BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PROF. NELSON FOOT
TEXTOS CLASSIFICADOS DA 15ª OLIMPÍADA DE REDAÇÃO
ANUNCIADOS DURANTE A FESTA DE PREMIAÇÃO EM 18/10/2019

1º LUGAR CATEGORIA PRÉ-MIRIM
Ticiane Carla dos Santos Fernandes

20/08/2019
Querida Melissa,

Quando você nascer minha vida não vai ser a mesma, você vai trazer felicidade e
alegria aos nossos corações. Estamos todos te esperando aqui fora.
Aqui fora as coisas não são tão fáceis, existem problemas, mas saiba que nós vamos
enfrentar o mundo juntas, pois nossas boas ações e nosso amor ajudarão o mundo a se
tornar um lugar melhor.
Estou te esperando,
T.C.S.F.
2º LUGAR CATEGORIA PRÉ-MIRIM
Sabrina Aparecida da Silva dos Santos
Querido papai,

Lembro bem o dia que você me buscou no abrigo. Seus olhos brilhavam e o meu
coração batia forte. Fiquei muito feliz!!
Eu sei que você mudou sua vida toda por mim. Eu agradeço por tudo que fez e faz
para mim e para minha irmã.
Não tenho seu sangue mas sei que ocupo o melhor lugar no seu coração.

Beijos
SBN 22/08/2019

3º LUGAR CATEGORIA PRÉ-MIRIM
Saulo Lamas Santos
Bilhete para meu amigo Saci.
Jundiaí, 26 de agosto de 2019.

Amigo Saci,
Hoje vim te visitar, mas não encontrei você e nem a Mãe da Mata.
Não vi nenhum gorrinho, nenhum redemoinho e nenhum vento.
Eu pensei: com certeza, você, amigo, foi pra Amazônia salvá-la.
Estou torcendo para que ela não seja mais queimada.
Muito obrigada por cuidar da Natureza.
Quarta-feira venho te visitar de novo.
Abraços fraternos.
S.L.S
4º LUGAR CATEGORIA PRÉ-MIRIM
Lucas Lebrão de Faria
30/08/2019
Rafael
Muito obrigado por ser meu irmão.
Fico feliz por saber dividir seus brinquedos comigo e até seu último salgadinho do
pacote. Gosto dos seus beijinhos de boa noite, de quando me cobre quando estou com frio,
de dividir minha cama para dormirmos juntos e da sua “despupa” depois de uma briguinha
de irmãos.
Espero que quando você crescer continue sendo um bom garoto com outras pessoas
assim como é comigo.
Com amor
seu irmão
L. L. F

5º LUGAR CATEGORIA PRÉ-MIRIM
Ana Clara Burche Dantas
09/08/2019

Querida Duda,
Eu quero te agradecer por você ter doado todos aqueles brinquedos para mim, isso
foi muito legal da sua parte.
Eu não tinha com o que brincar, fiquei muito feliz com as camisetas e calças também,
eu amei!
Muito obrigada.
Que tal você continuar a doar brinquedos e roupas? Eu posso te ajudar a levar para
as crianças, assim nós duas poderíamos fazer uma super boa ação.

Um beijo
A. C

1º LUGAR CATEGORIA MIRIM
Catarina Beteli Queiroz
As bolhas brilhantes

Uma tarde, Nino viu um menino com um cão passeando na praça. Ficou com vontade
de agradar o cachorro, mas ficou com medo de que ele mordesse. Fez um agrado bem
tímido. O cão nem aí para ele. Que pena, Nino.
Até que um dia, ele tinha desistido de procurar. Pensando em por que, quanto mais
tentava encontrar um amigo, mais sozinho se sentia. Ficou distraído, pensando e
adormeceu. Quando acordou, uma moça olhava para ele. Ela era muito bonita! Tinha olhos
verdes, cabelos castanhos e usava um vestido cintilante.
— Quem é você? — perguntou Nino.
— Sou Luz, sua Fada Madrinha. — respondeu a mulher — Eu sei que você está triste,
e eu vim te ajudar!
— Você pode me dar um amigo?
— Infelizmente, não. Mas posso te mostrar uma coisa. Observe.
Luz agitou a sua varinha mágica e fez surgir uma bolha brilhante. Dentro da bolha,
surgiu uma imagem de um menino loiro dos olhos castanhos. Ele estava no recreio, sentado
sozinho, e estava chorando. Depois, surgiu a imagem de uma menina que usava óculos e
aparelho, e todo mundo tirava sarro dela. Aos poucos, a bolha foi sumindo, até desaparecer.
— Está vendo? — disse Luz — Não é só você que se sente sozinho!
A fada agitou a varinha novamente e fez surgir outra bolha brilhante. Nessa bolha
apareceu o menino loiro que chorava. Só que dessa vez, um outro menino se sentou ao lado
dele e eles lancharam juntos. Depois, surgiu a menina de óculos e aparelho, e dessa vez,
uma outra menina a defendeu dos que tiravam sarro.
— Você viu a diferença? Olha a felicidade no olhar deles quando alguém os aceitou
como eram! Certamente eles se tornaram bons amigos.
Depois de dizer isso, Luz desapareceu numa nuvem de fumaça brilhante e Nino ficou
sozinho. Ele refletiu por um tempo e entendeu a mensagem da fada Luz. Resolveu sair para
passear e foi de bicicleta até o parque. Lá, encontrou uma menina ruiva, de olhos verdes e

cheia de sardas no rosto. Ela usava uma cadeira de rodas e estava sozinha, lendo um livro.
Nino foi até a menina e disse:
— Olá! Eu sou o Nino. Como é o seu nome?
A menina, surpresa, respondeu:
— É Alice! Por que você veio falar comigo? Geralmente, todo mundo me evita. Eu me
sinto muito sozinha.
— Eu também me sinto sozinho. Estou à procura de um amigo. Você quer ser minha
amiga?
— Claro!
Nino e Alice brincaram e conversaram. Depois de um tempo, se lembraram que
estudavam na mesma escola! Nino percebeu que por muito tempo evitou a Alice, que era
uma pessoa muito legal, só porque ela tinha uma deficiência. Ele prometeu a si mesmo que
nunca mais julgaria as pessoas pela aparência. Nino aceitava os seus amigos do jeitinho que
eles eram, e eles faziam o mesmo. A partir daquele dia, fez vários amigos e foi muito feliz.
Parabéns, Nino!
2º LUGAR CATEGORIA MIRIM
Júlia Vitória Oliveira Bueno
Nino e um grande amigo
...
Quando acordou, Nino estava cercado de nuvens. Não sabia onde estava. Pensou até
que tinha morrido e disse desesperado:
_ Não! Eu estou morto? Não pode ser!
Foi então que Nino avistou, saindo das sombras, um homem alto que parecia estar
caminhando em sua direção. O homem aproximava mais e mais de Nino.
_ Você é o Nino, certo? - disse o homem com voz calma.
_ Como você sabe o meu nome? – perguntou Nino perplexo.
_ Eu sei de praticamente tudo. Mas precisamos conversar sobre a dificuldade que
você tem para fazer novas amizades.
_ Sim, realmente. Não sei o que tenho. Talvez alguma coisa errada comigo.

