espécie de luz começou a envolvê-lo. Então,
eu entendi. A única coisa capaz de vencer o tempo: a memória. Eu havia acordado a titânide Mnemósine. Tudo ficaria bem.
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3º Lugar – Categoria Juvenil
Amanda da Silva Cardoso
Meu nome é Amanda da Silva Cardoso, nasci no dia 23 de março de
2000, em Santos e atualmente estudo no Colégio Degraus. Mudei-me
para Jundiaí em 2008 por conta de uma transferência no trabalho do
meu pai. O que me incentivou a participar da Olimpíada de Redação foi
a minha professora de produção de texto, que apresentou o tema da
competição para minha classe e incentivou todos a apresentarem seus
textos. Meu autor preferido é o Rick Riordan, criador da saga de livros
“Percy Jackson e os Olimpianos”. Seus livros realmente despertaram
meu gosto pela leitura e me mostraram o quão divertida e interessante
poderia ser a mitologia. O último livro que eu li foi “O Martelo de Thor”,
segundo livro da trilogia Magnus Chase e “Os Deuses de Asgard”, também criada por Rick Riordan.

Chá com Bolachas
O clarão dos trovões iluminava o céu da noite, clareando o palco para o grande anúncio do
Senhor do Tempo a toda a humanidade. O mesmo declarara que a humanidade estava em perigo, e a vida como se conhece nunca mais existiria caso o mundo todo não se esforçasse e encontrasse três elementos fundamentais para preservar vivas as tradições e memórias dos ancestrais.
A tarefa que designou para o mundo deveria ser cumprida dentro do prazo de um ano. Como
já se era esperado, o anúncio causou pânico a todos, os telefones nas sedes governamentais
não paravam de tocar, os líderes mundiais faziam reuniões de emergência para tentar solucionar o problema, a população nas ruas corria em prantos, com medo do que tinham acabado de
presenciar e de perder suas vidas. Passado o pânico inicial, os líderes de cada país fizeram um
apelo à população para que cada um pensasse em quais poderiam ser os três elementos dos
quais o Senhor do Tempo falara, e qualquer ideia, se boa o suficiente, deveria ser apresentada
às autoridades. Os mais renomados cientistas de todas as áreas direcionaram seus esforços para
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tal charada, e as aulas de todas as faculdades foram logo substituídas por discussões sobre o
assunto, todos em busca de uma resposta.
Todo esse evento é claro, parecia muito distante de Luíza, que lia sobre os desenrolares no jornal
comprado da banca do Seu Jô. Essa história de fim da humanidade, pessoas misteriosas no céu e três
elementos fundamentais pareciam-lhe mais uma das histórias que sua velha avó lhe contara desde
pequena. Dona Edite, como todos a chamavam, criou a neta sozinha depois que sua filha faleceu, e
sempre animava a garota com um chazinho com bolacha acompanhado de uma história bem fantasiosa para tirar as preocupações de sua cabeça. Luíza, agora crescida, ainda amava sentar e escutar
os devaneios e sua avó com a mais completa paciência, pois isso sempre lhe acalmava os nervos e
lhe fazia se sentir melhor.
Por mais que a pequena garota do interior nordestino tivesse a consciência de que o assunto
nada lhe interessava e que deveria deixá-lo para mentes mais bem estudadas, não podia deixar de
lado a curiosidade de saber quais seriam os tais elementos milagrosos. Seriam eles literalmente elementos químicos, como o carbono e o oxigênio? Seriam três objetos, como papel, câmera e caneta?
Ou seriam eles até mesmo pessoas, que com sua mente extraordinariamente grande memorizariam
a história do mundo todo? Ela não conseguia chegar a uma resposta, e a infinita gama de possibilidades deixou a garota cada vez mais encucada. Sua avó, percebendo a inquietude da menina,
decidiu que estava na hora de mais um de seus famosos chás.
Quando a idosa terminou de preparar a mesa, chamou sua neta para o lanche, que não hesitou
em atender ao pedido. A história da vez era sobre um príncipe que vivia em um deserto e se casou
com uma múmia da pirâmide. E foi no meio da inusitada história que uma ideia repentinamente
surgiu na mente da garota: E se os elementos não fossem propriamente físicos, mas sim emoções e
sentimentos? Afinal, ela pensou, para manter viva a memória destas tardes gostosas com sua avó ela
não precisava necessariamente de papel e caneta, mas sim de interesse e empatia por sua avó, além
do amor que ela sentia pela mulher. Certamente não deveria ser diferente disso para os vários netos
e avós, bisavós e tataravós do mundo todo.
A garota, animada com sua conclusão, imediatamente escreveu uma carta, que dizia que os elementos certos eram o amor ao próximo, o interesse e a empatia. Ela animadamente esperou até o
próximo dia quando finalmente foi até a cidade vizinha para poder enviar sua carta pelo pequeno
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correio até o governo. Infelizmente, quando a carta foi lida, os especialistas encarregados de separar
as ideias boas das ruins decidiram colocá-la na pilha das ruins, junto com mais milhares de ideias
consideradas por eles “idiotas”, e ela nunca mais foi revista nem cogitada pelas autoridades. Ao fim
do prazo, os líderes mundiais decidiram por eleger os elementos apontados por um cientista social
sueco renomado. Eles eram os seguintes: livros, imagens e vídeos. Quando foram apresentados para
o Senhor do Tempo, ele disse:
– Caros humanos, vocês realmente acreditam que esses objetos sozinhos seriam capazes de salvar a história e as tradições de toda uma espécie? Que sem o interesse nem o amor ao próximo isso
seria possível? O que a humanidade carece atualmente é a simplicidade e o sentimento de estima
pelo outro, a empatia pelo diferente, e aparentemente vocês já perderam isso há muito tempo.
Basicamente, vocês falharam na tarefa que lhes designei e, por isso, não podem ser salvos!
E assim a humanidade foi apagada desse mundo e nenhum humano pisou mais nesse planeta. O
que ninguém nunca ficou sabendo é que a resposta certa havia realmente sido descoberta, e estava
na esquecida carta da garota do interior, que de tão simples fora imediatamente descartada.
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4º Lugar – Categoria Juvenil
Sophia Fontenele Sichetti
Sou Sophia Fontenele Sichetti. Nasci no dia 15 de Outubro de 1999, em
São Paulo, mas desde então moro em Jundiaí. Estudo no Colégio Degraus. Participei da 12a Olimpiada de Redação por incentivo dos professores do Colégio, e porque gosto de ler e escrever. O gosto pela
leitura me levou a outras formas de arte cultura, como o teatro, a música
e a fotografia. Gosto de livros de aventura, como os das histórias de
“Harry Potter”, “Percy Jackson” e outros. Li “O menino de pijama listrado”, de John Boyne, e me emocionei com a história. O último livro que li
foi “Harry Potter e as Reliquias da Morte”, de J. K. Rowling.

Os Três Irmãos
Há muito tempo em um reino distante da Malásia, um reino em que poucos viviam devido ao clima tempestuoso, era comandado por um senhor muito respeitado, de barbas brancas e que por isso
aparentava ser muito velho, mas nunca revelara sua idade, seu nome já não é mais lembrado. Certo
dia recebeu um recado, ele tinha apenas 48 horas para salvar as memórias de todos os cidadãos de
seu reino, e para cumprir essa tarefa ele deveria achar quem pudesse ajudá-lo. Desse modo, deveria
pensar em como encontrar seu defensor.
Decidiu fazer uma charada, pois assim conseguiria analisar se a pessoa era realmente esperta
para ajudá-lo, desse modo quem a resolvesse seria capaz de fazê-lo, mandou seus soldados às ruas
para que proclamassem a mesma: “Éramos dois irmãos unidos, os dois de uma cor. Nunca fiquei sem
missa, mas meu irmão já ficou. Para festas e banquetes a mim convidarão. Para festas de cozinha,
convidarão meu irmão. Aquele que for capaz de descobrir quem são os dois irmãos deve dirigir-se ao
castelo do rei imediatamente e será recompensado.” A recompensa chamou a atenção de todo o reino que logo começou a buscar a solução, isso incluía três irmãos que moravam perto do castelo, que
ao ouvirem a respeito da charada, deixaram que seus espíritos curiosos e aventureiros se entregassem, e discutiram aquela charada até chegarem à solução e se dirigiram imediatamente ao castelo.
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Chegando ao castelo foram imediatamente falar com o rei, que sempre recebia o povo quando
lhe procuravam. Os irmãos então em coro responderam “O vinho e o vinagre”. A partir disso começaram uma jornada que não esperavam até o começo daquele verão, teriam que salvar seu reino de
algo terrível que viria a acontecer. Saíram pelo reino buscando algo que os ajudasse naquela tarefa,
e decidiram se separar para procurar melhor.
O mais novo era responsável pelas memórias das crianças, e foi logo perguntar a irmã mais nova
da família, que não ajudou muito, o foco estava em um rapaz na casa vizinha que tocava seu violão
animadamente. O jovem logo pensou em uma frase que havia escutado de seu bisavô, sem música, a
vida seria um erro. Assim decidiu coletar as memórias das crianças por meio das músicas, até porque
elas não eram muitas.
O irmão do meio deveria reunir as memórias dos adultos, e foi até seu pai para pedir ajuda, e
lhe explicou a situação esperando por uma resposta simples e lógica, ao invés disso escutou seu pai
dizer “Você tem que ser o que você quer ser, e não ser o que eles querem que você seja”, ficou muito tempo pensando nisso, até que pensou que o único lugar em que somos o que quisermos sem
preocupações é no teatro, e por meio deste conseguiu guardar as memórias dos adultos do reino.
E quando tudo parecia bem, os irmãos mais novos foram a procura do mais velho para saber se já
havia concluído sua parte, salvar as memórias dos idosos. Mas ele não havia encontrado a resposta
que buscava, já havia perguntado a muitas pessoas e não chegara a lugar algum. Então, reunidos novamente foram à procura do único que não havia sido questionado ainda, o problema é que tinham
apenas oito horas pra resolver aquilo, seu avô era a última esperança. Obtiveram a resposta que precisavam, mas não da melhor maneira, “A imaginação é mais importante que o conhecimento”, acharam que era deboche de seu avô a respeito do que estavam tentando fazer, mas depois de pensarem
sobre isso por algumas horas, perceberam as histórias eram mais importantes que o conhecimento,
elas expressam tudo o que sentimos, porém negamos.
Foram eles então desesperados salvar as memórias dos últimos e mais importantes cidadãos do
reino, os idosos. Eles tinham cerca de seis horas para salvá-las e assim salvar o reino, e deviam ser
cuidadosos, pois consideravam essas, as melhores e mais importantes memórias, histórias de amor,
superação, família, decepção, e todos tinham um aprendizado muito importante, então todo esforço
valeria a pena se conseguissem salvá-las.
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E com cerca de meia hora para o fim do dia, colocaram o último ponto final da última história
conhecida daquele reino, era o que pensavam, apenas se esqueceram de salvar a memória do mais
velho cidadão, o Rei. Para sorte de todos, ele mesmo o tinha feito por meio dessa história que leem
nesse momento, ele o fez para que conseguíssemos perceber o quão importante são as memórias,
independente da forma como são contadas, o importante é que sejam contadas e valorizadas, do
mesmo modo que esses três irmãos valorizaram.
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5º Lugar – Categoria Juvenil

Laura Pilan
Meu nome é Laura Pilan e completei dezoito anos em janeiro. Nasci
em Jundiaí, mas sempre vivi em Campo Limpo Paulista. Amo a Língua
Portuguesa e iniciei minha graduação em Letras na Universidade de
São Paulo (USP). Sou apaixonada pela escrita desde pequena e sempre
fui muito incentivada pela minha família e por algumas professoras que
tive. Meu grande sonho é ser escritora e conquistar um espaço na literatura nacional. Adoro ler obras de ficção fantástica e com cunho social. A
exemplo disso, o último livro que li chama-se “Americanah”, escrito pela
feminista angolana Chimamanda Ngozi Adichie.