_Nino, posso lhe contar uma coisa? Não há nada de errado com você. Todos somos
perfeitos. Somos perfeitos mas diferentes. O problema é que algumas pessoas se
preocupam com a questão da aparência, como você é por fora. Esquecem de prestar
atenção no que você é por dentro. É como disse aquele autor Antonie de Saint Exupery: “O
essencial é invisível aos olhos”. Com o tempo, quando as pessoas realmente lhe conhecer,
irão lhe tratar melhor.
_ Desculpe, senhor, mas não tenho certeza disso.
_ Nino! Uma coisa eu lhe falo: você é capaz de cativar a amizade de muitas pessoas.
Acredite!!
_ Obrigado! Vou me lembrar sempre destas palavras.
_ Agora preciso ir embora. Você lembrará desta conversa como um lindo sonho,
certo?
_ Certo. Mas qual é o nome do senhor?
_Meu nome é...
Nino não conseguiu ouvir o final da frase. Acordou com a doce voz de sua mãe lhe
chamando para mais um dia de aula.
Durante o caminho para a escola, a frase “O essencial é invisível aos olhos” não saía
dos pensamentos do menino Nino.
Como sempre, Nino chegou na escola ainda tímido ,mas confiante. Olhou para a
menina sardenta, que imediatamente percebeu que ele queria ser seu amigo.
_Olá! Tudo bem? – disse a menina.
_ Olá! – disse Nino timidamente.
_ Que bom que você me respondeu. Meu nome é Júlia. E o seu?
Nino nem acreditava no que acabava de ouvir e respondeu rapidamente:
_ Meu nome é Nino.
A menina disse:
_ Faz um tempão que eu queria conversar com você e lhe convidar para minha festa
de aniversário. Aqui está o convite com o endereço. Posso contar com a sua presença?
_ Sim...sim... Estarei lá. Muito obrigado.
Nino ficou surpreso e saiu todo contente com o convite.

Logo depois, alguns meninos animados se aproximaram dele e disseram:
_ Oi garoto! Vamos jogar futebol? Você pode escolher o time se quiser.
_ Vamos!!!
Nino nem acreditava em como as palavras estavam saindo mais facilmente de sua
boca. Imediatamente se lembrou do sonho, das sábias palavras daquele homem
desconhecido e percebeu que aos poucos, mesmo com o seu jeitinho tímido, estava
cativando amigos.
Nino foi ao aniversário da Júlia e lá conquistou outros amigos e amigas.
Atualmente Nino vive feliz. Anda de cabeça erguida e com a certeza de que é capaz
de cativar e ser cativado por milhões de amigos.

3º LUGAR CATEGORIA MIRIM
Sabrina Louise Santos Silva

Nino quer um amigo leal
Nino era um garoto que não conseguia fazer amigos, nem os animais pareciam gostar
dele e depois de tantas tentativas resolveu parar, pois quanto mais tentava, mais sozinho se
sentia.
Um dia após tantos pensamentos adormeceu, quando acordou reparou um brilho
intenso em sua janela, parecia a luz do sol refletindo em algo, e ele resolveu ir olhar.
Ao olhar para a janela vê uma lâmpada mágica, curioso corre até ela, a lâmpada era
feita de ouro com algumas peças de cristais e diamantes, aparentava ser bem antiga, e sem
pensar duas vezes disse as palavras mágicas:
- Abracadabra!
Em um passe de mágica uma luz verde cobriu toda a lâmpada e um gênio saiu de lá,
Nino ficou muito surpreso e fez milhares de perguntas:
- De onde você veio? O que faz aqui? Quem é você?
E calmamente o gênio respondia uma a uma.
- Eu sou gênio, sai daquela lâmpada, estou aqui para ajudar você, te concedo três
desejos.
Nino ficou muito animado, logo começou a planejar uma maneira de conseguir o que
mais desejava um amigo.
Após refletir um pouco desejou ao gênio que lhe desse muitos brinquedos, para que
assim pudesse atrair várias crianças e quem sabe encontrar uma amizade verdadeira.
No dia seguinte, após a escola, Nino levou seus brinquedos até um parque próximo
de sua casa em que havia muitas crianças. Aos poucos as crianças foram se aproximando
para brincar com ele. Mas conforme o tempo foi passando e a novidade de seus brinquedos
foi se acabando, as crianças começaram a se afastar em busca de interesses. Foi então que
Nino percebeu que essa não foi uma boa estratégia para se conseguir um amigo.
Ao voltar para casa, ele já sabia qual seria seu segundo pedido: ser o garoto mais
popular da escola.

Na manhã seguinte, quando Nino chegou à escola, várias crianças vieram falar com
ele, Nino então pensou que teria feito muitas amizades mas percebeu que quando ele
começava a falar sobre coisas de seu interesse as crianças não davam muita bola para ele.
Nino chegou à casa triste por não ter feito nenhuma amizade verdadeira. Deitou em
sua cama e não queria saber de mais nada. Mas o gênio tinha pressa, queria que o menino
fizesse logo seu terceiro pedido, pois tinha outras pessoas a sua espera.
Sem pensar muito, Nino resolveu ser direto e disse:
- Quero ter um amigo verdadeiro!
Após ouvir o pedido o gênio apenas respondeu:
-Ok! Amanhã mesmo seu pedido será atendido, mas você só reconhecê-lo se olhar
com os olhos do coração.
E como um passe de mágica o gênio desapareceu.
Nino esperou ansioso. Quando chegou a escola, no dia seguinte, percebeu que
ninguém veio falar com ele, muito triste juntou coragem e resolveu falar com um grupo de
colegas de sua sala.
Ele se aproximou das crianças e depois de alguns segundos abriu a boca, achava que
não diria nada e dariam as costas para ele novamente, mas em vez disso disse:
- Oi meu nome é Nino, estou a procura de um amigo!
As crianças se interessaram por ele e começaram uma conversa, aos poucos Nino foi
perdendo a timidez e percebeu que era muito divertido e engraçado.
Dali em diante não teve mais dificuldades para fazer amigos, e agora ele tem muitos
e todos são verdadeiros.

4º LUGAR CATEGORIA MIRIM
Giovana Lopes Farias
O que é mais forte? Amor ou beleza?

Em certa tarde, Nino, um menino que não tem amigos, viu um rapaz passeando com
um cão. Queria agradar o cachorro, mas estava com medo que ele mordesse. Então fez um
agrado bem tímido, mas o cachorro, nem aí pra ele.
Até que um dia, ele tinha desistido de procurar um amigo. Pensando que cada vez
que Nino procurava um, se sentia mais só. Ficou pensando distraído... Até que acabou
adormecendo.
Quando acordou teve uma grande ideia “adotar um cachorro”, pensando que
existem muitos cachorros abandonados no mundo, foi para um abrigo de cães, onde ele
poderia fazer isto. Lá, ele viu um cão lindo! Preto, com os olhos azuis, de raça, de se
apaixonar. Mas quando o menino foi pegá-lo, esse cão, nem deu bola; não olhava para a
cara de ninguém, sempre virava as costas. Então Nino percebeu que aquele cachorro dócil,
era só um sonho.
Nino resolveu ir embora. Ao sair um cachorro machucado, maltratado e magrinho
chamou sua atenção, estava todo tristonho encostado na parede fria da casa. Nino se
aproximou com muito cuidado, pois acreditava que o cão também não teria nenhuma
reação.
Percebendo a presença de Nino, bem tímido, o cachorro levantou a cabeça
assustado, não estava acostumado com a companhia de ninguém. Com um brilho no olhar
aos poucos foi se encostando às pernas de Nino e lentamente começou a balançar o
rabinho. O menino ficou extremamente surpreso com reação do animalzinho.
O menino começou a fazer carinho mesmo com suas mãos geladas de nervoso. Logo,
essa situação mudou os dois brincaram e rolaram pelo chão do abrigo como se não houvesse
mais ninguém ali. As pessoas que passavam ficavam admiradas com tanta alegria, era
contagiante.

Quando Nino se deu conta já estava entardecendo e o abrigo iria fechar, então uma
moça perguntou-lhe se havia escolhido o seu cãozinho. Todo desconcertado Nino parou,
pensou e disse que não, a moça sem entender nada se despediu e fechou o portão.
Chegando em sua casa Nino não parava de pensar naquele cãozinho, ficou muito
confuso, nunca havia brincado tanto em toda sua vida, mas, por outro lado o cão era muito
estranho, era feio mesmo. O que as pessoas iriam pensar “um garoto que nunca teve
amigos, quando encontra um, é estranho”. Ficou dividido entre o “amor” e a “beleza”.
Uma semana se passou e nada de Nino pregar os olhos à noite, nem se quer
conseguia se alimentar, até que resolveu fazer uma nova visita ao abrigo. Chegando lá foi
direto na parede onde encontrou o cachorro na última vez, ele não estava, procurou por
todas as partes e nada. Foi até a moça que tomava conta do abrigo e perguntou do cão, ela
toda triste respondeu que a última vez que aquele cachorrinho havia andado tinha sido
naquela tarde com ele, pois, assim que foi embora o cãozinho se deitou e não levantou mais.
Nino se desesperou, caindo no choro, se virou e estava indo embora, quando a moça o
chamou, todo envergonhado com as lágrimas no rosto, Nino olha pra trás e tem uma grande
surpresa. Lá estava o cãozinho no colo da moça.
Não se contendo de alegria Nino aos pulos chegou ao lado do cachorrinho e o pegou
com a maior felicidade do mundo, o cão logo retribuiu, lambendo todo o rosto do menino.
Nesse dia Nino não teve mais dúvida, com muita certeza aquele era o cão dos seus sonhos.
Além de ganhar um verdadeiro amigo Nino ainda aprendeu uma lição, o amor é
muito mais forte que a beleza.

5º LUGAR CATEGORIA MIRIM
Nataly Giulia Zampa

Nino conversa com alguém sobre solidão
Uma tarde , Nino viu um menino com um cão passeando na praça. Ficou com
vontade de agradar o cachorro, mas ficou com medo de que ele mordesse. Fez um agrado
bem tímido. O cão nem aí pra ele. Que pena, Nino.
Até que um dia, ele tinha desistido de procurar. Pensando em porque, quanto mais
tentava encontrar um amigo, mas sozinho se sentia. Ficou distraído, pensando e adormeceu.
Quando acordou, Nino resolveu procurar alguém para conversar sobre os
sentimentos que o perseguiam. Achou melhor recorrer a sua avó, pois seus pais talvez não o
entenderiam.
Nino foi até a cozinha e lá estava a nona, tal linda e meiga preparando o delicioso
jantar. Nino desde pequeno fora criado pela avó, pois seus pais sempre trabalharam muito.
Era a avó que o levava a escola, que ia as reuniões, que o ajudava nos deveres e que lia
deliciosas histórias para ele dormir.
“Como era gostoso as histórias quentinhas e cheinhas de afetos da nona.”
Nona, nona estou sentindo umas coisas estranhas que chegam a apertar meu peito.
Sinto como se não tivesse ninguém, sinto-me muito só! As vezes penso que se tivesse um
irmão ou um cachorro eu me sentisse melhor, mas não sei. Sinto que não sou como meus
amigos, eles parecem felizes o tempo todo e parecem estar rodeados de pessoas que os
admiram. Sabe! Eu não sou popular na escola, não tenho muitos amigos e nem gosto de
falar muito. Passo desapercebido tranquilamente.
- Meu querido, sente-se um pouquinho! Você é uma criança um pouco mais
introvertida que seus amigos, mas ser introvertido ou extrovertido não é sinônimo de ser
feliz, estar ou não acompanhado, ter ou não com quem contar.
Vamos ver de outra forma a situação. Você tem o Jorginho, o Edu, o Guto, a Bia, o
João e nós aqui de casa que somos seus verdadeiros amigos e que faríamos o que fosse
preciso para te ajudar. Acho que apenas que precisamos reuni-los todos e fazermos uma
tarde diferente. O que você acha?

- Talvez seja uma boa ideia, assim divirto-me um pouco. Marcarei com eles. Pode ser
para domingo?
Nino ligou para todos e marcou uma reunião na tarde de domingo.
Preparou com a nona; brigadeiro, bolo de chocolate e suco de maracujá.
No domingo à tarde todos estavam no horário marcado e ansiosos para brincar e
jogar conversa fora. Assim foi! Alegria, risada, recordações e muitos, muitos doces.
Nino chegou à conclusão que é muito legal conversar com alguém de confiança para
ajudar a ver as coisas da vida de modo diferente.
1º LUGAR CATEGORIA INFANTIL
Ana Carolina Buci Duarte

Carta para meu amigo Theodoro

Jundiaí, 14 de agosto de 2019
Querido Theodoro,
Ontem, eu acordei desanimada. Fui à escola, mas, quando cheguei, lá estava você,
pronto para me receber com um abraço. “Um” não, “o” abraço – meu lugar de abrigo. De
repente, um fluxo de energia invisível, com potência de 8000W, vindo de você, veio para
mim. E eu sorri; o desânimo de antes cedeu lugar a uma sensação gostosa.
Não sei ao certo quando decidimos ser amigos, ou quando nos tornamos, na
verdade, irmãos, e você passou a me fazer sorrir do nada. Como diria Marisa Monte, “no
meio de tanta gente eu encontrei você”. Coisas assim não podem ser obra nossa (obrigada,
destino!), mas, se fossem, eu estaria grata ao fazer essa escolha diariamente, assim como o
sou toda vez que paro para observar a nossa amizade.
Involuntariamente, você me ensinou a ser mais leve, sendo a personificação da
calma. Em troca, lhe ensinei a acreditar mais em você. Ou talvez você tenha me ensinado
isso, e vice-versa, porque nós aprendemos juntos, não é mesmo? Crescemos e nos

moldamos juntos. Perdemos e ganhamos juntos. Isso é essencial – e, ao menos a nossos
olhos, não é nada invisível.
Esse mesmo essencial pode ser “(...)invisível aos olhos”, como declarou Antoine de
Saint-Exupéry, assim como são o amor, o companheirismo e a empatia. No entanto, ações e
pessoas fazem o essencial acontecer. É necessário errar, não tanto quanto ter alguém para
nos mostrar a existência do caminho certo e em quem nos apoiarmos (dar broncas também,
ok, eu confesso que sou a mãe). É fundamental viver, mas não há sentido nisso sem
aprender e aproveitar cada dia com pessoas que se deixem ser vulneráveis com você.
Para mim, a vulnerabilidade é tanto uma das coisas mais bonitas quanto uma das
maiores dificuldades de uma relação. Isso porque, se ela não tivesse sido aplicada, a gente
não teria saído da zona de conforto, ato esse possibilitador do fortalecimento de laços de
confiança e, no nosso caso, da quebra do paradigma do sexto ano, no qual os meninos eram
basicamente tóxicos. Rompendo isso, nos tornamos vulneráveis, sem dúvidas, porém
protegidos um pelo outro: não me sinto exposta ao lhe confessar alguma fraqueza minha,
porque tenho a certeza de que você vai estar do meu lado para me ajudar a superar ou
apenas esquecer, por um momento.
Escrevo esta carta, Theozinho, porque amigo assim não se encontra em qualquer
lugar: aquele que orienta, cede, compreende, cuida e, acima de tudo, ama. Nossa conexão é
única e inigualável, capaz de criar um ambiente lindo em meio ao caos. Sou feliz por poder
errar e acertar com você. Isso é amar.
Obrigada.
Com carinho,
A.C.