Somos história
O Senhor do Tempo não é grandioso em corpo. Sua forma etérea representa a transcendentalidade pura e o conhecimento em essência, bruto como a rocha a ser lapidada. É quem engrandece as
almas humanas com significativas lições e é dele que provêm os melhores conselhos.
A condescendência do homem deixava o Tempo irritado. Quanto mais rápido fazia os dias passarem, mais repletos de prepotência os jovens ficavam. Inventavam aparelhos que armazenavam mais
fotos ou novas páginas de busca para saber sobre décadas passadas. Mas e aqueles que de fato
haviam vivido essas épocas e eram inesgotáveis fontes de saber?
Se a mente é uma página em branco, a experiência dos mais velhos é capaz de preencher livros,
obras primas recheadas de aprendizado. Uma riqueza não constituída de ouro, um prêmio dado somente aos capazes de percorrer toda uma vida. A ignorância humana perante o saber dos idosos não seria
perdoada. E, assim, o Senhor do Tempo tomou sua decisão. Disse aos homens que nada seriam se não
valorizassem devidamente a história e aqueles que a viveram por tão longo período. E nada escapa das
mãos do Senhor. Aos poucos, até mesmo os pequenos detalhes, antes tão recentes nas cabeças mais
novas, simplesmente desapareciam, restando nada mais que os resquícios longínquos das lembranças.
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No entanto, as pessoas se acostumam a buscar as respostas para os problemas de formas tão
complicadas quanto inúteis. É diferente e improvável olhar ao redor com a simplicidade dos olhos de
uma criança ou através da sabedoria experiente que todos os avós têm.
O Senhor do Tempo era capaz de acompanhar o mundo dos homens como bem desejasse, ora
com mais rapidez, ora devagar – para que pudesse observar bem os detalhes. Mas, em essência, era
bem mais do que horas ou minutos. Era feito de momentos e um em especial lhe chamou a atenção.
Em uma rua comum, repleta de casas iguais a todas as outras, vivia o único idoso daquele bairro.
Um homem de idade avançada, cujos cabelos já haviam perdido a cor e que já não enxergava ou
escutava tão bem. Sua aparência era tão típica quanto o aspecto da pacata região em que morava.
Mas ninguém ali havia passado pelo mesmo que ele.
As mãos calejadas não escondiam o trabalho duro de quando era mais jovem, mas poucos sabiam o motivo de suas cicatrizes. Havia sido separado e marcado feito gado e, em sua pele, a tinta
enfraquecida pelos anos denunciava sua origem: judeu. Era tudo o que precisavam saber sobre ele
durante a Segunda Guerra Mundial. Pouco importava de onde vinha, que fora chamado de Elias por
causa do pai – que tinha o mesmo nome – ou que gostava de ver o pôr do sol e de música clássica.
A única coisa que importava era sua própria impureza – e ele se convencera por muito tempo de
que era sujo.
Elias era um sobrevivente e, anos após toda a dor que lhe havia sido imposta, reconhecia isso.
Esforçara-se para enterrar as memórias tristes de sofrimento e perda, mas aprendera com o tempo – impiedoso, mas sábio Senhor – que nada daquilo seria apagado de sua mente. Apesar disso,
formara uma família que compreendia os gritos assustados durante as madrugadas frias e que se
aproximava com cautela, pois cada um deles sabia que o velho Elias jamais estaria completamente
recuperado. As feridas ainda estavam lá, mas o idoso era capaz de suportá-las. As marcas que possuía, entalhadas na pele, agora eram como as palavras de um livro, pois contavam a sua história.Eram
provas de que era, nada mais e nada menos, do que memória viva.
Elias passava grande parte de suas tardes olhando o grande baú de lembranças – aquelas sim
eram palpáveis – que possuía. E, em um daqueles dias que escolhera pra ver antigos álbuns e diários,
seu neto lhe visitara. O menino não parecia muito feliz ali e lhe deu um abraço desajeitado.
–Tenho uma pesquisa para o colégio, mas não consigo encontrar nada – dizia o garoto, indignado – Nem na internet. Parece que tudo desapareceu! Mamãe também não se lembra de nada, mas
disse que o senhor poderia me ajudar. É sobre...
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Elias fez um gesto que dispensava as explicações do mais novo. O velho sabia do que se tratava.
Pediu, silencioso, para que o rapaz se aproximasse.
– Nós usávamos roupas que marcavam nossas origens. Eles sabiam que sou judeu pelas vestes
que usava, assim sequer precisavam saber meu nome. No final de cada dia, não era mais capaz de
sequer sentir a menor das partes do corpo.
– Obrigavam você a trabalhar? – o garoto arregalou os olhos.
– Eu precisava mostrar que ainda era útil. Aqueles que de nada mais serviam, simplesmente desapareciam para jamais retornar.
Naquele instante, O Senhor do Tempo viu no olhar da criança algo surpreendente: interesse.
Um dos elementos fundamentais estava ali: o idoso tinha a atenção do mais jovem.
– Foi o que aconteceu com minha mãe. – dissera Elias, sentindo o gosto amargo da saudade nos
lábios.
– Sinto muito, vovô. Eu não sabia. – o pequeno abaixou a cabeça, com lágrimas nos olhos.
Com carinho, tocou a trêmula mão do avô. O Tempo sorriu. Lá estava: uma demonstração de
respeito. O outro elemento essencial.
O neto ouviu cada uma das palavras que Elias tinha a dizer e escreveu a maior parte delas.
Deu atenção às fotos amareladas e folheou páginas gastas do diário do mais velho. Havia
a
mais plena consideração no que o idoso dizia. E, naquele instante, ele desabafou tudo o que guardara em seu gasto coração. Os machucados já não doíam tanto. Ao fim do relato, recebeu um beijo
doce e uma confissão:
– É graças a você que sei quem sou hoje, vovô. E me orgulho da sua luta e de sua força.
O Senhor do Tempo não podia estar mais satisfeito. O menino havia conquistado o último elemento que precisava: havia criado consciência. Consciência de que, sem o passado, não existiria nunca um presente. Os hábitos e tradições que amava originavam de pessoas como seu avô. E daquelas
que vieram antes dele. Todos os dias, cada um dos seres vivos acrescenta algo – talvez uma linha,
talvez algumas páginas – no livro da vida. Aquele que permanecerá eternamente escrito nas estrelas.
Elias e seu neto eram história. Todos os homens são.
Eles haviam encontrado a solução. E, assim, o Tempo sorriu aos homens.
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6º Lugar – Categoria Juvenil
Isadora Perin Mendonça
Meu nome é Isadora Perin Mendonça, natural de Jundiaí (SP) desde
21 de Janeiro de 1999. No presente momento estou cursando Gestão
Ambiental na Faculdade de Tecnologia (Fatec) Centro Paula Souza. Em
2016, minha professora de Literatura nos apresentou a tarefa de produzir um texto referente ao tema das Olimpíadas, valendo nota e, os que
aderissem ao pedido, poderiam ser enviados, de forma opcional. Meu
texto foi avaliado e foi dada a opção de enviá-lo, o que me levou a ficar
entre os 12 melhores de minha categoria. Minhas preferências de leitura
vão de romance e ficção à romance policial que é de longe meu gênero
preferido. O último livro que li é justamente deste gênero, “A Extravagância do Morto”, de Agatha Christie, minha autora preferida.

A máquina das virtudes
É um pássaro? É um avião? Não. É ele, O Senhor do Tempo! Após um longo tempo observando a
rotina do homo sapiens, a divindade chegou a uma conclusão: por que do foco incansável no futuro,
se tudo que possuem é derivado do passado? No topo de uma colina, o Senhor do Tempo debatia
o assunto com seu amigo, o Senhor do Vento:
– Estou passando a achar que o ser humano se esqueceu de que o passado é essencial para sua
sobrevivência e que sem ele, não haveria nada nos tempos atuais...afinal, evoluímos de algo, não?
- Certamente – concorda o Senhor do Vento – eles menosprezam o passado, estão cegos pelo
progresso. Não percebem que vivem constantemente em meio a memórias... e muitas!
– Exatamente, cada ser humano possui raízes, algumas maiores, outras menores... - diz Tempo ao
observar um idoso acompanhado de uma criança.
– Idosos, o que seríamos sem eles? Livros escritos que possuem a capacidade de locomoção entre semelhantes, resquícios de locais longínquos e até mesmo esquecidos...fragmentos de épocas
anteriores a toda esta bendita evolução - se aprofunda Vento com o olhar desfocado.
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– Que atitudes poderíamos tomar para que a chamada “sociedade” perceba a importância dos
mesmos? – indaga Tempo.
– É necessário uma certa reflexão a respeito – diz Vento. Eles passam a observar o horizonte, procurando por inspiração e possíveis soluções em sua paisagem ensolarada. Após um longo período de
reflexão, surge uma nesga de esperança: – Talvez eu possua uma ideia mirabolante de uma solução...
– diz inesperadamente o Senhor do Tempo.
– Ah que bom, eu já estava farto deste monólogo interior – diz Vento massageando as têmporas.
– Primeiramente, vamos analisar o fato de que somos divindades poderosas, ou seja, possuímos
certos recursos que a humanidade não possui, certas cartas na manga – diz Tempo – irei fazer com
que o tempo desacelere, assim teremos uma margem de vantagem.
Construirei uma máquina que terá a capacidade de recolher amostras de virtudes humanas, assim, serão analisadas e multiplicadas, de forma que possam ser espalhadas ao vento... literalmente.
Vento o observa atentamente:
– É um plano exímio, se atingirmos o objetivo será algo revolucionário – diz Vento de forma sonhadora. As duas divindades partem então numa jornada atrás de virtudes que estão se mostrando
necessárias no meio coletivo. O protótipo da máquina das virtudes se desenvolvia rapidamente com
ajuda da mente habilidosa do Senhor do Tempo.
– Vento – chama ele – acho que teremos uma leve turbulência no projeto...
– O que houve? – exclama preocupado.
– Apenas será possível a multiplicação de três virtudes, a máquina não se mostra apta a aguentar
mais que isto.
– Que infortúnio! – exclama Vento.
– Acredito que você tenha buscado as virtudes mais importantes e principalmente, as que mais
estão em falta por aí – diz Tempo com um olhar indagador.
– Exatamente. Após uma boa observação, acabo concluindo que o ser humano se perde por falta
de elementos simples do dia a dia. Um pouco mais de amor, respeito e compreensão não seriam de
todo ruim – revela Vento.
– Certamente isto será providenciado! – exclama Tempo animadamente. A máquina das virtudes foi
desenvolvida com o intuito de coletar amostras de virtudes humanas e multiplicá-las. O trabalho de Ven-
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to não acaba aí, ele seria responsável por espalhá-las de forma controlada para todos os locais do mundo.
Após um longo período de desenvolvimento e correções, os Senhores observam que sua ideia
mirabolante está se tornando algo físico. A máquina é levada a uma pequena aldeia num vale.
Após espalharem uma brisa carregada com as virtudes, eles observam que as ações dos moradores locais mudam; é visível que estão mais felizes, a cultura do local é enriquecida por conta de toda
a valorização do passado, a qualidade de vida melhora, diminui a criminalidade e a expectativa de
vida do local aumenta significativamente.
– Minha ideia foi um sucesso!! Posso sentir a felicidade exalando daqui – comemora o Senhor do
Tempo.
– Parabéns, velho amigo – parabeniza o Senhor do Vento – podemos levar isto adiante, vamos
revolucionar o mundo e o que há nele!
– Certamente que sim! Poderemos utilizar a máquina em grandes metrópoles.
– Qual será nosso próximo alvo? – pergunta Vento.
– Ouvi boatos de que não há amor em SP – exclama o Senhor do Tempo.
– Isto parece preocupante- diz o Senhor do Vento – acho que descobrimos nosso destino.
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7º Lugar – Categoria Juvenil
Letícia Faggian
Letícia Faggian, 18 anos. Nasci em 6 de novembro de 1998 e atualmente
estou cursando Nutrição na UNIFESP. A Olimpíada de Redação sempre
fez parte da minha jornada no ensino médio, sendo assim, a escrita se
tornou cada vez mais importante através das redações feitas na escola.
A partir da entrada na faculdade, pretendo aprimorar a minha escrita
para que seja possível a continuidade na olimpíada e um dia a realização de um livro com temática na nutrição. Agradeço todo apoio recebido dos meus professores para que essa premiação fosse possível, todo
conhecimento e informação capaz de transformar simples palavras em
uma ótima redação!

O trem da vida
O incômodo barulho da velha cadeira de balanço só cessava quando dona Maria Flor adormecia.
Era uma antiquada casa com piso de tábuas em tons de marrom. Tudo rangia por ali e como todos
os domingos, a companhia de sua neta Helena preenchia o espaço vazio de seu coração e dava mais
um passo para a conclusão de uma missão: concluir o documento vivo daquela inteligência.
Desde os primórdios, Maria observava aquele pequeno brinquedo exposto sobre a estante: o
trem. Aquelas rodas, que lhe faziam lembrar do movimento da vida, os vagões como os períodos e a
companhia das pessoas como experiências adquiridas. Para ela, a vida não passaria de uma viagem
de trem.
Com o nascimento, há a primeira experiência nesse trem. A presença dos pais acompanhada de
carinho e amor incondicional permite uma vontade extrema de permanecermos juntos nessa viagem
para sempre, porém, eles descerão na próxima estação e os próximos passageiros entrarão para
ajudar na nova fase.
Na segunda parada, o amor e os amigos estão presentes. São passageiros capazes de auxiliar,
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acompanhar, festejar e deixar saudade. Não importa como essa experiência chegará ao fim, é preciso entender cada relação e cada vontade que surge assim como aconteceu com Maria Flor, com a
vontade de escrever um livro sobre sua vida.
Na terceira e última estação da vida, cheia de atropelos, despedidas e problemas na saúde, surge
um passageiro do trem capaz de transformar toda a sua vida. Essa pessoa se chamava Helena. Maria
Flor pensa o quanto ficará triste quando tiver de descer do trem para outro plano da vida, no entanto, sua bagagem de aprendizados, experiências, memórias serão transcritas para um papel.
A companhia de Helena foi fundamental para sua avó, no entanto, foi a pequena Helena que
ganhou o maior presente. Maria Flor era essencial em sua vida, era capaz de alegrar, cuidar e ensinar
fatos que uma simples escola não seria capaz de realizar. Além de muitos valores dos quais somente
o tempo e o avançar da idade a ensinaram.
O grande mistério, afinal, seria entender como a missão de preservar a memória seria possível.
Foi através de três elementos do trem, ou seja, da própria vida de uma idosa que as tradições foram
salvas: as estações, os passageiros e os vagões, os quais possibilitaram Maria Flor enxergar a vida
como uma viagem. Helena, sua fiel companheira, embarcou no momento final do trem. Seria capaz
de estruturar as tradições de sua avó?
A completa experiência de Maria não caberia em um uma folha de papel. Seria preciso um livro,
uma enciclopédia ou talvez um documento vivo capaz de preservar. Deixar como herança o amor,
carinho, a tradição dos longos almoços de domingo, do abraço ao partir, da foto em datas comemorativas, do respeito, do amor e das fartas ceias de natal foi a missão de Helena com a protagonista
Maria Flor. E como um mapa da vida, todas as lembranças foram armazenadas e utilizadas como
orientação para sempre. Indicariam o caminho certo a seguir e como compreender os momentos
mais difíceis.
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8º Lugar – Categoria Juvenil
Luiza Mayumi Ishikawa Shigemori
Meu nome é Luíza Mayumi e eu nasci em São Paulo, capital, no dia 18 de
Julho de 2001. Estudo no Colégio Criarte de Jundiaí, e Marla, minha professora de redação, passou como tema essa Olimpíada e também incentivou os alunos a escreverem para o concurso. Eu gosto de ler livros de
ficção, mas também de gêneros jornalísticos e principalmente de romances policiais. Estou lendo agora o livro “Maus”, que é sobre a Segunda
Guerra, os ratos são os judeus, e os gatos, os nazistas (é uma HQ).

Um passado iminente
A partir do que o Senhor do Tempo disse, o pânico foi a primeira reação: pessoas desesperadas
perguntando-se o que aquilo significava, o quê eles deveriam fazer e reuniões de grandes líderes
mundiais e pensadores que procuravam uma solução.
Pedro era uma criança de seis anos, mas não pense que era por conta de ter um tão pouco tempo
de existência no planeta Terra que ele era ingênuo e não entendia a situação.
Pedro todos os dias ia para a biblioteca, e ficava horas grudado em livros de histórias.
Ele adorava a sensação de poder viajar para outros mundos criados a partir de folhas em branco
só pela mente e imaginação de alguém, ou ser transportado para fatos que realmente aconteceram,
quando ele nem era nascido.
Um repórter na televisão mostrava vários artistas pintando um painel grande com flores e símbolos hippies, coloridos de uma forma linda, de encher os olhos. Ele dizia:
“Os estudiosos de várias partes do mundo chegaram a um consenso para o Primeiro Elemento: a
pintura. Estão sendo pintados painéis como esse em todo o mundo, representando os principais feitos da humanidade. Este, na praça Luiza Távora em Fortaleza, mostra o movimento hippie. Também
foi criado o chamado ‘Museu da Humanidade’ que reunirá os principais quadros históricos feitos.”
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Diziam àquele ponto que se as memórias sumissem, todos estariam em um mundo em um estágio extremamente avançado de desenvolvimento, porém não teríamos nenhum conhecimento de
como lidar com ele. Toda a evolução e aprendizados da humanidade até esse ponto seriam em vão,
todos os idiomas esquecidos, acontecimentos e cada objeto do mundo não teria o menor significado
para seres sem nenhuma memória, como se fôssemos bebês novamente, mas sem ninguém para nos
ensinar nada.
Pedro tinha várias ideias, e precisava expô-las imediatamente.
Enquanto isso, Irene, a avó de Pedro assistia ao jornal com uma calma que era só dela, uma característica que ajudou imensamente o seu neto a ser tão inteligente. Todos na rua conheciam a dona
Irene, que desde sempre morou lá, junto com Pedro. Quanta paciência ela tinha, sua calma em ajudar
e incentivar o menino a fazer o que ele quisesse, ensinando sempre valores e modos de ver o mundo
que ela considerava fundamentais para a vida.
Ela tinha sido levada para os campos de concentração junto com a sua família na Guerra, e perdera tudo, mas mesmo assim sobreviveu e não quis mais ficar nos lugares que a relembravam de um
passado tão doloroso. Mudou para o Brasil e se apaixonou por um brasileiro , passando a sentir amor
e carinho como há muitos anos não sentia, além de uma sensação quase desconhecida: a esperança
de ser feliz.
A repórter dizia junto ao Museu da Humanidade:
– O Segundo Elemento foi descoberto: livros. Os livros que já existem e são importantes para a
história da humanidade foram colocados no Museu. Foi decidido que todo o cidadão idoso do mundo deverá escrever um livro contando suas experiências e conhecimentos e enviar para cá.
Pedro passava o dia todo mandando e-mails, ligando e tentando conversar com qualquer um
que pudesse ajudá-lo, mas todos o achavam muito engraçado, uma criança de seis anos que não
deveria ser levada a sério.
– Pedro, eu sei que as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria, mas eu confio
em você. Eu vou te ajudar.
Dona Irene falou com seu neto, e naquela noite ele dormiu em paz. As estrelas brilhavam do outro lado da janela do seu quarto e ele só conseguia pensar no plano que ele e sua avó tinham para
o outro dia.
Em todos canais da tevê se lia:
– Atenção! Comunicado urgente! O Senhor do Tempo acaba de contatar um jornal de tevê e
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declarar que tinha algo de muito importante a dizer para a imprensa mundial, e que se não fosse
ouvido, “adeus humanidade!” membros da imprensa do mundo todo estão nesse momento se reunindo no Maracanã, com o intuito de ouvir o que ele tem a dizer.
Todos se encontravam em um clima de tensão no silencioso estádio, quando no palco apareceu
uma figura baixinha, com uma longa barba branca, óculos redondos e uma toga, com um relógio de
bolso pendurado no pulso. Ele subiu até um púlpito e começou a falar:
– Atenção, imprensa mundial, eu não sou o Senhor do Tempo, se é que esse cara, ou entidade ou
sei lá existe. Meu nome é Pedro, e sei qual é o terceiro elemento: Consciência.
Nós precisamos preservar a memória dos nossos ancestrais, e isso é uma necessidade imediata,
ainda que a memória de todos os seres não dependesse disso.
Nós temos que estudar história, conhecer nossos ancestrais, e saber cada momento de glória e
erros, para que não cometamos os mesmos erros no presente.
Minha avó foi vítima dos nazistas. Foi perseguida e sofreu em um campo de concentração e já
presenciou o pior lado humano. Precisamos saber que tudo isso aconteceu, para que nunca volte a
acontecer.
Nos dias de hoje é muito comum ver um idoso ser desrespeitado, ser visto como inútil na sociedade e negligenciado, mas eles precisam ser valorizados, precisamos ouvir o que eles têm a dizer, porque são a nossa fonte para podermos conhecer os tais erros, que poderão nunca mais ser
repetidos e dessa forma a humanidade só evoluirá. Se cada um “colocar isso na cabeça”, até onde
podemos chegar? Cada um não terá mais aquela velha mente que dizia que tanto faz, porque já está
tudo perdido. Não! Será um novo mundo, cheio de possibilidades e sem tanto caos e problemas
que a humanidade causou até agora, porque seremos capazes de consertá-los. Essa é a chave. Para
absolutamente tudo.
Naquele momento de paz, uma nuvem luminosa desceu à Terra, com um senhor iluminado e com
uma grande barba branca, carregando um relógio de bolso dourado preso em sua toga.
– Pedro, obrigado. Isso era tudo o que eu queria. Não aguentava mais ver tanta indiferença aos
ancestrais. Eu garanto a todos As Memórias da Humanidade e agradeço a todos vocês.
O Senhor do Tempo subiu flutuando em sua nuvem luminosa lentamente até o palco e segurou
a mão da avó de Pedro. Ele e ela foram subindo cada vez mais enquanto a multidão assistia.
A nuvem subia, e a imagem do senhor ia se dissipando, deixando só aquela sensação de paz e
calma tão característica da Dona Irene.
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9º Lugar – Categoria Juvenil
Milena de Oliveira
Me chamo Milena de Oliveira, nasci em Jundiaí no dia 30 de março de
1999, mas moro em Várzea Paulista desde minha infância. Terminei o
Ensino Médio em dezembro de 2016 no Centro Educacional SESI 179.
Sempre gostei de escrever e ler; participei da Olimpíada por incentivo da minha professora de Língua Portuguesa Letícia Ceratti, que nos
propôs a produzir o texto em sala de aula. Gosto de temas variados de
leitura, como distopias, fantasia, suspense, romance, quadrinhos e principalmente livros de autores independentes que são postados em plataformas digitais. O último que li foi “Harry Potter e a Pedra Filosofal”,
que está entre os meus preferidos.

O tempo nunca é curto
As luzes da cidade já se acenderam, os pássaros levantaram voo para longe desse mundo sem
memórias, a brisa gelada trincava as bochechas dos que vagavam sem rumo pelas imensas e tecnológicas avenidas, que de nada servem sem aquilo que está indo embora vagarosamente junto às
mentes sábias, cabelos sem cor, como os olhos dos seres sem alma. As luzes se acenderam como no
dia em que o Senhor do Tempo nos deu o veredicto:
– Cuidem daquilo que os mantêm, daquilo que veio antes – e a frase se repetia, como um eco
nas cavernas vazias, que substituíram as mentes dos seres que se diziam racionais. E continuava – O
tempo não é curto, a vontade de reverter aquilo que o destino diz também não deve ser.
– Mas Senhor! O que veio antes? – um jovem com cabelos ralos e pele enrugada perguntou, na
época ele e seus semelhantes tinham um nome, mas agora não consigo me lembrar. Como queria
voltar, como queria ter descoberto o enigma.
– Ainda há tempo Tessa.
– Senhor! Voltou por causa do caos que a cidade se tornou? Olhe! – apontei para o grupo de
pessoas andando em círculos por não se lembrarem de qual direção seguir – Estamos perdidos, nunca saberemos “o que veio antes”, Senhor!
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– Não é questão do que e sim de quem.
– Quem? Eu não entendo!
– É por isso que não consegue, você e todos os outros se perderam na ilusão da juventude infinita.
– Mas ela não existe?
– Claro, mas não da maneira como conhece, é algo interno, dizer que ficaremos para sempre com
aparência jovem é negar a minha função, que é o poder de controlar o tempo.
– Eu só vejo jovens, onde estão os outros? Não me lembro do nome...
– Idosos, Tessa, idosos - ele se sentou ao meu lado – Eles vieram antes, eles nos mantêm, tudo
que você conhece hoje, eles ajudaram a construir.
– Se são tão importantes, por que sumiram?
– Não sumiram, estão voltando a ser jovens.
– E isso é bom?
– Não, a cada ruga que se vai, uma memória é apagada.
– Como posso mudar isso?
– Volte Tessa – ele levantou – Leve isso com você, é o necessário para mudar tudo.
– Voltar? – perguntei a ele, que foi embora andando pelo vento, deixando no banco de madeira
velha, um papel de carta em branco, uma caneta com tinta suficiente para apenas uma frase e um
pequeno pombo correio. Juntei tudo e voltei, correndo sem rumo pela rua sem fim, voltando sem
saber para onde. Durante a corrida escrevi a resposta, usando os elementos deixados pelo Senhor do
Tempo, quando escrevi a última palavra, dobrei o papel e soltei o pequeno animal, para que levasse a
mensagem “os idosos, eles são a resposta”, quando o pássaro sumiu no ar, tudo ficou parado, a água,
o tempo, o ar, a única coisa móvel era uma versão minha muito mais velha.
– Tessa - gritei para eu mesma – Achei a solução!
– Eu sei, eu sei – falei com a voz calma – nosso recado foi dado a todos.
– Tudo voltou ao normal – um grito de alívio ecoou dentro de mim.
– Não para sempre, não podemos deixar que aconteça de novo, Tessa isso depende dos jovens,
nunca se esqueça.
– Não vou – sorri – Não vou – no mesmo momento entendi que estava em frente ao espelho,
aquele é meu futuro, envelhecer, o tempo não é curto, logo terei 18 anos, depois 27, depois 60, se
quero preservar a memória dos que vieram antes tenho que me lembrar cada vez mais daquilo que
ainda vou ser.
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10º Lugar – Categoria Juvenil
Larissa Souza Dourado Caracho
Meu nome é Larissa Souza Dourado Caracho, e nasci em Jundiaí no dia
20/12/1999. Estudo Licenciatura em Música na Unicamp, mas ano passado cursava o último ano do Ensino Médio na ETEC de Campo Limpo
Paulista; e foi lá que minha professora de português Rosa Maria, não só
me incentivou, como a todos os alunos a participarem das Olímpiadas
de Redação. Particularmente prefiro ler livros de romance e que me
façam refletir, o que me leva a escolha de meu escritor preferido: Max
Lucado – Nele encontro a fusão destas duas características. Apesar de
minha preferência pelos livros do Max, o último livro que li – intitulado
“Jesus é” – , é de outro escritor norte americano chamado Judah Smith.

Abstrato
Eu posso ser seu melhor amigo ou seu anti-herói.
Posso ser o motivo da sua esperança ou o motivo de seu ceticismo.
Sou a essência do paradoxo do seu âmago.
Antes que me julgue, eu juro que a principio não quisera eu tomar esta decisão.
Juro que se houvesse outra escapatória para este mundo imerso em caos, eu a teria escolhido.
Juro que tento minimizar ao máximo minhas interferências em sua pacata história. Juro que adiei até
onde pude, mas vocês precisavam aprender.
Exausto em ver o que infelizmente vocês se tornaram eu precisei agir.
Talvez seus pais nunca contaram esta história a você, ou seus livros de história escondam esta
parte tenebrosa de sua existência, mas isto aconteceu tempos atrás.
É totalmente dispensável falar quanto tempo atrás isto ocorreu, quando se é o próprio tempo,
datas, períodos, anos, estações, tudo é ínfimo demais, e tudo passa com demasiada velocidade; só é
necessário saber que o que conto possui veracidade.
Seu mundo que beirava o abismo agia como se vivesse seu apogeu.
Estiveram tão preocupados com o banal que abandonaram o essencial.
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Anularam o valor de sua progênie, esqueceram o passado como se ele não fosse estritamente
necessário para a construção de um futuro sadio – e para alguém eterno como eu, ver o que é longevo ser desprezado me dói.
Abandonados em casas de repouso, vendo seus direitos adquiridos em uma vida de serviços
prestados sendo negados – ou dificilmente acessíveis – sendo erroneamente chamados de ultrapassados, obsoletos, arcaicos, assim viviam os pioneiros, os que outrora fizeram a revolução, aqueles aos
quais se deve a poesia, a filosofia, a matemática, a democracia, a história. Os idosos eram tratados
como estorvos pelo planeta que se conclamava evoluído, tecnológico, civilizado, mas suas ações
demonstravam o contrário.
Claro que eu tivera a oportunidade de escolher um caminho menos extremo que o que escolhi,
mas vocês continham um histórico em persistir no erro que eu não pude ignorar.
A mudança em vocês só ocorria quando eram submetidos a ameaças, e eu estava pronto para se
necessário tirar tudo o que se lembravam, tudo o que possuíam.
Com uma manobra simples invadi todos os sistemas de comunicação e lancei um aviso a todo
planeta, a menos que houvesse um esforço para a sobrevivência e bem-estar dos ancestrais, eu apagaria a memória de todos os seres. E para realizar esta tarefa era necessário resiliência, voltar à época
em que se ensinara o valor daqueles que lutaram pelos direitos civis e morais, o valor das histórias
vividas que agora são contadas.
Era necessário enaltecer os pilares da sociedade, os idosos que tanto lutaram e batalharam em
prol de um mundo melhor. Era necessário trazer à tona o respeito aos mais velhos que foi perdido
com o tempo.
Confesso que a disposição da população global em mudar me surpreendera.
A humanidade em nenhum momento estivera tão unida, já não havia mais ricos ou pobres, negros ou brancos, letrados e analfabetos, havia apenas a união causada pelo anseio de sobreviver.
Para agir com resiliência e voltar a valorizar os nossos ancestrais, muitos foram visitar os seus
avós, passaram horas ouvindo as histórias que por diversas vezes ignoraram ou escutaram com má
vontade, sentaram e deram atenção àqueles que sempre estiveram ali.
Para enaltecer e honrar os que cumprem papel de memória viva na nossa sociedade, os que são
as colunas da convivência, foram entregues milhões de condecorações.
Para resgatar o respeito, milhares de campanhas de conscientização foram lançadas no mundo
todo.