2º LUGAR CATEGORIA INFANTIL
Luiz Gustavo Inácio da Silva

Carta para meu amigo Caio

Jundiaí, 11 de julho de 2019
Caro amigo Caio,
Como estão as coisas por aí? Espero que esteja tudo bem! As coisas por aqui
mudaram muito. E como mudaram! Eu por exemplo, comecei a estudar fotografia, e sério,
estou cada vez mais apaixonado por foto.
Ah! Outra coisa, o Amendoim não para quieto, a todo o momento quer passear.
Incrível como a energia dos cachorros é infinita haha. E pode ficar tranquilo, estou cuidando
muito bem dele, viu?
Esses dias eu estava lembrando quando fomos ao parque de diversões juntos. Aquele
dia foi irado! Lembro também das vezes que íamos para a praia nas férias de verão,
brigávamos por coisas muito bobas. Mas sempre voltávamos a nos falar e a aproveitar os
momentos.
Sei que não está mais aqui para conversarmos sobre coisas aleatórias, aliás, não sei
nem se você receberá essa carta. Mas independente de tudo isso, quero expressar toda a
minha gratidão por nossa grande amizade e te lembrar dos bons momentos vividos.
Recordo-me como se fosse ontem de você vindo aqui em casa para medirmos nossas
alturas, depois enchíamos bexigas d’água para logo dar largada a uma “Guerra Aquática”
como chamávamos. Nós crescemos tão próximos, nunca passaria pela minha cabeça que
algum dia estaríamos tão distantes.
Você foi embora tão repentinamente, se quer se despediu. Às vezes me arrependo
de não ter aproveitado mais as pequenas coisas. De não me preocupar mais com você,
apesar de já me preocupar até demais. Conversaria muito mais do que já conversávamos.
Para que pelo menos, por dez minutos, que fosse você esquecesse um pouco das suas
tristezas, das coisas que te faziam mal. Eu infelizmente não posso voltar ao passado para

concertar os “erros” que cometi com você, mas eu posso mudar o futuro. E eu vou começar
te pedindo desculpas, e deixando nessa carta toda a minha gratidão pela sua amizade. Uma
amizade é feitas de altos e baixos, e a nossa não era diferente.
Enfim, escrevi essa carta com palavras que vieram do fundo do meu coração, espero
que algum dia aí no céu, você receba! Câmbio! Desligo.
Um grande abraço,
L.G.
3º LUGAR CATEGORIA INFANTIL
Danielli Camões Melo

Carta para o meu amigo Lucas
São Paulo, 18 de agosto de 2019.

Melhor amigo,

Toda vez que penso em você ou em nossa amizade lágrimas percorrem meu rosto,
porém não tenho a intenção de lhe culpar, pois a única pessoa culpada por isso, sou eu.
Passei mais de uma década escondendo meus sentimentos de todas as pessoas que
entravam na minha vida, até conhecer você. E felizmente tudo isso mudou. Desde que
começamos a conversar eu percebi o que era amar e ser amada por alguém, eu jamais terei
a dádiva de sentir isso novamente.
Tudo começou um ano atrás, quando resolvi te ajudar com conselhos amorosos, você
estava começando a se apaixonar por uma amiga e então resolvi interferir para que você
não saísse machucado, e infelizmente eu falhei. Mesmo assim, continuamos a nos falar, eu
finalmente estava conseguindo me abrir com alguém, finalmente estava conseguindo
quebrar meu orgulho.
Até me apaixonar cegamente por uma pessoa que no final não valeria a pena... Você
esteve ao meu lado me avisando que ele não merecia os meus profundos sentimentos e
muito menos os meus suspiros apaixonados. Muitas pessoas me alertaram sobre isso, porém
como todos dizem “o amor é cego”, e não demorou muito até eu ter o meu coração partido.

Levei alguns meses até me recuperar, e durante estes, nossa amizade se fortaleceu cada vez
mais.
Tudo isso era novo para mim, eu nunca imaginaria ter um amigo do qual eu poderia
compartilhar tanto os sorrisos quanto as lágrimas, tanto vitórias quanto derrotas. Fizemos
tantas loucuras, e elas nos presentearam com inúmeras memórias e incontáveis risadas.
Certo dia eu lhe vi chorando, corri para ver o que estava acontecendo mas você
resolveu apenas ignorar e continuar andando... Isso partiu o meu coração. Entretanto, não
desistiria tão fácil, pedi para que falassem com você e me contassem no final, o que estava
acontecendo. Aguardei ansiosamente. Quando a notícia chegou, ela não foi agradável.
Descobri que eu era o motivo de suas recorrentes lágrimas, e eu não fazia ideia do
que eu poderia ter feito, após termos uma longa conversa você admitiu que estava com
medo de me perder e no momento em que eu ouvi aquilo, eu desacreditei, parecia uma
piada, como eu poderia deixá-lo? Como poderia ser capaz de perdê-lo? Envolvi nossos
corpos em um longo abraço, e garanti que jamais lhe abandonaria.
Mesmo após essa promessa, seus choros continuavam frequentes, eu não sabia o
que poderia fazer para melhorar essa situação da qual eu era a grande culpada. Pedi ajuda
para muitas pessoas, e todas elas me aconselharam a quebrar o meu orgulho, pois se não
fizesse isso eu lhe perderia para sempre. Eu fui incapaz de enxergar e continuei do jeito que
estava...
Você sem sombra de dúvida foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Depois
de sua chegada ela nunca mais foi a mesma, eu passei a acreditar que alguém poderia me
amar, mesmo depois do meu próprio pai ter me deixado, mesmo após perder a pessoa que
eu mais amava. Sua amizade coloriu minha vida nos momentos mais escuros, me guiou
quando eu estava sem caminho, abriu meus olhos quando eu menos enxerguei, eu tenho
muita sorte por esta virtude, por esta amizade. Eu queria ter dado mais valor, mas
infelizmente, não tive esta maturidade.
O medo de amar me cegou, e o de ser amada me impediu de renunciar ao orgulho
para lhe ter para sempre ao meu lado. Eu fiquei aflita, pois todas as pessoas que amei,
partiram e eu não queria lhe perder também. Mas agora, toda vez que me recordo do
momento em que lhe vi chorando com medo de me perder, culpo-me, pois perdi a chance

perfeita de expressar os meus sentimentos e lhe explicar o quanto sua amizade é
fundamental na minha vida.
Peço perdão por não poder ser a pessoa que você merece, e esperarei até o
momento que volte para minha vida, mesmo que dure milhares de anos. Pois, “aqueles que
passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco
de nós”. Eu jamais vou ser capaz de desistir da nossa amizade, pois você nunca desistiu de
mim...
Com muito amor e carinho,
D.C.