115
Miolo 12ª Olimpíada.indd 115

01/06/2017 17:13:18

12a Olimpíada de Redação – Ano 2016

Assumi minha forma abstrata, e então fui capaz de ver cada uma destas ações ser realizadas de
perto. Mas como eu poderia saber se o resultado obtido era satisfatório? Como garantir que situações como esta não iriam se repetir em seu planeta? Utilizando minha onipotência sobre o controle
do tempo, eu o fiz passar mais devagar que o normal, e nos instantes que se seguiram viajei pelo
mundo em busca de respostas.
Declaro que sentira certa apreensão naquele momento, minuciosamente procurei vestígios, indícios, sinais, qualquer coisa que indicasse nem que fosse apenas uma lasca de obstinação humana por
seus velhos atos. Minha mente estava focada e ao mesmo tempo perdida, via tudo e não via nada, os
rostos confusos das pessoas ao brevemente perceberem a desaceleração do tempo me apressavam,
a natureza já começava a reagir com mudanças no clima, as folhas não caíam mais com tanta suavidade, os ventos sopravam com ferocidade, e eu ainda não encontrara o que tanto buscava.
Naquele momento eu estava a procurar não algo estritamente específico, mas qualquer atitude, flagrante, que despertasse em mim novamente a crença na humanidade e na sua capacidade de mudar.
As perguntas se refaziam constantemente em minha psique, quando de repente me deparei exatamente com o que tanto procurava.
Os tons de amarelo e vermelho presentes no céu do por do sol formavam a cena perfeita para
aquele momento.
Sentados um de frente pro outro na sossegada esquina onde se encontrava uma sorveteria, estavam avô e neto, um com 65 e o outro com 5 anos de vida.
Fiquei a fitá-los durante algum período, se eu tivesse um coração humano certamente este teria
acelerado, se eu tivesse respiração certamente estaria ofegante, estava empolgado e receoso, uma
mistura de sentimentos e incertezas me assolavam, aquela situação me tirara de minha zona de conforto de Senhor do Tempo no controle de tudo e todos.
Eu ouvia o avô contando piadas antigas que já repetira infinitas vezes em sua longa vida, e a gargalhada do neto ecoando pelo ar como um soneto enquanto ele se debruçara sobre a mesa de tanto rir.
Ali vi o início e o término da vida unidos inseparavelmente.
Vi que o princípio e o fim haviam se juntado para dar início ao recomeço.
Não só tive esperança de que eram capazes de valorizar os ancestrais, como tive a certeza de que
já tinham se transformado em uma humanidade melhor.
Na voz daquele Senhor e no sorriso daquela criança vi a esperança renascer e a mudança em
vocês acontecer.

116
Miolo 12ª Olimpíada.indd 116

01/06/2017 17:13:18

12a Olimpíada de Redação – Ano 2016

11º Lugar – Categoria Juvenil
Nathália Almeida Ricchi
Meu nome é Nathália Almeida Ricchi, nasci no dia 21 de Setembro de
1999, em Jundiaí. Estudei por 11 anos no SESI 021, e agora em 2017, comecei a frequentar o curso pré-vestibular Uni + Poliedro, para realizar
meu sonho em ser aprovada em uma universidade pública. O primeiro
livro que li, “Judy Moody”, de Megan McDonald, me fez adentrar no
mundo da leitura e, a partir daquele momento, descobri minha grande
paixão: ler e escrever. Depois de muitos anos frequentando a biblioteca,
resolvi participar da 12ª Olimpíada de Redação, com o incentivo dos
meus pais e a ajuda da minha professora de língua portuguesa, Solange
Taffarello. Gosto de livros de aventura e suspense, como “Confie em
mim”, de HarlanCoben e “O Símbolo perdido”, de Dan Brown. O último
livro que li foi “A ponte invisível”, de Julie Orringer.

De geração para geração
Quando Yasmin era pequena, adorava visitar sua avó, pois ela lhe contava as melhores histórias.
Em uma tarde, Yasmin estava na sala da casa de sua avó, observando a estante cheia de livros.
Um livro totalmente diferente chamou-lhe a atenção. Curiosa, pegou-o nas mãos e observou a capa.
A palavra “Memórias” estava escrita na capa em letras douradas reluzentes. Abriu-o. Não havia
nada além de fotografias. Todas elas mostravam avôs e avós contando histórias para seus netos e, na
última página, havia um trecho de uma carta citando uma missão para salvar algo e algumas instruções para isso, mas parte da carta estava faltando. De repente, um velhinho simpático vestindo um
chapéu estranho saiu do livro.
– Olá Yasmin! Você deve me conhecer, sou o Senhor do Tempo...
– Senhor do Tempo? Vovó já me contou uma história sobre você...
– Isso mesmo! – o homem respondeu. – A memória de todos os seres corre perigo! Agora que
me libertou, preciso que me ajude a salvá-la, temos pouco tempo! Para isso, precisamos encontrar
três elementos fundamentais citados na carta – continuou o velhinho – O conhecimento, a experiên-
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cia e a tradição. Principalmente esta última, que vem se perdendo ao longo dos anos. – completou,
mostrando o restante da carta.
Yasmin aceitou ajudá-lo. O homem pegou o livro e procurou as fotografias descritas na carta que
ajudariam a encontrar os elementos. A primeira mostrava uma senhora com um menino no colo e a
segunda exibia um senhor falando com duas garotinhas.
Num piscar de olhos, a sala onde estavam foi se transformando no ambiente da primeira fotografia, como se eles fossem fantasmas.
A simpática senhora contava uma história sobre a época em que ela havia sido enfermeira durante a guerra, ajudando os doentes e feridos. Disse que ensinara a mãe do menino e que logo o ensinaria também. O seu conhecimento sobre ataduras, medicamentos e ervas medicinais era grande.
Seguindo as descrições da carta, o Senhor do Tempo tirou do livro um frasco, o frasco do conhecimento. No decorrer do tempo e da história, o frasco ia se enchendo da essência do conhecimento.
Com o frasco completo, a sala se transformou novamente, só que para o cenário da segunda foto.
Dessa vez, o homem relatava uma aventura que vivera muitos anos atrás, quando seu avô o levara
para pescar e, nesse dia, ele aprendeu a identificar alguns tipos de peixes e a colocar a isca no anzol.
Com o tempo, o senhor aprendeu a pescar e, com sua experiência, prometeu que ensinaria as netas.
Enquanto a história fluía, um outro frasco, o da experiência, se encheu. Em seguida, o cenário mudou para a sala da casa da avó de Yasmin. O Senhor do Tempo olhou preocupado para o relógio e disse:
– Não vamos conseguir completar os elementos a tempo, só restam alguns minutos antes que
a memória de todos os seres esteja perdida. Onde vamos encontrar a essência da tradição nos dias
de hoje?
A menina e o velhinho pensaram muito, e nos últimos segundos, Yasmin achou uma solução.
Chamou a avó e pediu para lhe contar uma história, afinal, esse costume era mantido por elas. O
Senhor do Tempo entendeu o que Yasmin queria fazer.
Enquanto a avó falava, a menina viu o frasco da tradição cheio. O Senhor do tempo sorriu para
ela e desapareceu do mesmo jeito que surgira na sala. A menina não poderia estar mais feliz, afinal
ela e o Senhor do Tempo conseguiram salvar a memória de todos os seres e impediram que ela
fosse perdida! Além disso, esse acontecimento se transformaria em uma ótima história, que Yasmin
contaria a seus netos.

118
Miolo 12ª Olimpíada.indd 118

01/06/2017 17:13:19

12a Olimpíada de Redação – Ano 2016

12º Lugar – Categoria Juvenil
Bruna Barros Moitinho
Meu nome é Bruna, tenho 17 anos, nasci em São Paulo mas moro em
Jundiaí há 15 anos. Estudo na escola “Prof. Luiz Rosa”, curso o 3°ano do
Ensino Médio e Técnico em Publicidade. Movida por uma paixão intensa
pela leitura e escrita me inscrevi na Olimpíada, fiz isso pouco tempo
depois de colocar no papel uma das minhas histórias imaginárias... Deu
certo. Afinal de contas, “A poeta, é a criança, que um dia quis ser astronauta.. E conseguiu” – Zack Magiezi. Sobretudo, sou apaixonada por
romances e poesia; tenho também um grande apreço pela literatura
brasileira. São muitas minhas leituras favoritas, são muitas as que eu
gostaria de citar, mas deixo aqui uma delas: “A hora da estrela”, de Clarice Lispector”, obra que todos deveriam ler…

História da humanidade
Sentado nesta antiga cadeira de balanço com as pernas levemente bambas, entendo finalmente
o que o Senhor do Tempo quis dizer, os três elementos era algo muito genuíno para um menino de
dezesseis anos entender na época, mas hoje, aos noventa e um anos de idade compreendo; a névoa
que por muitos anos cobriu minha visão, me impossibilitando de enxergar algo com tão grande
significado, não existe mais.
Há quem diga que eu seja louco, nunca acreditaram nas minhas palavras, principalmente depois
que envelheci. As pessoas mais jovens acreditam ser sábias demais para dar ouvidos a antiga história
do velho Benjamim. Minha filha mais velha – que não é tão velha assim – é uma das poucas pessoas
que acreditam em mim “As pessoas não iram entender isso pai, eu sinto muito”, mas observando
meus netos correndo pelos corredores antigos da minha casa, lembro-me do jovem que fui um dia,
recordo-me também de como tudo aconteceu naquela tarde quente de outono.
Eu voltava da escola com o famoso sorriso no rosto e por sua vez pés descalços, o sol ardente
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queimava meus pés, mas eu tinha entregado meus únicos pares de sapatos para Margarida, hoje minha falecida esposa, suas sandálias haviam quebrado as correias e eu como um bom cavalheiro que
sempre fui não aceitaria que ela andasse descalça pela longa e pouco movimentada estrada de terra.
Meu irmão Zeca, quatro anos mais novo corria a frente na esperança de lhe darmos devida atenção,
mas meus pensamentos foram interrompidos sem que eu houvesse de contestar.
“Vós sabíeis?”. – Viramos de costas e o olhamos fixamente, se eu tivesse que adivinhar sua idade
diria que ele tinha a mesma que tenho hoje, seu olhar misterioso nos olhava com certa admiração e
por um segundo acreditei que o conhecesse há muito tempo, o medo nos olhos dos meus companheiros era evidente e eu não encontrava palavras para pronunciar naquele momento.
“Sabíeis o que, senhor?”. – respondeu Margarida com um tom firme, porém coberto de medo, ela
se dizia ser corajosa, mas eu sempre soube durante todos esses anos de casado seus medos, mesmo
que ela nunca tenha confessado.
“Tempo, Paciência e Amor, sabíeis o que é isso?” – Seus olhos acinzentados repletos daquilo que
eu acreditava ser paz nos deixou completamente perplexos. Senhor do Tempo, foi assim que o denominamos, a palavra que iniciou sua afirmação ficou gravada assim como todas as outras em nossas
memórias e não havia outra forma de lhe chamar que não fosse essa.
“Sabemos senhor, mas não conseguimos entender o que quer dizer com isso, há algo que possamos fazer para ajudar-lhe?”. – Eu sempre fui um homem curioso e naquele momento isso não seria
diferente.
“Não me faças perguntas meu jovem, eu poderia lhe responder mil delas, mas mesmo assim você
não seria capaz de compreender nenhuma das minhas respostas, sou velho demais para ser compreendido, mesmo sabendo que um dia você haverá de me compreender és novo demais para entender
tamanho dizer.” – Ele tinha uma pele frágil, com manchas do tempo e não pude deixar de perceber
que carregava nas mãos aquilo que mais tarde chamei de história da humanidade. – “Apenas entenda que estes elementos representam a luta pela vida de seus ancestrais, usem-nos com o intuito de
salvar todas as tradições, não apenas as que seguem, mas as que vocês hão de criar”.
Margarida apertava com força minha mão enquanto Zeca se encontrava a poucos passos de
distância ao meu lado, a sensação única de estar ali era maravilhosa, o sol agora não tão intenso nos
olhava com certo sorriso.
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“Os mais velhos nem sempre serão os mais rápidos, porém eles sempre serão os mais sábios, que
não os falte o Tempo, mas não tenha pressa, de Paciência se vive o homem e de Amor ele se cria.
Não se esqueçam desses elementos, pois o futuro pertence a vós e a toda a humanidade, o passado
já foi escrito e o presente acontece.”
Dito isso, ele levantou uma de suas mãos e colocou nas de Zeca uma ampulheta, aquela que chamei de história da humanidade, olhou pausadamente nos olhos de cada um de nós, virou as costas
e se foi.
Aquelas palavras, com certeza as mais belas que já ouvi, seguiram comigo aquela estrada de terra
e eu carreguei-as por toda vida.
Olhei meus companheiros que assim como eu também sorriam e segui em frente, eu de pés descalços, Margarida com cabelos ao vento e Zeca com a História da Humanidade nas mãos.
Como já havia dito, quase ninguém acredita na minha história, mas os que acreditam dizem que
minha história é importante e eu sei que estão falando a verdade, quando se envelhece sabemos a
verdade. Entretanto, como já dizia o Senhor do Tempo “O passado já foi escrito” e eu sei que fiz a
minha parte.
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1º Lugar – Categoria Adulto

William Lorete Silva
Nascido em Campinas, desde bem cedo me apaixonei por literatura.
Aos 18 anos, estudo Letras na Universidade de São Paulo, onde pretendo continuar a praticar a arte de escrever e trazer ao mundo a minha
mensagem.