4º LUGAR CATEGORIA INFANTIL
Ana Júlia Nacarato Calore

Carta para meu amigo Bruno
Jundiaí, 26 de junho de 2019
Ao meu amigo mais que especial,
Lembro-me do momento quando nos conhecemos. Seu jeitinho único me despertou
uma admiração enorme. Uma pessoa radiante que espalhava alegria por onde passava e
que, por isso, conseguiu me encantar de uma maneira inexplicável.
Recordo-me de quando éramos pequenos... De quando o vi pela primeira vez. Era o
primeiro dia de aula. Todos o observavam de uma maneira peculiar, como se não
pertencesse àquele lugar. Eu não conseguia compreender a razão. Aproximei-me de você.
Com timidez, recuou rapidamente. Insisti, então começamos a conversar. A partir desse dia,
percebi que eu realmente queria sua amizade para sempre e que cuidaria de você cada dia
mais.
Sou eternamente grata por me ensinar o valor da vida, por se superar e mostrar a
todos que a Síndrome de Down não impede ninguém de ser e fazer o que quiser e que o
tamanho da sua força consegue ultrapassar todos os obstáculos. Desde então nossa amizade
continua crescendo e florescendo. Agora percebo que cada sorriso, cada conselho, cada

risada e cada desentendimento foram essenciais para fortalecer ainda mais nossa união e
nos trazer muita felicidade.
Lembro-me de quando fomos ao seu lugar favorito, à biblioteca. Ao acaso, pegamos
o livro “O Pequeno Príncipe”. Você tinha dificuldades para leitura, então li em voz alta. “Era
uma pessoa igual a cem mil outras pessoas. Mas, eu fiz dela um amigo, agora ela é única no
mundo”. Quando li esse trecho, imediatamente observei seus olhos lacrimejarem.
Abraçamos-nos. Aquela frase representava nossa amizade. Esse momento foi muito especial
e marcou a minha vida para sempre.
Estou escrevendo esta carta para demonstrar a tamanha consideração que tenho
pela nossa amizade, mas acredito que estas singelas palavras não são capazes de expressar o
tamanho do meu amor por você. A vida muda e o nosso rumo é inconstante, mas lutarei
para que nunca exista um “adeus” entre nós, pois tenho certeza de que nossa união tem um
propósito. Depois de todo esse tempo, consegui enxergar a forma mais bonita de amor em
uma pessoa, em você. Obrigada por tudo! Você é muito especial!

Um abraço com todo o meu amor,
AJNC
5º LUGAR CATEGORIA INFANTIL
Marina Ramos Sampaio

Carta para minha amiga Sabina

Jundiaí, 8 de agosto de 2019
Querida Sabina,
Espero que essa carta consiga expressar o tamanho da saudade que sinto. Como é
difícil viver sem você na escola, nos treinos, você realmente me faz muita falta.
Hoje, voltando da escola, me deparei com o pôr-do-sol mais lindo que já vi, tinha
uma mistura de sabores, tipo laranja, morango e mel. Era delicioso de ver. Peguei-me

falando o sabor do pôr-do-sol em voz alta e percebi que não estava ao meu lado para
compartilhar e saborear esse momento lindo comigo.
Tenho a esperança de que sua adaptação na casa nova esteja indo bem, que tenha
amigas legais em sua nova escola e que o Tobi também tenha se adaptado bem.
Acompanho as matérias sobre suas conquistas e superações. Vi seu rosto estampado
em um jornal e fiquei maravilhada. Você realmente me inspira. As vezes penso em desistir
de ser uma velocista, mas você me ensina a ser perseverante.
Sei que um dia estará nas paraolimpíadas e eu estarei na torcida! Muitos achavam
que, por eu ser sua guia nas corridas, eu ajudava pelo fato de sua deficiência visual, mas eles
estão cegos e não enxergam o que nós somos uma para outra, não veem os momentos em
que você não me deixou desistir, me dizendo o quanto eu posso mais, você me enxerga
como mais ninguém, me vê com o coração. Por isso, quero te agradecer por sua amizade e
incentivo. Uma vez, li que Deus nos fez anjos de uma asa só e só podemos voar quando nos
abraçamos. Minha querida amiga, não vejo a hora de voar novamente com você!
Até outubro, o torneio nacional será incrível!
Com carinho,
M.R.S.
1º LUGAR CATEGORIA JUVENIL
Guilherme Arruda Vieira
A superação de muros e a construção de pontes
A sociedade atual é marcada pela liquidez e fragilidade nas relações sociais, na qual
nada é produzido para durar, inclusive a amizade. De acordo com Zygmunt Bauman,
sociólogo e autor do livro “Modernidade Líquida”: “estamos todos em uma solidão e em
uma multidão ao mesmo tempo”, pois tudo se tornou transitório, líquido e necessitado de
atenção alheia como condição de existência. Desse modo, a inteligência emocional é
indubitavelmente importante frente às relações de amizade entre os seres humanos, para
resgatar valores de humanidade e união, os quais se carecem num mundo repleto de
conflitos e polarizações. Nesse âmbito, a inteligência emocional é definida como a habilidade

de conhecer as próprias emoções e as do outro, assim como se apresenta como alternativa
para uma sociedade mais humanitária. Além disso, a escola é a base para o desenvolvimento
da inteligência emocional e propicia relações de amizade saudáveis e respeitosas.
Sob esse viés, a inteligência emocional, isto é, a capacidade individual de administrar
e reconhecer as próprias emoções e as dos outros, a fim de utilizá-las em seu favor, para
assim construir relacionamentos saudáveis e suscitar o respeito mútuo entre os indivíduos,
apresenta-se como fator indispensável na construção de uma sociedade de laços mais fortes
e sólidos. Por conseguinte, o exercício de desenvolvimento da inteligência emocional é
intrinsecamente significativo para que os indivíduos, ao conhecerem suas emoções e as do
outro, logrem enxergar o diferente como seu semelhante, com o intuito de respeitar as
opiniões e comportamentos alheios, o que é indispensável em uma sociedade individualista
e polarizada, como explicitado nos livros do sociólogo Zygmunt Buaman.
Outrossim, o processo de socialização, em conjunto com as primeiras exposições às
relações interpessoais, é estabelecido primordialmente na escola, onde aprendemos a
conviver em sociedade e controlar as emoções, iniciando o processo da construção da
inteligência emocional. Ademais, a escola, associada a uma educação de qualidade, é a base
para a estruturação de uma inteligência emocional desenvolvida, portanto, o acesso à
educação promove uma melhor condição de vida ao indivíduo, já que ele será capaz de
controlar suas emoções positivamente quando exposto a adversidades e situações de
pressão do cotidiano, as quais todos os seres humanos estão sujeitos. Desse modo, a
capacidade de gerir as próprias emoções, concatenado ao equilíbrio emocional e respeito
mútuo resultante do desenvolvimento da inteligência emocional, estimula a constituição de
amizades fortes e saudáveis para ambos os indivíduos que compartilham desta relação
social, de tal forma que, ao reconhecer as emoções do outro, os participantes poderão
estabelecer uma relação respeitosa e solidária.
Em suma, o desenvolvimento da inteligência emocional é demasiado importante para
a superação do individualismo e da polarização social presente na sociedade moderna, uma
vez que gera respeito recíproco e compreensão das emoções e sentimentos dos outros.
Além do mais, a inteligência emocional e a gestão das próprias emoções inicia seu
desenvolvimento na escola, onde somos sujeitos a diversas relações interpessoais com

indivíduos totalmente distintos entre si, de mesmo modo que suscita relações de amizade
sólidas e genuínas. Afinal, como redigiu Antoine de Saint-Éxupery, autor da célebre obra “O
Pequeno Príncipe”, “as pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes”.
Em vista disso, a inteligência emocional proporciona a superação de muros e a construção
de pontes e relações de amizade, sendo o seu desenvolvimento benéfico para toda a
sociedade.

2º LUGAR CATEGORIA JUVENIL
Isabella de Morais Gomes

“A fina arte de lidar com as amizades”
Desde os primórdios estudos da Neurociência e da Psicologia, pesquisadores tentam
decifrar a capacidade, o funcionamento, as particularidades e as limitações da mente
humana - a melhor peça de tecnologia já desenvolvida e o mecanismo mais complexo da
humanidade. As funções desse mecanismo vão além dos aspectos cognitivos: podemos citar
os pensamentos e emoções que são extremamente importantes para definir quem somos e
nossas relações interpessoais - por exemplo a amizade. Saber lidar e administrar esses
sentimentos parece ser uma grande questão e a inteligência emocional, certamente, atende
esse quesito, nos auxiliando a lidar com as emoções para assim facilitar a formação de laços
amistosos.
A inteligência emocional ultrapassa as funções básicas do cérebro e ela remete a
ideia da capacidade de conduzir nossas emoções, ter autoconhecimento, deixar de agir por
impulso, conseguir superar as frustrações e conectar- se às outras pessoas com facilidade.
Durante a infância deparamo-nos com a seguinte situação: a administração do
cérebro e principalmente, das emoções - nesse período os indivíduos iniciam uma nova fase,
conhecendo e convivendo com outras crianças, ao que tudo indica, na escola. A interação
dessas crianças é essencial para aprenderem a lidar com o mundo e suas próprias
competências, porém nem sempre essas relações são harmoniosas. Muitas crianças têm

dificuldade para socializar e estabelecer quaisquer relações de amizade, isso ocorre em
razão de não controlarem bem suas emoções.
O professor de Neurobiologia, Steven Asher, projetou sessões de “treinamento para
amizade” identificando algumas crianças menos queridas e rejeitadas pelos colegas da
escola e as treinou para agirem de outras formas - como buscar soluções em vez de brigar
com um amigo; conversar, escutar e olhar para os outros para compreenderem o que eles
estão sentindo; sorrir, dizer coisas simpáticas e encorajadoras, ou seja, praticar o ato da
empatia. Logo, o treinamento resultou na integração desses alunos pois aprenderam a lidar
com as suas emoções e as outras crianças. Atualmente, existem diversos programas de
ensinamento sobre a inteligência emocional para crianças e a “aprendizagem social e
emocional” já se tornou um componente curricular nos Estados Unidos, Cingapura e outros
países.
Segundo o psicólogo Daniel Goleman, primordialmente, as crianças têm de aprender
a reconhecer e classificar com precisão seus sentimentos e como devem agir; em seguida,
devem aprender as atividades de empatia para se tornar capazes de identificar pistas não
verbais sobre como outras pessoas se sentem; logo nos últimos anos da vida estudantil,
precisam identificar o que gera estresse ou o que as motiva a ter melhor desempenho, como
também, capacitar- se a resolver conflitos em vez de agravá-los.
Portanto, é essencial aprendermos a lidar com os nossos sentimentos e a praticar a
empatia, para estabelecer quaisquer relações de amizade; pois esta se baseia na
compreensão dos sentimentos e pensamentos de ambas as pessoas, em uma ajuda mútua,
além da troca de carinho e momentos que podem ser inesquecíveis. Nesse sentido, a
inteligência emocional nos auxilia na formação destas relações e na continuidade
harmoniosa do relacionamento e acredita-se que, sem ela, nós não estaremos aptos para
esses eventos da vida.

3º LUGAR CATEGORIA JUVENIL
Gabriela Gumerato Ramos

Atemporalidade acerca da amizade
No contexto social vigente o número de casos médicos envolvendo doenças
psicológicas, como ansiedade e depressão, cresce a cada dia, sobretudo entre jovens.
Mostra-se, portanto, extremamente necessário o desenvolvimento da inteligência
emocional em cada indivíduo, especialmente durante o período escolar, visto que nesse
cenário há maior exposição a novas relações inter e intrapessoais, sendo de grande ajuda na
condução de problemas sociais futuros. A partir de amizades genuínas formamos um ciclo de
extrema relevância, no qual a amizade se mostra necessária para potencializar a própria
inteligência emocional. Esta, por sua vez, mostra-se vital para a continuidade daquela.
Fundamentado em lições assimiladas durante a vida acadêmica, o jovem consegue
lidar com conflitos futuros de maneira descomplicada. Já que reflexões acerca do amor e da
amizade são atemporais e de modo consequente, sua conduta perante as diversas situações
também sucederá de forma mais acertada. Ademais, as relações nos tornam capazes de
respeitar, entender e admirar o espaço e a singularidade de cada ser humano, ou seja, nos
tornamos mais propensos a gozar de amizades saudáveis e duradouras. Assim como
representado na Obra “O pequeno príncipe” de Antoine de Saint-Exupéry, onde o
personagem principal fecha sua amada rosa em uma redoma de vidro a fim de cultivá-la e
decorrente da proteção em excesso, ainda que motivada pelo apreço, a sufoca. Esse
fenômeno também pode ocorrer na vida. A falta de empatia e até de controle emocional, no
que diz respeito à intenção de amar e cativar, acaba, por vezes, afastando.
Apesar do dito “A gente não faz amigos, reconhece-os”, do poeta Vinicius de Moraes,
deve-se ressaltar que acreditar em tamanha simplicidade demonstra uma inocência
descomunal, visto que são muitas as circunstâncias necessárias para que um sentimento de
amizade se edifique. Além da afinidade e dos momentos de prazer e conversas,
desentendimentos se mostram inevitáveis e requerem muita maturidade, além de cautela e
dedicação, para que possam ser superados. Ou seja: é trabalhoso! Contudo, seus frutos
fazem valer a pena. Soma-se a isso o fato de que a inteligência emocional e a amizade

apresentam uma relação mútua de dependência, de forma que a existência de uma seja
quase impossível sem a outra. Ambas são essenciais para a vida.
Diante dessa realidade, evidencia-se a extrema importância da inteligência emocional
frente às relações de amizade. Ela também se mostra relevante em nossas questões
intrapessoais. Uma breve análise ao nosso redor nos revela que pessoas emocionalmente
mais estáveis atraem uma atenção positiva dos demais, que naturalmente se deixam
persuadir pela inteligência emocional do outro. Daí a importância do esforço pessoal voltado
ao aperfeiçoamento de nossas atitudes e pensamentos em relação aqueles que nos cercam.
Além disso, ao aprender a canalizar as emoções em quantidades e situações adequadas,
diminui-se o desgaste psicológico e, assim, os casos de doenças que dele decorrem. Por fim,
torna-se indispensável a valorização de relações mais leves e o cuidado para cativar as
pessoas ao seu redor de forma mais responsável.

4º LUGAR CATEGORIA JUVENIL
Pedro Paulo de Andrade Junqueira

A importância do outro na nossa busca pelo equilíbrio emocional
Desde pequenos somos obrigados a lidar com uma avalanche de sentimentos que
vêm acompanhados de cada nova situação: a ida para escola, uma mudança de cidade,
novos amigos, um castigo, a primeira nota baixa...
São essas experiências, expectativas e decepções que nos moldam como seres
humanos. A verdade é que evoluímos conforme aprendemos a enfrentar nossas falhas,
frustrações e defeitos e, principalmente, quando dali tiramos lições que vão nos
acompanhar a vida toda.
Especialmente na adolescência, passamos a valorizar ainda mais nossas amizades.
Nos apoiamos nos amigos mais próximos, compartilhamos segredos, sonhos e histórias. É na
adolescência, também, que nos tornamos mais maleáveis em relação ao jeito, opiniões e
convicções de quem vive com a gente, dentro ou fora da sala de aula.