Reminiscência
A nova enfermeira, pobre coitada, não estava se aprumando na nossa rotina. Era bem estabanada, a “coisinha”. Não é que ontem confundiu o remédio de diabetes da Zulmira com as vitaminas do
Adalberto. Bem, eu nada tinha a ver com a desengonçada até o momento em que ela, trazendo-me
um copo de laranjada cuja cor e aparência suculenta assanhavam os meus lábios, tropeça no fio do
aparelho de televisão e leva tudo ao chão. A TV ainda se manteve integra na estante, mas o mesmo
não posso dizer de um vaso velho que pousava logo acima, que balançou até se estatelar no chão.
A sala parecia agora ter sido cenário de guerra. Educado como sou, aproximei-me para ajudá-la
mesmo que irritado por ela ter aguçado e violentado o meu desejo pela bebida.
– Tome mais cuidado, minha filha! – disse-lhe eu, ajoelhando com esforço. Sabe... a gente da terceira idade tem sempre uns probleminhas nas juntas. As minhas rangem desde os cinquenta.
– Desculpa aí, seu Jacinto. Olha só, eu vou buscar já uma vassoura, pode deixá!
E levantando-se rapidamente, saiu abanando os braços e trançando as pernas em busca da vassoura.
Sozinho na confusão, tratei de juntar com cuidado os estilhaços do copo e do vaso falecidos.
Enquanto eu reunia os pedacinhos, a jovem enfermeira (que eu deveria saber o nome, mas a minha
memória não permitia) voltou com a vassoura debaixo do braço, uma pá e uma sacola nas mãos.
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O vaso era de cerâmica, não era cumprido ou muito largo, mas era pintado de tal forma que até
mesmo quebrado poderia se perceber o primor na escolha das cores. O que me deixava intrigado e
confuso era o fato de eu nunca o ter notado até que se quebrou em mil pedacinhos. Eu me sentava
todos os dias no mesmo lugar e olhava sempre para o mesmo canto para assistir os mesmos programas e nunca sequer havia dirigido o meu olhar para o dito cujo. Seria a minha senilidade que me
impedia de absorver novas informações?
– Ponha isso aí aqui, seu Jacinto.
A menina estendia a sacolinha na direção da minha mão que aparava os cacos. Fitei a mistura de
partes: marrom e transparente, fino e grosso, brilhante e opaco, novo e velho...
Derramei aquele conteúdo na sacolinha e ele chiou ao chegar ao fundo. Até aquele momento
aqueles materiais não se conheciam de verdade. Bom, talvez estivessem cientes da existência um do
outro, mas nunca tinham se encontrado de verdade. Agora eles tinham algo em comum, estavam
quebrados.
– Preciso de um pano – anunciou a enfermeira. Era costume de gente atribulada pensar em voz alta.
Pus-me a sentar novamente na poltrona que me acomodava antes do incidente. Quando virei
para ajustar a almofada, algo estalou no meu pé. Mais um pedacinho marrom. As minhas costas estralaram como um galho seco quando me abaixei para recolhê-lo. Com enfado e cansado do esforço,
endireitei-me no encosto.
A coitada já estava limpando a laranjada do chão com o pano que trouxera e havia quase terminado quando disse mais para si mesma do que para mim:
– Vou já fazer outro suco.
Eu pensei em lhe dar o pedaço do velho vaso para que se livrasse dele por mim, mas, assaltado
por um impulso, recolhi-o no meu próprio punho e ali o detive. Ele sempre esteve ali, o tempo todo.
Aquele vasinho. Mas que incômodo! Por que eu nunca tinha notado o maldito? Mas a gente é assim
mesmo. Será que o notei antes e depois esqueci? Ou escolhi ignorar porque o jornal sempre me
pareceu mais interessante?
Fiquei tonto das ideias. Queimou no fundo do meu estômago uma sensação ruim. A minha vontade era de deitar a cuca. O que me assustou ainda mais foi o estalo que minha cabeça experimentou. Deixou-me de cabelos em pé esta revelação: eu sou um vaso velho!
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Abri devagar a minha mão e ainda estava lá o defunto. Olha só esse pedacinho que sobrou de
tanta coisa que tinha! Acho que só estão esperando que eu quebre e quem sabe - quem sabe, repito
– sobre um pedacinho do que fui. Por hora, eu ainda acho que estou em cima da TV. Essa “creche” de
velhinhos. Onde estão as pessoas que vão me olhar dia a dia e ter-me por base para esculpir um novo
vaso, ou ao menos tomar o exemplo de como não se fazer um vaso se assim lhes for conveniente?
Nós contamos a história. Quem melhor para falar sobre o passado do que quem realmente viveu lá? Para o diacho com os documentos! Ainda consigo lembrar dos causos da minha época. Os
museus estão cheios de provas de que o passado realmente não foi uma historinha inventada, mas
quem dá voz ao tempo que não se tem mais sou eu! Eu sou como vaso velho que um dia vai cair de
cima de uma televisão, e talvez ninguém tenha notado a minha cor, ou tirado de mim tanta coisa
boa que acumulei.
Enfim chega a minha laranjada. Chega de matutar...
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2º Lugar – Categoria Adulto
Hildon Vital de Melo
Hildon Vital de Melo – Influente e olvidado filósofo albino formado na
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP e jundialmente desconhecido, desde 15/05/1985. Bebedor dos cálices dionisíacos de Raul
Seixas, Roberto Piva, Dostoievsky, Kerouac, Joan Pizarro, Nietzsche e
Reginaldo Rossi. Detesta trabalho não por posição política, mas por sufrágio universal do seu próprio voto. Apesar disso é professor – atividade que, no Brasil, é vista como sem fins lucrativos (!) – nas horas não
vagas. Boêmio recluso, somente nas manhãs de ressaca. Leitor assíduo
das orelhas de livros e alcoviteiro do óbvio. Atualmente organiza um livro de poemas e um romance, ambos sairão, se tudo der errado ou não,
até o fim de 2017. Dedica este modesto segundo lugar aos seus pais, à
sua namorada Milena Duarte Brandestini e a todos e todas que riram
desta minibiografia.

Nos retalhos da memória
Outro dia, enquanto eu procurava minha bengala perdida na bagunça de casa, a minha neta
chegou toda sabichona, com o celular colado às mãos. Seus dedinhos pinçavam a tela como quem
caça piolhos. O aparelho que cintilava cores e barulhos era o mais novo presente de aniversário. Ela
foi logo me explicando que tem um senhor gugo, ou gugôl que serve pra encontrar coisas que a
gente esquece ou perde. Acha até coisas que a gente nem sabe que existe, não é coisa de doido esse
mundo?
“Vovó, é google, g-o-o-g-l-e”, corrigiu Sofia, no auge dos seus sete aninhos pitorescos, numa
risada banguela e fofa.
Eu não resisti e a desafiei. Se esse sujeito aí, o g-o-o-g-l-e fosse tão bom, tão supimpa, disse, ele
teria que encontrar a minha juventude antes da minha bengalinha.
“Vó, o que é isso de subimpa, é de comer é?”
Essa Sofia é um anjo sem asas mesmo, uma graça. Depois de umas três explicações ela queria
porque queria que eu perguntasse alguma coisa para o tal google, num diálogo com a tela que tudo
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sabe, porém nada diz, mas eu, já dentro da brincadeira, disse que só faria se ela respondesse um problema muito sério e complicado. O mistério a fez arregalar os olhos até então grudados na telinha.
“Qual é o animal que de manhã tem quatro patas, de tarde tem duas e à noite tem três?”
Caímos na risada assim que eu expliquei que esses animais eram os seres humanos, nós duas, por
exemplo, na infância, na vida adulta e na velhice, e que eu e ela nos separávamos por muitos anos e
não só uma tarde com sol radiante – essa tarde, ela logo percebeu que era a própria mãe, entre nós,
as duas pontas da charada. Sofia preferiu o celular e, como é bem próprio das crianças, após a mais
eufórica atenção voltou para seu instante presente.
Então tudo isso foi me deixando inquieta e me fez remexer um pouco nos cômodos empoeirados da memória. Notei que os tempos se bagunçam quando já ida e vivida eu caminho por minhas
lembranças. Rezei para jamais ter a visita ingrata do Alzheimer aqui na minha cachola ou ter que
preparar, solitária, “o chá para os fantasmas”, como dizia um verso de Quintana.
Já teci muitos dos meus dias, um fiapo ou outro se solta, esgarça e some, mas é justamente
quando um remendinho novo me alegra, Sofia por exemplo, minhas forças se renovam. Os ossos
não doem somente pelo cansaço que me pega, mas sim, trêmulos, ecoam talvez as dores do mundo
do abandono que condena muitas pessoas como eu, idosas, esgotadas e extenuadas, à resignação.
Ninguém merece a solidão como companhia, ela não cai bem nem à noite e nem de dia, por
mais que o sol da vida se apague. O exílio da desmemoria é um dos maus tratos à sabedoria dos que
viveram mais tempo.
Vou costurando ainda mais meus pensamentos e vejo todos os que já foram, mas que estão vivos
ainda, vivos nesse agora que é o ato de lembrar e também o ato de cuidar e de acolher. Minha limitação em lembrar não me faz condenada ao esquecimento, pois isso que chamo de memória é algo
além do espaço vivo do reencontro. A memória é a própria vida que jorra no cotidiano.
Ver Sofia entretida com o celular e me ensinando truques novos num lindo salto de gerações faz
com que eu me sinta novamente mãe, novamente filha e novamente viva. São coisas do convívio, do
dia a dia, que despertam em nós idosos uma alegria singular – tornamo-nos renovados. Até entendo
essa coisa de chamarem a velhice de noite e os idosos que precisam de bengala de seres de três
pernas, mas esta noite não precisa ser obscura e doída, pois há também brilho. A lua toma pra si a
luz do sol, assim sou eu com minha neta.
E esse tal de senhor “google” não há de substituir, mas sim de complementar o saber que todas
as gerações descarrilham hoje por entre os pequenos dedinhos da menina Sofia, tão firmes quanto
os meus foram um dia ao aprender os primeiros passos do ponto-cruz com minha avó.
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3º Lugar – Categoria Adulto
Adriana Guardiana Nogueira Silva
Sou Adriana Guardiana Nogueira Silva e nasci em São Paulo, na madrugada. Quarenta e dois anos já brotaram. Sei que sou peregrina nesta
Terra. Adoro olhar o céu, a privacidade, o silêncio e chocolate. Tenho
medo do escuro, mas enxergo bem quando fecho meus olhos e sonho.
Trabalho ensinando e descobrindo. Filha, marido, pais e irmãs, eu os
tenho no invólucro mais íntimo do meu coração. Há outros queridos
e lembrados nos joelhos de minhas orações. Sempre escrevo e saboreio palavras. Desde “É isto um homem”, de Primo Levi a receitas de
bolo, tudo é apreciável, tudo relaxa ou agride, entulha ou desabrocha.
O importante para mim é sentir, buscar, fluir, aguardando o êxtase, um
encontro com Deus.

Minha herança
Velho? Sei, sei. Velho é meu neto que nunca dançou de rosto colado, nem gastou fichas em um
orelhão para falar com a mulher amada. Risos. Era tão emocionante. Risos.
Meu neto não sabe o que é comprar sem dinheiro, tendo como crédito o nome e uma cusparada
na mão. Sempre ensinei o valor do caráter.
Ele não pede a bênção e nunca comeu um frango caipira com guariroba, um caldo de picanha,
sob o fogãozinho à lenha. Vai engrossando o caldo, subindo o cheiro, uma verdadeira obra de arte!
Toda a comida dele vem num saco, numa lata ou no vidro. Coloca no microondas, dois minutos e
quatro dentadas depois, pronto: o menino já se larga no sofá. Acho isso um desperdício porque
quando meu neto resolve acordar, o sol já está chamando a lua. Eu já briguei com esse menino, mas
à noite é um tal de jogo virtual, uma batalha que se resolve com os dedos. Os amigos também, todos
virtuais, escola à distância e namoro pela webcam. Eu não conheço ninguém, nunca bateram à porta,
nem vieram às festas de aniversário. Essa juventude fala o que eu não entendo e vive de um jeito
esquisito. Sempre ensinei o respeito e os bons costumes.
Vez ou outra reclama de dor de cabeça, dor nas costas, nas juntas ou nos olhos. Não pode ter
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cortina no quarto por causa da alergia, toma leite sem lactose e basta olhar para um amendoim que
já fica todo empipocado. Sol? Só se estiver besuntado dos pés à cabeça. Sempre ensinei sobre o
valor do trabalho.
Eu tenho cabelos brancos, mas do meu neto, sei lá. Uma hora é loiro, depois verde, azul, vermelho. Era tão bonito, agora não passa nem pente: dreadlocks!
Pino no corpo eu tenho, mas foi coisa de acidente na roça, depois dos sessenta e cinco. Minha
orelha é caída, mas a dele tem um furo gigante: “é alargador, vô”, disse sem nenhum constrangimento. Dei-lhe mais um sermão.
O coitado tem ferro pra todo lado: na língua, no nariz, sobrancelha, dentes e até no mamilo. Descobri este, no dia que inventei de levá-lo na pescaria. Um susto, mas peixe que é bom, necas.
Será que o garoto está enlouquecendo? Ele anda de um lado para outro, dizendo que está caçando Pokemon. Vê esses bichos em tudo que é canto, dá risada, fala sozinho.
Falei sobre Deus, o mundo, as pessoas, os sonhos...
Velho? Eu já passei da idade de ser. Vejo todos do alto, meu corpo gélido, pálido envolto em gérberas amarelas e crisântemos, cuidadosamente ajeitado. A amadinha chorando um balde, os colegas
da pesca, do dominó, do bingo, eu sou muito querido.
Um lindo funeral!
Não levo mágoa, não deixo dívidas. Aprendi, ensinei, aprendi.
Meu neto chorou escondido e consolou todo mundo. Falou coisas lindas a meu respeito. Ele
tirou o boné na hora da oração, serviu café. Ele beijou minhas mãos e pude ver em seus olhos algo
diferente. Naquele dia, meu neto amadureceu.
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4º Lugar – Categoria Adulto
Andressa Bigas
Meu nome é Andressa Bigas, tenho 33 anos, sou fotógrafa, filha caçula, perfeccionista, taurina, cheia de sonhos e planos. Nasci em São Paulo
capital, em 13 de maio de 1983 e me formei em Produção Publicitária e
Fotografia. Desde pequena lia livros de Mario de Andrade, José de Alencar, Emily Brontë e não consegui parar; hoje gosto de autores como J. J.
Abrams e Daniel Handler, autor do último livro que li. Foi com apoio da
minha parceira Alessandra, amigos e familiares que decidi participar das
Olimpíadas de Redação 2016, um projeto gratificante e essencial para o
incentivo à leitura.