Se na escola estreitamos laços, é nela também que passamos a ter um controle maior
da nossa inteligência emocional. Nos tornamos mais confiantes, adaptáveis e flexíveis para
trabalharmos em direção às nossas metas e, de quebra, ficamos ainda mais resilientes para
nos recuperarmos dos tão inevitáveis (e necessários!) “tropeções”.
É na escola, na companhia de amigos e professores, onde aprendemos muito mais do
que português, história e matemática. Aprendemos a importância de descrever nossos
sentimentos, sejam eles de raiva, medo, euforia, excitação ou remorso. E entendemos que
somente depois que identificamos o que sentimos, somos capazes de definir que decisões
tomar a seguir.
O convívio diário com amigos e colegas pouco a pouco nos ajuda a perceber que,
muito mais do que julgar opiniões diferentes das nossas, vale a pena tentarmos analisar
cada situação por outra perspectiva e, porque não, aprender algo novo com elas. Ser
vulnerável é ser corajoso. Não existe vergonha em mudarmos de opinião, pedirmos ajuda ou
assumirmos que nem sempre conseguimos seguir sozinhos. Não somos menos competentes
quando reconhecemos que de vez em quando precisamos, sim, da mão de um colega para
corrigirmos um erro ou para encontrarmos dentro de nós a autoconfiança necessária para
tentarmos mais uma vez, mesmo que de maneira diferente.
Como seres humanos, estamos condicionados a reclamar: reclamamos do sono, da
carga de trabalho, do cansaço, da falta de tempo, da resposta do outro, mas quase nunca
trabalhamos para canalizar nossas frustrações e corrigir o que fazemos de errado.
É fundamental controlarmos nossos impulsos e considerarmos os efeitos das nossas
ações, inclusive a longo prazo. Afinal, nossa inteligência emocional vai muito além dos
nossos sentimentos.
Ao reconhecermos a importância desse equilíbrio, entendemos porque é tão crucial,
inclusive para o nosso crescimento pessoal, nos colocarmos no lugar do outro, seja ele um
amigo, professor, pai ou vizinho. Ao considerarmos e interagirmos com o próximo, reagimos
de maneira mais humana diante das respostas interpessoais que recebemos. Cada nova
situação, uma lição, até mesmo àquelas mais difíceis de encarar.

5º LUGAR CATEGORIA JUVENIL
Leonardo Sartori
Inteligência Emocional e Angiospermas

As relações de amizade são comparáveis ao desenvolver de uma árvore
angiospérmica em um jardim caseiro. Seus ramos e carpos representam, respectivamente,
as emoções envolvidas em tal relacionamento e os bons resultados provenientes deste. O
horticultor, por sua vez, deverá, dentre outros cuidados, regar e podar a planta de acordo
com suas particularidades. Estes processos que serão realizados pelo cultivador, no que se
diz respeito aos vínculos afetivos, sumam-se em um único elemento, crucial às ligações
formadas entre amigos: a inteligência emocional. Como exemplo de dedicação no que se diz
respeito ao cultivo, cita-se a relação do Pequeno Príncipe para com a Rosa, a qual se resume
na seguinte frase apresentada na obra: “Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão
importante”.
Primeiramente, deve-se considerar o componente primordial ao prosperar de
qualquer forma de vida terrestre e, no que se diz respeito às angiospermas, à expansão dos
ramos e à formação dos carpos: a água, que poderá ser providenciada à árvore tanto natural
quanto artificialmente, através da chuva ou da rega. No entanto, a ocorrência da última é
inversamente proporcional ao índice pluviométrico do ambiente em questão, ou seja, nas
áreas e épocas mais secas, requerer-se-á um nível mais acentuado de dedicação e
comprometimento por parte do jardineiro, havendo este o dever de aguá-la em maior
quantidade, além de interpretar as suas respectivas necessidades hídricas, atentando-se ao
crescimento dos galhos e das folhas.
A irrigação e suas respectivas técnicas simbolizam, no contexto das relações
interpessoais, o fazer-se presente e o estar junto, seja a atual circunstância favorável ou
adversa; esta solicitando maior entrega por parte de ambos, bem como colocando em prova
a rijeza e a não-fragilidade dos elos firmados entre os amigos. Outrossim, expansão das
emoções, refletida pelo medro dos ramos, também ocorre, com um cada vez maior
envolvimento destas na amizade em questão e, consequentemente, com uma frutificação
mais abrangente, isto é, com melhores resultados. Tais atitudes zelosas dão-se aliadas à

inteligência emocional, a qual se faz útil aos companheiros, ajudando-os para com a
compreensão dos sentimentos do próximo e, consequentemente, suas adequadas
necessidades afetivas.
Tendo em vista a propriedade simétrica dos processos biológicos executados na
árvore e a necessidade de exercer a manutenção da distribuição de nutrientes por entre
seus órgãos, a poda vê-se indispensável para com os cuidados desta, dando-se através da
remoção de galhos mortos e folhagens irregulares de sua copa. Além disso, tal tratamento
deve suceder-se com intuito de favorecer a captação solar e os procedimentos
fotossintéticos da planta, auxiliando, assim, a sua frutificação. Sem embargo, se o desgalho
for erroneamente feito, com a remoção de ramos grossos em detrimento dos finos, por
exemplo, prejudicar-se-á o organismo como um todo, graças ao consequente desvio do fluxo
de seiva e a não-cicatrização das feridas por esta causadas.
No que concerne as correlações entre os indivíduos, os métodos referentes à poda
espelham a gestão emocional presente nas relações interpessoais e os elementos da árvore
carecidos no momento, como ramos deteriorados, os estados prejudiciais à prosperidade do
relacionamento. A inteligência emocional, neste quadro, tem papel regulador, assistindo na
anulação de sentimentos problemáticos à progressão da amizade, como os ciúmes e a
inveja, e contribuir aos indivíduos na interpretação do caráter e da origem de determinadas
estados de espírito, acelerando, por conta destes, os deleites e os benignos produtos de tal
correlação. Entretanto, no caso de uma má gestão afetiva, como ocorre em relações
unilaterais ou hierárquicas, com a limitação errônea de certas emoções, o vínculo findar-se-á
em sua primeira oportunidade.
Em síntese, a inteligência emocional é importantíssima para o caminhar de qualquer
relação interpessoal saudável, sendo os sentimentos a base para todas estas, assim como os
cuidados do horticultor para com uma angiosperma, indispensáveis para o seu medrar.
Quanto mais uma árvore fortalece-se mais frutos dar-se-ão e a planta, por consequência,
tornar-se-á, cada vez mais, independente da rega ou da poda, perdurando por milhares de
anos, servindo de sombra para o germinar de outras angiospermas.
E, por fim, a principal diferença entre a planta em questão e as amizades reais
encontra-se nos carpos: na primeira, estes são visíveis e palpáveis, já nas últimas, são

imateriais e abstratos, haja vista que, assim como é mencionado em “O Pequeno Príncipe”,
“o essencial é invisível aos olhos”.