Memória cheia de mim
Quarta-feira, 15 de junho, estamos na última semana do outono. Estou aqui quietinha, sentada
como meus cuidadores me colocam, em posição de avó... pernas cruzadas, uma mão sobre a coxa e
a outra em cima do joelho esperando a mocinha simpática da recepção avisar:
– Dona Iracema, a senhora tem visitas!
Aqui no Lar Bela Morada, os pássaros estão apreensivos, pois sabem que a comida está prestes
a acabar, as árvores estão perdendo seus últimos frutos e o outono já anuncia sua despedida. Vento
forte, dia enevoado, uma leve garoa e um pouco de frio.
Sabe, eu gosto desse clima, ele é refrescante comparado ao calor e quente comparado ao frio. O
outono me remete a infância, me faz lembrar das sopas de legumes de minha mãe nos dias de gripe
e dos doces e pães de queijo que ela preparava na tentativa de me animar.
Me faz lembrar os abraços calorosos que toda mãe deveria ter, transmitindo a esperança de que
o mundo poderia ser incrível, que minha vida seria maravilhosa e que apesar de toda ausência e falhas, eu me tornaria uma adulta responsável e boa.
Vem a lembrança da voz de Haroldo de Andrade num radinho de pilhas ao longe.
Vem a primeira comunhão e a roupa nova, o vestido branco ainda com cheiro do ferro quente
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e brasa de carvão, a meia até a canela, o sapatinho “boneca” e o véu de renda decorado com flores
preso no cabelo.
Incrível como o outono parece eternizar as coisas boas da vida.
Os jovens podem achar tudo feio demais, frio demais... Mas, se parar para analisar, vai perceber
lá na frente que as folhas não caem porque querem ou porque são fracas, elas caem porque é chegada a hora. Porque elas sabem que através desse holocausto, terão mais vigor e força para afrontar
as outras estações. É preciso que elas caiam para a chegada da primavera, para renovar suas novas
folhas e suas novas cores.
Já passam das 14 horas e mais uma vez ninguém veio me ver, eu poderia apertar a campainha
e com gestos, já que minha voz não me ajuda mais, pedir para voltar ao meu dormitório triste, mas
não, quem decide meus dias sou eu. Prefiro ficar mais um pouco por aqui observando meus velhos
amigos com seus cabelos de “algodão doce”, abatidos pelo isolamento e pela meia estação.
Quero viver o resto de Outono que me falta, deixem que minhas folhas amarelem, deixe que elas
caiam, preciso poupar energia para o inverno humano, que anda cada vez mais severo, e o amor cada
vez mais frígido.
E como no outono as folhas caem para se renovar com as estações seguintes. Aqui estou eu,
sem temor, só permitindo que minhas folhas se libertem para as próximas estações que vivenciarei
trazendo novas cores e sabores aos meus dias.
A falta e a solidão, não são mais como monstros embaixo da cama. Não compartilhei minha bagagem de vida com aqueles que amei, não passei minha receita favorita para ninguém, não porque
eu não quis, eles não tiveram tempo nem paciência para me ouvir.
Agora, levo tudo o que tenho comigo, tendo como companheiro um velho cobertor de retalhos.
As horas se arrastam e eu já não ouço mais o canto dos sabiás, já não sinto mais a brisa tocar
meu rosto castigado pelo tempo, sou somente eu e eu mesma. Fecho os meus olhos para encontrar
o descanso eterno e me despeço de vez dessa minha jornada cheia de mim!
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5º Lugar – Categoria Adulto
Fernando Jesus Nogueira Catossi
Fernando J. Nogueira, nascido em Franca em 24 de novembro de 1978,
formado em Letras pela Universidade Paulista, autor do romance “Mistycall - O Chamado das Brumas”, publicado em 2013 pela editora Ixtlan.
Atualmente divide seu tempo entre a escrita e a música, lecionando
canto e piano e sendo um dos responsáveis pela escola de música FLM
Rock School em Jundiaí. Em 2016 cursou a oficina de produção literária
oferecida pela Casa da Cultura de Jundiaí e ministrada pelo professor e
escritor André Kondo. Através de André direcionou seu foco para a 12ª
Olimpíada de Redação e para os demais concursos literários que têm
se inscrito desde então. Dentre os escritores que mais o influenciaram
encontram-se nomes como Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft, Stephen
King e J. R. R. Tolkien. “Encontro em Ouro Preto”, de Geraldo Holanda
Cavalcanti, foi sua leitura mais recente.

10 minutos
10

Seis em ponto.
Quando o sol esbarra no chão, cá estou eu aqui para saudá-lo. A calçada esburacada já viu mais
primaveras do que eu, então caminho com a cautela de um trapezista e a sabedoria lenta de um
jabuti. O risco de uma queda não incomoda a apressada mão de obra juvenil que se desloca feroz,
rumo ao pão de cada dia. Não percebem o belo dente de leão amarelo que ignorou qualquer probabilidade e aninhou-se numa pequena fresta no cimento. Atropelam a flor vencedora como atropelam
a presença do mendigo do sorriso desdentado, o vira-lata simpático em busca de um olhar e a nuvem que, por um instante, pareceu uma grande mão branca espalmada no céu.
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9
Conversam silenciosamente com uma pequena tela, contemplando uma realidade sintética de
presenças invisíveis. Vozes que se acotovelam em redes sociais sem nada a dizer. Uma jovem de mochila azul nas costas vê o vibrante ipê roxo em seu caminho e dispara uma foto. Abre mão de viver
aquele momento majestoso em troca de registrá-lo em uma imagem opaca, que vai se juntar a uma
infinita pilha de momentos opacos, perdidos e jamais revisitados. Talvez essa obsessão por eternizar
cada segundo seja o sintoma de uma síndrome que ultimamente também está no meu encalço. O
medo do esquecimento.
8
Desde a chegada de um tal alemão com nome de cerveja que estou brigando com minhas memórias. A doença te joga num vazio que te faz agarrar-se a cada instante como se fosse único, mas os
benefícios param por aí. Na maior parte do tempo estou tentando recompor alguma agenda do dia
ou adivinhar o nome de algum neto maledeto. Se o que devo fazer é importante vou e faço, pois sei
que dez minutos depois a coisa complica. O jeito que encontrei de definir prioridades foi anotá-las
num diário. No segundo dia já havia trinta páginas com anotações, senhas de banco, compromissos
e números de telefone. No terceiro o perdi e nunca mais achei.
7
Parei de brigar com as ideias recentes e me recolhi no passado. Parece que a situação por lá anda
mais estável. A nostalgia é uma droga perigosa, mas que às vezes alivia a dor das dúvidas que o presente nos impõe. Fujo para terrenos baldios por onde pés descalços se embrenhavam, ignorando riscos
e conselhos maternos. Estilingue em punho, os bolsos abastecidos de mamonas e os olhares atentos,
buscando qualquer rolinha menos “ariça”. Não havia telas com GPS e nem monstrinhos japoneses.
Preciso admitir que a arena de hoje em dia é mais ecológica e menos cruel. As rolinhas agradecem.
6
Mas a vida tinha mais polpa. O medo aleijava menos e calejava mais. Os riachos tinham peixes e o
leite era A, B ou C. Dependia da sua renda. O tempo nivelou as vacas e levou embora a glória que era
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saborear um leite A, quando se era da turma do C. O mundo tinha menos gente, mais espaço e mais
pipas no céu. Farmácias tinham Ph no nome, os invernos sabiam o que era frio e os peões giravam com
gosto, convencidos de sua soberania na caixa de brinquedos. Os guarda-roupas tinham só duas portas
e duas gavetas, e sobrava muito lugar entre o terno da missa e um par de camisas. Tempos de uma
escassez que nos cobria de necessidades reais e nos ensinava a querer direito e agradecer por pouco.
5
Tudo muda e as mudas se engrandecem, tornam-se árvores. Os potros viram corcéis e os meninos, velhos embriagados pela solidão.
4
Na escalada exponencial que a modernidade nos impõe, é fácil se tornar obsoleto sem o perceber. Uma peça de antiquário resmungando verdades que não interessam a mais ninguém. Mas
quando a realidade parece perder seus alicerces, tudo o que nos resta é gritar com o máximo de ar
que o velho peito ainda suporta. Gritar palavrões e gerar discussões.
3
Num mundo de verdades líquidas, não se ter uma opinião é o pior dos argumentos.
2
A vida é assim, uma estrada que judia, mas parar a marcha enferruja qualquer junta. Vou esperar
mais alguns minutos por aqui e tentar lembrar-me de onde estou e como faço pra voltar pra casa.
1
Enquanto isso, reparo na calçada esburacada que já viu mais primaveras do que eu. Caminho com
a cautela de um trapezista e a sabedoria lenta de um jabuti...
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6º Lugar – Categoria Adulto
Marília Bernussi
Nascida em Presidente Prudente/SP no dia 08 de Outubro de 1961, cheguei a Jundiaí com quatro anos de idade, portanto posso me considerar
uma Cidadã Jundiaiense, pois nunca mais deixei a “Terra da Uva”. Atualmente faço curso de Italiano no Centro de Línguas “Antônio Houaiss”. O
tema dessa Olimpíada despertou o meu interesse. Resolvi escrever uma
crônica leve e humorada e, claro, tive as minhas “musas” inspiradoras.
Na infância era fascinada pela grande Dama da Poesia Cecília Meireles e com o passar do tempo tantos outros grandes nomes do meio
literário, Mário Quintana, Fernando Pessoa, crônicas de Luís Fernando
Veríssimo... Sempre acompanho as escritas de autores de nossa cidade.
O último livro que li: “Antologia Poética da Casa da Poesia”, Volume 2
de 2016.

Cenas da Melhor Idade

Bons momentos são aqueles que, quando deles nos lembramos, sentimos um gostinho de “quero
mais”. Assim são os momentos com as amigas, diversão garantida, descontração total, verdadeira folia!
Nós, mulheres maduras, experientes e vividas, ainda temos como aliados nossa criatividade, nossos sonhos e conquistas, além de muito charme, desfilamos pelas ruas da vida a nossa alegria de
viver. Força de vontade não nos falta, eternas aprendizes...
O destino e o curso de Italiano nos uniram, quando estamos juntas somos todas meninas, personagens de um livro, cada qual com sua página de vida.
Aquele nosso tão esperado encontro, no período de férias foi perfeito, ou quase, quase mágico...
após uma manhã corrida, com mil coisas a fazer, ainda consegui um tempinho para assar um bolo
de fubá com goiabada, aromatizado pelo cravo e canela, o bolo que elas tanto apreciam. Separei os
livros do curso, acomodei-os em uma sacolinha, tomei banho e me vesti com uma roupa casual, lá
fui eu toda bonitinha, apressada, cabelos vermelhos e armados ao vento, coração acelerado e para
variar atrasada...já podia até ouvir da amiga mais “brava” sua voz em meus ouvidos:
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“Sempre in ritardo”. Cheguei ao encontro com uns 10 minutinhos de atraso, na portaria do prédio
três rostos belíssimos me aguardavam, sorrisos enormes, daqueles de “uma orelha à outra”, olhos
brilhantes, abraços apertados, demonstração de uma saudade imensa, confesso que estranhei, tanta
festa, afinal ficamos distantes apenas vinte dias.
Já acomodadas no apartamento o cheiro de café fresco impregnou o ar, em meio a prosas, risos,
fotos com direito a poses, caras e bocas e também bicos. Tudo caminhava perfeitamente, até uma
delas me entregar uma linda caixa decorada, fiquei radiante e agradeci a gentileza dizendo:
– Fico tão feliz com essas “coisinhas”, obrigada!
No instante em que toquei a caixa, elas caíram na gargalhada, abri-a apressadamente, por instantes fiquei paralisada, conteúdo mais estranho impossível: enormes agulhas e alguns novelos de lã,
tudo muito colorido...alguns segundos de tensão, três pares de olhos a espera de um gesto positivo,
minha aprovação...minha mente dizia não!
Entrei em pânico e gaguejando perguntei:
O que significa isso? Já sei, me entregaram caixa errada, não é?
Elas empolgadas em coro, responderam:
– Surpresa, tricô, vai ter que aprender!
Meu doce encontro não passava de uma grande cilada, argumentei dizendo que fazer aqueles
“pontinhos juntinhos”, os gorros, luvas, xales... não me seduziam, não combinavam com a minha
personalidade, cautelosamente lhes disse:
– Sou mais agitada, gosto de ler poesias, navegar na internet, dançar o Rock and Roll, essa proposta é “démodé”, é muito chata e basta. No caminho de volta para casa meus pensamentos eram
um emaranhado de ideias, digo, emaranhado de fios coloridos.
Lembrei-me de uma canção que diz sobre ”ter a velha opinião formada sobre tudo”, pensei e
repensei...se elas gostam, quem sabe eu possa também pelos pontos me encantar... teria elas, as
“Amigas da onça” para me ensinar, por que não tentar?
E lá fui eu, nas revistas e internet sobre os tais pontos pesquisar...
No próximo mês faremos um campeonato... “Luvas e Cachecóis” será o tema, para fazer bonito,
muito terei que treinar, se não me virem mais por aí, não se preocupem!
Estou feliz, a tricotar, tricotar!
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7º Lugar – Categoria Adulto
Gílberte Angelo de Oliveira
Sou professor da rede municipal de Jundiaí desde 2007, nasci em 1963
em uma cidadezinha linda de Minas chamada Itumirim. Participei das
quatro últimas edições da Olimpíada de Redação sempre incentivando
meus alunos a participarem, neste período seis deles foram contemplados com textos premiados. Gosto de filosofia e da literatura brasileira,
mas nestes últimos anos tenho lido Suzanne Collins e José Saramago,
recentemente minha irmã Celinha, me presenteou com um livro sensacional, “A máquina de fazer espanhóis” (Valter Hugo Mãe). A premiação
na Olímpiada de Redação deste ano foi muito especial, pois apenas
transcrevi alguns momentos da vida de minha centenária vó Alice!

O Alicerce de Alice!
– Oito horas da manhã, acho que vou levantar... O bom de ter noventa e oito anos é poder decidir
se é hora de levantar ou não, mesmo sendo Alice Matutina da Silva!
Interessante que quando completei sessenta, achei que estava no fim da vida e hoje apesar de ter
feito muita coisa boa até os sessenta, acredito que as melhores coisas que fiz, foram nestes últimos trinta e oito, aliás, contar minha idade a partir dos sessenta é uma boa ideia, me sentirei bem mais jovem!
Como algumas coisas não mudam com o tempo, o cheiro do café, os raios de sol da manhã, os
pios e gorjeios dos passarinhos... Falando neles, tenho que colocar as frutas e farelo nos comedouros,
ou daqui a pouco começam a entrar na cozinha.
Este jeito de abrir a porta, só pode ser a Aguida, minha secretária da terceira idade, vou aproveitar
que estou sem o aparelho e fingir que não a escutei dizer:
“Dona Alice, deixa que eu coloco comida pros passarinhos, é perigoso a senhora escorregar e se
machucar de novo!”
“Bom dia Aguida, não consigo te ouvir, estou sem o aparelho! Já fiz o café, tem pão de queijo que
a Darci mandou, já estou indo para dentro!”
Aguida lembrou-me que só falta um mês para o meu aniversário, lá vou eu caminhando para os
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noventa e nove, (xi daqui a pouco já terei quarenta) qual o sentido de uma vida tão longa? – Dez
filhos, vinte e oito netos, vinte e seis bisnetos e dois tataranetos...
Quem disse que a velhice é acompanhada de solidão? Será que com ajuda da tecnologia conseguiria fazer uma foto da família para colocar na parede da sala?
Vou sentar no sofá, daqui consigo ver o jardim, a limpeza que o Martinho, meu terceiro filho fez
nele semana passada ficou muito boa, mas ele me enrolou e não arrancou uma das plantinhas que
mandei, vou fingir que não vi, meu bisneto Alisson tirou várias fotos e deixou o tablet aqui:
– Vamos dar uma olhada Aguida?
– Não sei mexer nisso não dona Alice, melhor esperar os meninos chegarem...
– Mas eu sei, quer dizer, sei ligar e para mudar as fotos é só ir passando o dedo! Meu Deus, pensar que antes a gente contava cada pose do filme e ficava morrendo de medo de perder algum. E
na hora da revelação, quanta ansiedade, hoje apesar de ter uma família que não cabe nem em um
álbum comum, consigo ver todos com a ponta do dedo. Falando em dedo, nessa o fotógrafo esqueceu o dele na frente!
Daqui a pouco uma das minhas filhas chega com o almoço, apesar de gostar de cozinhar, esta é
uma parte interessante da velhice, pois assim não preciso lavar a louça.
Nossa, agora que me dei conta de quanto pensei sobre o peso dos anos hoje, acho que foi aquele livro do Rubem Alves que li semana passada, ele estava muito preocupado com a morte, preferia
quando falava dos ipês!
– Será por que, mesmo com quase noventa e nove anos, não consigo pensar na morte? Minhas
dores não me incomodam, a limitação da audição na maioria das vezes é minha aliada, a única coisa
que tenho medo é da demência, por isso sempre me mantenho ocupada, lendo, bordando, rezando... Falando nisso, tenho que terminar o jogo de mesa da minha bisneta Thaís e ensinar o “salve
rainha” para a Taissa, ainda bem que somente uma mora perto, senão as confundiria!
Minha nossa, como o dia passou rápido, Aguida já está indo embora! Daqui a pouco chega um
dos meus filhos ou filhas para dormir comigo, nem olhei na escala colada na parede da cozinha para
saber quem é! Também, eles nunca seguem aquela escala, melhor assim, pois com certeza virá algum
que ainda sente minha falta!
Mais um dia... Ou menos um? Prefiro pensar sempre em mais um, pois hoje vi um passarinho que
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nunca tinha visto no quintal, observei que meu filho trapaceou na limpeza do jardim para preservar
a vida de uma plantinha que gosta, ri da foto do dedo de meu bisneto, Marcinha trouxe pernil com
farofa no almoço porque se lembrou de que é meu prato favorito, fingi que cochilava para deixar que
Aguida dormisse tranquilamente! Tudo isso serve de incentivo para que eu tenha disposição para
viver mais um dia e principalmente porque agora vivo cada um deles com muito prazer, observando
os detalhes, aproveitando como se fosse o primeiro, porque assim não tenho tempo para pensar no
último!
“Aqui estou eu, justificando para mim mesmo que tenho razões para continuar vivendo...” E se
tudo isso não fosse suficiente, eu ainda argumentaria que os passarinhos precisam de mim, ainda
não vi minha jabuticabeira dar frutos, preciso estar boa para a festa dos cem anos...
Sempre encontrarei razões para celebrar a vida, porque independente das limitações que a idade
me impõe, considero cada dia que vivo como uma rima, (construído na métrica de Olavo Bilac) cada
mês um verso, (natural, como a saudade de Gonçalves Dias) cada ano uma estrofe, (suave como a
sutileza de Cecília Meireles) deste interminável poema que é viver, (do qual somos todos autores),
pois quando partir, (que espero não seja breve) sirva de inspiração para que outros busquem com
prazer, a longevidade da poesia humana!
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8º Lugar – Categoria Adulto

Maria Cláudia de Araujo
Sou professora de Língua Portuguesa, tenho 49 anos, nasci na cidade de Salto, interior de São Paulo. Resolvi participar da Olimpíada de
Redação para incentivar meus alunos a participar. Adoro ler, gosto de
romances, mas tenho preferência por histórias de suspense. Meu autor
preferido é o estadunidense Edgar Allan Poe e o brasileiro Álvares de
Azevedo. Atualmente, estou relendo “1984”, de George Orwell, por escolha de meus alunos.

História vai, história vem
Entrei na sala para conhecer a nova turma. O frio na barriga é sempre normal no primeiro dia de
aula de uma nova classe. A antiga professora tinha se afastado por problemas de saúde.
Entrei insegura afinal faz algum tempo que não dou aula. Alguns nem notaram minha presença.
Depois da aposentadoria descansei um tempo, mas a saudades me fez aceitar um período de
substituição naquela escola.
As crianças já estavam em silêncio, me olhando, esperando que eu começasse a aula.
Cumprimentei a turma, falei um pouco de mim e uma menininha ruiva, cabelos longos e sardas
no nariz levantou a mão e perguntou:
– Você é vovó?
Respondi que não e quis saber o porquê da pergunta. Ela disse que quando a mulher tem cabelos
brancos já é vovó. E que eu tinha muitos cabelos brancos na cabeça.
Achei engraçado e ri junto com a turma. Expliquei a ela que me dediquei tanto tempo aos meus
alunos que não sobrou tempo para me dedicar em ter a minha família.
Um menino emendou outra pergunta curiosa:
– Nossa professora é mocinha, você sabe dar aula mesmo? Minha avó só sabe fazer comida gostosa e tricô.
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Expliquei a turma que eu dei aula por vinte e cinco anos, vi alunos crescerem, tornar-se pai e mãe.
Alguns se tornaram professores, outros advogados, outros médicos, alguns eram donos de lojas da
cidade, e contei que fui professora do Prefeito. A boca dos alunos lentamente foi se abrindo, admirados com as coisas que eu contava. Falei de como era a cidade quando eu comecei a dar aulas, da
fábrica que existia no lugar do Complexo Argos onde fica a Biblioteca Prof. Nelson Foot, o shopping
que foi construído há algumas décadas, relembrei o dia da inauguração. Avenidas construídas, rimos
muito quando segredei que corri na maratona inaugural da avenida do shopping.
Fui contando que as pessoas que vivem muito tempo, acompanham todas as mudanças na sociedade. Presencia acontecimentos sociais que devem ser passados para as gerações. Que nós, idosos,
somos um depósito de recordações e memórias necessárias para a evolução das sociedades. E que
contar histórias é uma prática muito antiga, que sempre os mais velhos ensinaram os mais jovens
tudo aquilo que aprendeu vivendo.
Os pequenos curiosos estavam atentos às histórias que eu contava. Alguns faziam perguntas sobre lugares da cidade, o bairro onde fica a escola. Um até me perguntou se eu conheci Dom Pedro I.
Aproveitei e expliquei a diferença entre anos e séculos e que não seria possível ter convivido com
Dom Pedro I. Sentia-me em casa de novo, a sensação de poder compartilhar minhas memórias era o
que me manteve tanto tempo nessa profissão tão desvalorizada e mal remunerada.
Voltei a mostrar a turma, através das memórias da minha vida que cada década vivida tinha história social, política ou cultural guardada ali. Falei sobre a diferença da escola na época ditadura e o
sistema educacional atual; da música que fez sucesso e se mantém, do teatro à televisão.
Ficamos envolvidos nas memórias da cidade, alguns alunos contaram o que sabiam através dos
pais ou avós, as histórias que ouviram. Trocamos conhecimentos, cada um falando a seu tempo, em
outros momentos muitos falando ao mesmo tempo.
Contar histórias é uma arte que sempre envolve as crianças, os jovens e os adultos. Combinamos
que cada criança traria uma história para contar no dia seguinte, que tivesse ouvido de algum idoso:
avó, avô, tio ou vizinho.
O sinal tocou, era hora do recreio. A garotada levantou rapidamente e foi para fora da sala. E eu
fiquei ali, sentada, sorrindo, saboreando a sensação de poder compartilhar tantas vivências e redescobrir o quanto somos úteis na revitalização da história nacional e da nossa própria história.
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9º Lugar – Categoria Adulto
Raquel Cristina Godoy
Meu nome é Raquel Cristina Godoy, tenho 22 anos, sou nascida na cidade de São Paulo mas resido em Jundiaí há mais de onze anos. Sou
formada em Gestão Comercial pela Universidade Padre Anchieta e em
Administração pela ETEC Vasco Antonio Venchiarutti. Sempre gostei
muito de escrever, essa é a terceira Olimpíada de Redação da Biblioteca
Prof. Nelson Foot que eu participo e sinto-me lisonjeada por mais uma
vez estar entre os primeiros colocados. Sou fã de livros de romance e
livros jornalísticos, o último livro que li foi “A Revolução do Amor”, de
Mário Freitas.

Nostalgia
Já com dificuldades para me locomover, peço que a enfermeira coloque minha cadeira de rodas
de frente com a janela. Apesar de estar apreciando essa mesma vista todas as tardes há quase dois
anos, desde que meus filhos (André, Lucas e Rebeca) me internaram aqui após o falecimento de
minha esposa, essa mesma vista ainda é agradável para mim. Daqui consigo ver o jardim que fica na
parte de trás da clínica. Ele tem um gramado extenso, alguns bancos de madeira e um pequeno lago
ao lado esquerdo.
O Sol toca minha pele e eu sinto alegria por ainda poder sentir o seu calor.
Alguns outros pacientes estão recebendo visitas, meu colega de quarto Alcides está com a sua
família, eles trouxeram um cachorrinho vira-latas para ver se era capaz de animá-lo.
Apesar do sorriso, eu noto a confusão em seu semblante, ele já não é capaz de identificar quem
são aquelas pessoas e porque trouxeram um cachorro saltitante para ele.
Essa cena me faz recordar de tardes em que eu e minha esposa, Carolina, nos reuníamos no parque
com os nossos filhos, ainda pequenos, e nosso cachorro Bob, ele era um barato! Nós éramos felizes,
ríamos à beça, brincávamos, corríamos, as crianças subiam nas árvores... era tudo tão perfeito! Ainda
posso ouvir o som das crianças brincando e a voz de minha amada esposa as chamando para comer.
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Ah... minha esposa... quanta saudade eu sinto dela! Sinto falta da maneira como ela me olhava e
arrumava o meu cabelo todos os dias antes de eu sair para trabalhar, sinto falta de todas as noites
dormir abraçado a ela, sinto falta do som da sua voz dizendo “eu te amo”, sinto falta de tudo o que
vivemos juntos…
Sinto falta dos meus filhos também. Me lembro de que quando eles eram pequenos a mãe deles
e eu éramos tudo para eles, tudo de que eles precisavam era da nossa ajuda, do nosso apoio, eles
sempre buscavam a nossa aprovação, nos ouviam e eram obedientes.
Já hoje... ah, hoje eles mal se lembram desse velho e cansado pai, que depende da ajuda de estranhos para se locomover e se alimentar, que vez ou outra urina em suas calças por já não ter mais
o controle sobre o seu próprio corpo, esse pai que esquece fatos cotidianos com facilidade e que já
não ouve muito bem. Os jovens de hoje já não tem mais tempo para esse tipo de pais, estão sempre ocupados com suas carreiras, com seus compromissos inadiáveis e na maioria das vezes os pais
ficam em último plano.
Certa vez, em uma das raras visitas que eles me fizeram, eu me esqueci dos meus netos, esqueci que
um dia já tive netos! Afinal, em minha cabeça meus filhos ainda eram jovens demais para serem pais. Foi
constrangedor não me lembrar deles, afinal minha neta mais velha já tinha quinze anos na ocasião. Infelizmente ela não compreendeu o porquê da minha limitação e me culpou pelo ocorrido. Ficou chateada
comigo e saiu chorando. Mas o que eu posso fazer? Minha cabeça já não funciona mais como antes!
Entristeço-me por não poder ter conversado mais com os meus filhos e netos, por não ter aproveitado mais as oportunidades que a vida me deu de ensiná-los mais e aprender mais com eles. E
principalmente, arrependo-me por não os ter ensinado sobre como devemos cuidar das pessoas que
sofrem por algum tipo de limitação, assim como eu no atual momento de minha vida. Eu não queria
estar aqui, não que esse lugar não seja suficientemente confortável para mim, mas eu queria estar
junto deles, participando da vida deles como eu sempre fiz.
Arrependo-me por não ter visitado meus pais com a frequência que gostaria que os meus filhos
me visitassem, por não ter falado tudo aquilo que eu gostaria para eles e que nunca ouvi de meus
filhos também.
Mas se eu tivesse mais uma chance, somente uma, de voltar no tempo e recomeçar tudo do zero,
tudo seria diferente. Eu visitaria meus pais todos os dias, levaria flores para eles, ouviria as histórias
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que eles já haviam me contado milhões de vezes como se fosse a primeira vez, eu aprenderia mais
com eles, absorveria toda a história, o passado, as experiências que eles tiveram, eu demonstraria
mais o meu amor por eles, eu falaria mais vezes o quanto eles são importantes para mim, eu nunca
me envergonharia quando eles contassem algo constrangedor sobre a minha infância para alguém,
eu jamais os repreenderia por qualquer limitação que eles tivessem, eu não os magoaria... e então,
eu daria o exemplo para que os meus filhos fizessem o mesmo por mim.
Agora, viro-me para trás, a enfermeira já não está mais no quarto, estou sozinho. O sol que batia
em meu rosto está se pondo, o quarto ainda está claro em uma mescla de rosa e laranja. As poucas
famílias que eu observava já foram embora, meu colega Alcides já deve estar voltando para o quarto.
Penso em chamar uma enfermeira para me colocar novamente em minha cama mas decido ficar
aqui em minha cadeira por mais alguns instantes. Viro minha cadeira em direção à porta, fecho meus
olhos por um momento, sinto-me cansado e sonolento. Abro novamente os olhos e diante de mim
está ela: a dona do meu coração e dos meus pensamentos, aprecio a imagem de minha amada esposa Carolina em minha frente, ela caminha em minha direção e para a poucos centímetros de mim,
posso sentir o seu perfume. Ela toca meus poucos fios de cabelos grisalhos e os arruma como fez
em todos os nossos cinquenta e dois anos de casados por todas as vezes em que eu saía de casa.
Sinto seu toque, sua pele macia que agora desliza em meu rosto. Fecho meus olhos e ali descanso...
para sempre.
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10º Lugar – Categoria Adulto
Rosa Jandira Cavenaghi Rocha
Meu nome é Rosa Jandira Cavenaghi da Rocha, tenho 57 anos, sou natural de Santo Antônio de Posse, no interior do estado de São Paulo e
professora de Língua Portuguesa no Colégio Objetivo Mogi Mirim. Alguns
dos meus maiores encantos são as artes escritas. Então, quando surgem
concursos de redação, sou a primeira a incentivar meus alunos a participarem e, é claro, participo também, não só para incentivá-los como ainda
porque adoro escrever, está no sangue. Daí meu interesse em participar
da Olimpíada de Redação da Prefeitura de Jundiaí. Meus gostos na leitura
são bem diversos. Os últimos livros que li foram: “Em Busca do Sentido da
Vida”, “O Colecionador de Lágrimas”, “O Monge e o Executivo”, “O Lado Bom da Vida”, “Um guia
de saúde com informações para uma vida mais saudável” e “O Diário de Anne Frank”. Na redação
que produzi para o concurso, procurei buscar lembranças de quando era criança e minha mãe
contando sobre a dificuldade da época e a vontade que nutria dentro de si, que era aprender a ler
e escrever, pelo menos, seu nome. Este é o motivo que a levou formar seus cinco filhos, sentindo-se, assim, muito feliz e realizada. Para mim foi um grande prazer participar desta Olimpíada e ver
que esta iniciativa motivou milhares de pessoas a produzirem seus próprios textos, todos reunidos
pelo prazer em viajar por meio da leitura.