1º LUGAR CATEGORIA ADULTO
Fernando Jesus Nogueira Catossi
Espelho movediço
Pelas dores do agora meu passado me visita
E lembranças inquietas se aquietam na velhice
Nos porões de minha rotina, empoeiradas amizades
Tesouros que somente pela perda se mensura

Saudade não habita uma lembrança imaginária
Pois puro é um sentimento tão forjado em alegrias
Vozes que ressoam quando as noites são mais calmas
E tudo se aquieta na janela de meu quarto

Apego à eternidade de um momento, quando o mesmo
Define-se no tempo pela própria evanescência
Timbres infantis que disputavam céus de outono
Com ventos e o cerol de cada pipa que subia

Sementes promissoras confinadas em um vaso
Condenando a ser bonsai quem tem a alma de sequoia
Páginas de vida que nos cortam na leitura
Quando frágeis dedos se alvoroçam em seus capítulos

Amores que se tornam simples fotos numa estante
Vontades de festim que não souberam achar um alvo
Fogo aventureiro que, de forte, se fez cinzas
Paixões vertiginosas, tão senhoras de um instante

Ecos que me cobram o justo preço das promessas
Cartas na gaveta que desnudam meus remorsos
Jogo que a inocência condenou ao aprendizado
Parindo em cada ruga o rastro fundo de um lamento

O esboço de um alguém que busca sempre o seu melhor
Revelando seus segredos quando os mesmos se apequenam
Coisificando cada data de um minguado calendário
Na contagem regressiva sobre a velha geladeira

A face de verniz apresentável para o mundo
Máscaras de vidro fabricadas pelo medo
Deixando para a insônia as impressões mais controversas
Do acordo conjugal entre moral e travesseiro

Nadamos sobre águas onde o tempo é só uma brisa
Que toca sem ferir como as flechadas de um cupido
Mesmo quando a noite se converta em companheira
E o sopro dos outonos leve embora antigas faces

O brilho, que nos olhos, se matiza como o céu
Reluz a lealdade de sofrer com tais ausências
Presa voluntária de uma angústia predadora
Dor imune aos anos que se funde ao próprio peito

Espelho movediço onde saudades se aconchegam
O lápis se desgasta enquanto assina esta mensagem
Chame de sofrer se no sofrer o amor se nutra
Chame de destino se na morte não se apague

2º LUGAR CATEGORIA ADULTO
Felipe de Souza Gualberto Leite

A maldição de Delfos
Tudo é negro quando não tem sol
Tudo é negro na noite infinita
Quando Apófis devora Rá
E finalmente acaba a vida

O sol já se pôs na minha alma
E a serpente já venceu
Quando me olho no espelho V
ejo um monstro que sou eu

“Conhece te a ti mesmo” disse a oráculo
E selou não só o destino meu
Mas de todos os humanos
Que a terra concebeu

O destino grego é cruel
E também é inevitável
Só me sobra me encontrar
Para balancear um final estável

E pelo labirinto que corri
Tantas vidas eu marquei
De tinta, de sangue, de cuspe,
Quantas marcas eu deixei

Cada beijo e cada abraço

Na minha personalidade um traço
E no quebra cabeça que eu sou
Muito rancor se fixou

“Seja como as pedras sob o rio
Tudo passa, nada dura”
Não fui pedra, fui esponja
Absorvi toda amargura

O minotauro me seguia,
Toda hora no espelho
Sempre que olhava, eu o via
Ele o lobo, eu o novelho

Em meio ao labirinto
A nada eu me apegava
Nem amores, nem amigos
Coisa alguma interessava

Mais uma curva eu virava
De novo as costas arranhava
Novamente a porta trancava
Mais de todos se afastava

Tenho medo de chegar ao centro
Tenho medo da besta que lá me espera
Melhor fugir, de meu quarto cerrar a porta

Aqui dentro não há tal fera
Melhor não tocar outro ser humano

Melhor abortar a missão
Dentro de mim eu não tenho
Nenhuma intromissão

Mas sozinho não existo
Só há vida em companhia
Que tormento, que tortura
A existência é ousadia

E dentre tantas noites mal dormidas
E dentre tantas costas arranhadas
Dentre tantas brigas e mordidas
Minha face ao fim, foi acariciada

Minha própria mão suavemente
Eu passei pelo meu rosto
Eu dizia “Tudo bem,
por hoje chega de desgosto”

Aprendi a conversar
Com os outros e comigo
Mais importante do que tudo
É ser seu próprio amigo

Dividi pratos, camas e corações
Cantei mais de mil canções
Quantas partes minhas doei
Quantas outras incorporei

O furacão de acalmou
Com a respiração consciente
E o fio de Ariadne de repente
Surgiu na minha mente

Não foi bonito não foi fácil,
Mas ao centro eu cheguei
Não foi besta, não foi monstro

A mim mesmo eu encontrei
E agora digo, meu irmão
Do espelho desconfie
Se veja com o coração

3º LUGAR CATEGORIA ADULTO
Bianca Fagian
O que eu apenas posso sentir
O meu eu do passado me chamou de canto
Puxou uma cadeira e me convidou a sentar
Olhei aflita com o olhar de espanto
O que será que ela ia falar?

Olhou em meus olhos e me transportou para a infância
Onde meu coração insistia em pulsar
Não havia tempo, pressa nem distância
Havia muita coisa a se lembrar

E por alguns segundos me perguntei
Quando foi que me perdi?
Ela me tocou no ombro e me lembrei
Da pureza dos sentimentos que um dia eu senti

Tão breve foi essa conversa
Que não houve troca de uma palavra sequer
Com o toque em minha face me vi imersa
Nas memórias resgatadas para não esquecer

Mergulhada em luz e emoção
Sorridente ela se fez
Trazendo de volta a minha saudade
Da paz que eu tinha no coração

Tão belo era o meu sorriso de criança
As brincadeiras e inocência no olhar
Lembrou-me de tanta e tamanha esperança
E liberdade para tudo sonhar

Lentamente foi se levantando
Como leve brisa da tarde de verão
Dizendo “Sou teu passado lá atrás te lembrando
Que o essencial é não viver em vão”

Se despediu tão sutilmente
Com o aceno e toque do singelo adeus
Resgatando o amor à vida novamente
O que não pode ver os olhos meus

4º LUGAR CATEGORIA ADULTO
Renato Rivello Amaral
Essencial
A amizade está na cumplicidade.
De algo difícil de explicar.
Almas unidas por afinidade.
De sincero afeto ao se abraçar.

O sagrado está nas relações humanas.
De respeito mútuo entre os seres.
E não na mesquinharia insana.
Que impede a comunhão de saberes.

O amor está nos detalhes.
Mas podemos alcançar a paz mundial.
Derrubando tratados e convenções aos milhares.
Amando a todos de forma incondicional.

A vida está na forma mais singela.
Na dignidade de existir em plenitude.
De inúmeros sentimentos sem quimera.
E de gozar eternamente a juventude.

O perfeito está na capacidade de entender.
A beleza de olhar com admiração.
Nas atitudes de quem consegue crer.
Que o essencial só se vê com coração.

5º LUGAR CATEGORIA ADULTO
Quivânia Barros de Oliveira Moitinho
Traços
Traços, contornos e formas
Recortes, revistas e recomendações
De quando a memoria atiça
E faz viagem dentro de mim

Me fiz gente no meio do Sertão
Sol escaldante de luar radiante
Minha mãe régia com esmero
Doçura!
A solidão da vida dura

Espelho de resistência, luta e fé
Clamando solução
Sem medo, mergulho na estrada
Sem culpa, dou voz ao coração

No meio do caminho, a esmo
Vejo flores e espinhos
Pedras, montanhas e amores ...
Palavras!

Coisas que nunca entendi
Oprimida, chorei e sorri.

Na distância calada, aberta ao mistério
Construo pontes! Ganho lutas! Sobrevivo.
Ao pó,
Ao só,

Ao nó,
Ao suor, Do caminho,
Da vida arduamente vivida
Tecida entre fios e nós

Acasos e incertezas
Imprevistos e fraquezas
Terra, mar e céu
Mel, sal e fel ...

Puxando um fio daqui,
Outro de lá de onde vim e para onde vou
Desde menina, oculta sonhadora

Assim como um rio, que nunca se cansa
Desaguando e decifrando cada chão
Para recriar e reinventar
Um novo jeito de sorrir e chorar
Olhar e infinitamente perdoar.