Tarde de domingo
Faço um bolo de cenoura delicioso. Derramo sobre ele uma calda de chocolate feita com creme
de leite, nescau e açúcar, que é de dar água na boca. Chamo meus netos para saborear toda essa
delícia, pensando em como ficariam felizes por estarem comendo o bolo da vovó.
Hoje, com 82 anos, posso dizer que sou uma pessoa realizada. Consegui atingir meus objetivos
(ou quase todos eles). Deixo aos meus netos o legado da experiência e do conhecimento, só não
deixo minhas receitas, pois estas irão comigo para o túmulo!
Não tive a oportunidade de estudar e exercer minha mais querida profissão: a de ser professora.
Meus pais eram muito severos e tinham outros planos para mim por ter nascido mulher – lavar,
passar, cozinhar, me casar e ter filhos. Azar o deles que acharam que eu não poderia fazer os dois!
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Me tornei professora de qualquer jeito. Talvez não na sala de aula, mas na sala de estar da minha
casa. Se meus filhos e netos hoje sabem cozinhar um arroz soltinho, não vão à piscina de barriga
cheia e não fazem careta na frente do ventilador, não foram nem escola nem a faculdade que ensinaram isso a eles.
Aprendi a ler e assinar meu nome com meu pai, nas poucas horas que sobravam de seu dia e
naquelas que não deveriam sobrar, mas que o aprendizado acaba mostrando que nunca é tarde demais para evoluir e que essa evolução pode vir de várias maneiras. Até quando os olhos de quem te
ensina estão pesando e fechando involuntariamente, mas que só vão se permitir o descanso assim
que você aprender a escrever com letra de mão.
As dificuldades foram grandes, não irei mentir. Eu, como a maioria das pessoas ao meu redor,
morava em sítio e o “uber” de nossa época tinha outro nome: charrete. A locomoção era difícil e o
luxo desses tempos era ter um trator e andar pela cidade nele. Imagine!
O tempo passou e eu cumpri o que era esperado de mim: achei um parceiro, tive filhos. Cuidar
da minha família não foi lá o trabalho mais árduo, admito – tive um longo período de “test-drive”
cuidando de meus irmãos menores. O difícil não veio de casa, veio do mundo. Veio de quem disse
que, por não ter as melhores condições financeiras, meus filhos iriam acabar seguindo meus tristes
passos. Se enganaram duplamente: meus passos deixam sorrisos por onde ando e fiz, pelas minhas
crianças, o que ninguém pôde fazer por mim: lutei com sangue, suor e lágrimas para que todos tivessem acesso ao estudo.
Hoje vivo bem. Todos os meus filhos concluíram o ensino superior e sabem não só coisas de faculdade, como também sabem coisas sobre viver a vida. Até José Antônio, que um dia inventou de
largar os estudos, tomou juízo e, hoje, dá aulas como ninguém.
Apesar de tudo que vivi, me sinto privilegiada e, se tivesse que fazer tudo outra vez, eu o faria.
E, finalmente, a palavra com que encerro minha retrospectiva é: amor. Amor para olhar pra trás e
se orgulhar de si mesmo e de tudo que viveu. Amor para olhar pra frente e saber que as coisas vão
se encaixar onde elas têm que se encaixar, assim como o sol se põe no sítio e a gente vê ele indo
embora e a lua aparecendo. Até hoje, vivi 82 anos e deixei o amor me guiar pra onde eu tive que ir.
Não me arrependo de sequer um dia vivido – de todos os que eu lembro, ao menos! A vida é
amar. E esse amor pode ser tudo, inclusive um bolo de cenoura.
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11º Lugar – Categoria Adulto
Mariana Antonelli
Sou Mariana Antonelli, nascida em Jundiaí no ano de 1991. Curso doutorado na Universidade Estadual de Campinas e trabalho como Educadora Esportiva na Prefeitura Municipal de Jundiaí. Participo da Olimpíada
de Redação desde a sua primeira edição, por incentivo dos meus pais,
que também costumam participar. Experimentei escrever e nunca mais
parei! Fui premiada por outras vezes, mas a cada ano a expectativa é
inédita! Gosto de ler livros sobre grandes treinadores esportivos, sendo
o último deles intitulado “Onze Anéis”, de Phil Jackson. Recentemente
passei a me interessar pelos livros do filósofo e professor Mario Sérgio
Cortella.

Tempos de MDF
Enquanto aguardo no portão, toca o telefone. É minha filha, avisando que não chegará a tempo
de me buscar para irmos ao centro da cidade pesquisar o preço de uma máquina de lavar, como
havíamos combinado na semana passada. O motivo é o de sempre, ela terá que ficar até mais tarde
no trabalho. Ofereceu-se de pesquisar o preço na internet e me passar, mas eu preferia ver pessoalmente, quem sabe assim acerto na compra de uma que dure um pouco mais.
Pertenço à época em que as máquinas de lavar, os fogões e as geladeiras não pifavam com tanta
facilidade. À época em que os móveis eram de madeira maciça e duravam a vida toda. As coisas
não eram tão descartáveis como são hoje em dia. Nem as coisas, nem os relacionamentos, nem os
casamentos, nem as palavras e tampouco as promessas. Tudo isso era mais duradouro, menos efêmero. Talvez por este motivo, a dificuldade em me conformar quando soube que minha filha teria de
desmarcar o compromisso que já estava combinado há um tempo.
Sou mulher de madeira maciça, embora viva em tempos de MDF. O tempo passou mais depressa
do que eu gostaria, porém mais devagar do que passa para a geração do MDF.
Na minha época, as 24 horas do dia eram as mesmas, e geralmente eram suficientes.
Não é só minha filha, mas os meus netos, noras e genros que vivem reclamando da falta de tempo.
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Seriam os ponteiros acelerados do relógio os culpados pela falta de tempo que a geração MDF
alega ter? Filhos, netos, sempre dão só uma “passadinha” em casa devido aos afazeres e à “falta” de
tempo.
Ensinei meus filhos sobre a importância dos estudos, dos valores familiares e religiosos. De tanto
estudo, hoje ocupam cargos elevados em empresas multinacionais. Os valores familiares, eles têm
guardados, embora não tão aflorados. E os valores religiosos são manifestados pelo menos uma vez
na semana na hora da missa e corriqueiramente em suas orações diárias.
Na era do digital, os relógio de ponteiros eximem-se de culpa. Penso que talvez não falte tempo,
mas prioridades. O relógio é digital e o dia a dia virtual e quem não estiver conectado pode não ser
lembrado. Apesar de eu “curtir” estar com meus netos, sei que a maior parte do tempo eles passarão
curtindo páginas nas redes sociais. Em meio a um emaranhado de questionamentos, fecho o portão
e me preparo para passar mais uma tarde solitária, vendo a novela e fazendo tricô. Pensativa, pergunto-me o que fazer para ser mais valorizada, ou melhor, visualizada?
Toca o telefone, é minha neta Julie dizendo que pode me levar, pois ela também tem coisas para
ver no centro, dentre elas, um livro da faculdade que esgotou nas vendas pela internet. Julie já dirige, mal completou dezoito anos, e a modernidade do carro é tanta que me orgulho em pertencer à
geração responsável por contribuir com tamanha evolução perante os carros de antigamente, que
dentre outras coisas tinham câmbio manual e faziam bem mais barulho que os de hoje.
De prontidão, aceito o convite e após cerca de meia hora ela passa me buscar. Depois de pesquisarmos o preço em várias lojas, explico para Julie que com isso é possível economizar e que por meio
dessas economias é que foi possível ter a casa onde moro até hoje. Meu falecido esposo sempre
dizia que economizando em coisas pequenas é possível conquistar as grandes coisas.
Antes de fechar negócio com a máquina de lavar, minha neta entra na internet e faz sinal de positivo,
confirmando que o preço na loja está bom. Ela me conta que é assim que funciona hoje em dia. Com a
máquina comprada e a entrega agendada fazemos uma agradável caminhada no centro da cidade.
Mostro para Julie pontos históricos que nunca tinham despertado seus olhares: Museu do Solar
do Barão, a Catedral e o Teatro Polytheama, contando a importância de cada um e o significado que
têm, não fossem minhas explicações talvez ela fosse mais uma jundiaiense a achar que o centro da
cidade é feito apenas por lojas e lanchonetes.
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Finalmente, próximo de onde o carro estava estacionado mostro a ela a Biblioteca da cidade,
que já teve todo seu acervo catalogado manualmente, e que hoje é digital. Decidimos entrar para
ver se achávamos o livro que ela tanto precisava para a faculdade, que não estava disponível para
venda nem na internet, nem nas livrarias. Para nossa surpresa, um clique e descobrimos que estava
na prateleira.
Na hora de fazer a retirada do livro, notamos, na estante, um convite à escrita. E o tema deste
convite... Parecia que tinha sido feito em homenagem ao dia que passamos...
Será que nosso dia não dá uma crônica, vó? – ela indagou.
Retruquei, dizendo que não sabia digitar e muito menos enviar um texto pela internet, coisas que
ainda assustam minha geração, apesar de ter sido ela que a criou. Mas minha neta disse, prontamente, que me ajudaria.
– Vó, quem sabe, além da economia do livro que não precisamos comprar, ganhamos o prêmio
e você quita as prestações da máquina de lavar! – sugeriu a astuta jovem, e continuou, a fim de me
provocar...
– Sabe, vó, é economizando em coisas pequenas...
A tarde não podia ter sido mais agradável! Quanto aprendizado construído com a troca de experiência entre gerações.
Por mais tardes como esta, fiz minha oração ao fim do dia. No silêncio dos pedidos e agradecimentos, com as pernas fatigadas, adormeci, sonhando com o dia em que as pessoas percebam que
madeira maciça e MDF juntos podem ser a combinação perfeita para os dias de hoje.
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12º Lugar – Categoria Adulto

Gracieli Borges Ferreira
Gracieli Borges Ferreira, 32 anos, nascida em Poté, Minas Gerais, criada
em São Paulo, psicopedagoga, estudante de Neurociência e Comportamento, apaixonada pelas letras, rimas e semântica. Participar da Olimpíada de Redação é uma forma de me desafiar pelo caminho da escrita,
conhecer diversos autores anônimos que por aí vagam, sendo geniais
nesse anonimato. Tenho preferência por Shakespeare, que há séculos já
era capaz de vislumbrar a independência feminina e seu espaço social,
além de notar claramente a vida e as pessoas sem a visão romantizada
do ser humano. O último livro de cabeceira foi a “A Divina Comédia”, de
Dante Alighieri.

Nunca mais reclamo de passar roupas!
Esses dias, entretida na solitária tarefa de passar roupas, com um calor escaldante, pus-me a
pensar em quando eu ainda não era responsável por um lar, lembrei da minha avó passando nossas
roupas... Lembrei-me de como eu me acomodava nas grandes almofadas que ela tinha em sua cama
e em como eu dividia o tempo entre ela e a TV, que ficava às suas costas...
Geralmente era o horário da Sessão da Tarde e, no começo, eu até estreitava os olhos à procura
da tela, mas com poucos minutos eu me esquecia do filme... Vovó ali, me ouvindo falar da escola, da
tarefa de casa, da coleguinha do primário. Depois, passados alguns anos, ela me ouvia sobre o menino novo da escola, o segredo de alguma amiga (com ela eu podia dividir tudo, até segredos alheios).
Depois sobre o emprego, sobre a nova chefe, sobre meus planos pra vida ou para o dia seguinte.
E aqui, sozinha em casa, cheguei à conclusão de que minha avó nunca desperdiçava o tempo, ela
juntava tudo. Nunca me negava ouvidos. Eu nem sabia o quanto tinha de carinho em cada camiseta
de uniforme lavada e passada, em cada camisa do meu pai. Engraçado... lembro-me dela deixar as
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peças dela sempre por último. Eu tento reproduzir aquelas pilhas organizadas por tipo de peça, inutilmente! E recordando tudo isso, olhei para a minha pilha de roupas lavadas com mais amor hoje.
E na última vez que abri minha tábua de passar o fiz sorrindo, sozinha, como boba, por lembrar o
quanto eu amava o dia de passar roupas na casa da minha avó!
Hoje, pensando em como as tarefas domésticas me angustiam, em como sinto meu tempo roubado ou perdido ao cuidar da casa, das pessoas, daqueles que chamo de família, senti um traço de
vergonha esquentar meu rosto. Pensei que de alguma maneira, minha avó preparava o dia de todos,
e enquanto estavam fora, com suas vidas interessantes longe da rotina doméstica, ela preparava
ainda a nossa noite, os nossos fins de semana, as tardes de café com meus amigos, os momentos de
descanso dos meus pais e tios...
Praticamente toda e qualquer coisa comestível naquela casa vinha das mãos dela. Não havia
nada sem motivo naquele lar: a tesoura ficava onde devia, as toalhas sempre à mão, os badulaques
eletrônicos do meus pai sempre reunidos, as minhas folhas de poesias espalhadas pelo quarto, sempre guardadas com carinho em uma caixa que até hoje tenho.
E o que dizer do conhecimento daquela senhora? Sabia os porquês de tantas coisas, embora eu
não tivesse tanto estudo, sabia acalentar os netos, cuidar de ferimentos, conhecia todas as dores e
causas, e acalmar as mães neuróticas e moderninhas que eram as minhas tias. Se uma delas dizia
para não lavar o cabelo de um primo meu, minha avó se fazia de doida e quando iam buscar o garoto
lá estava ele, de cabelo lavado, perfumado, um primor! Ninguém se atrevia a dizer nada sobre a contrariedade. Ela era absoluta! Como costurava bem, cozinhava divinamente, bordava como ninguém.
Eu olhava aquela mulher, detentora de tanta sabedoria, que mal o nome sabia escrever, e meu
coração se derramava de amores por aqueles cabelos brancos e aquele corpo rechonchudo que só
vestia um peignoir Rosa e chinelos de tecido. Não me ensinou muito de vaidade, mas é o detalhe
que menos lembro. Mas sei que ela dizia para minhas tias que uma boa mulher jamais cheirava a
alho e cebola quando o marido chegava do trabalho, que deviam estar arrumadas e felizes quando
eles chegassem, que a carga do homem era muito dura, pesada, que precisavam de uma boa companheira ao fim do dia.
Ela não imaginava ainda o que seria o feminismo atual e jamais usou a palavra “empoderamento”,
mas era poderosa, sem saber! Qualquer dia desses vou passar roupas no horário que minha filha
estiver em casa. Quero ouvi-la falar da escola e dos amiguinhos do jardim da infância, enquanto esquento as roupas, com mais ternura. NUNCA MAIS RECLAMO DE PASSAR ROUPAS!
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