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O Almanaque Digital “Olhares” nasceu de um projeto dentro de um
projeto… Para melhor exemplificar, os alunos de Ensino Médio

participantes do Projeto de Produção Textual e Oratória
(projeto que compõe o Itinerário Formativo de Linguagens) do
Colégio Salesiano Itajaí ao construírem o seu planejamento

trimestral, pensaram em criar um Almanaque Digital. A proposta
era que os alunos envolvidos neste Itinerário pudessem

construir uma coletânea de obras autorais baseada em temas
diversos e que desenvolvessem as habilidades propostas por esse

componente curricular. 
Tudo começou muito tímido… Mas à medida que os encontros
ocorriam, ideias foram nascendo e o almanaque foi tomando
forma. Para nós, professoras que acompanham esse grupo de

alunos, foi extremamente gratificante ver o envolvimento e o
comprometimento de jovens tão talentosos e brilhantes.  Como
educadoras salesianas, pudemos vivenciar na prática o que

afirmava Dom Bosco: “Em todo jovem há um ponto acessível ao bem
e a primeira obrigação do educador é buscar esse ponto, essa

corda sensível do coração, e tirar bom proveito.” 
Esperamos que você leitor, também possa fazer bom proveito

desse almanaque que está diante de seus olhos… Tudo nele, foi
pensado, produzido e formatado por esses alunos que encontraram
na produção de textos e na oratória a sua “corda que vibra”.
Nesta primeira edição, o Almanaque Olhares traz diversos
textos, de gêneros variados, que apresentam  “olhares

diferentes” sobre os temas estudo e saúde mental. Aqui você
também encontrará algumas apresentações orais e um podcast

sobre a saúde mental dentro do ambiente escolar.
Boa leitura!



Tema:

Estudo



Por Miguel Soares



O concurso

Por Enzo Luzzi



Vida de estudante
No Ensino Médio começa a bater medo, 
já devo escolher minha faculdade 

ou será que ainda é cedo? 
O segundo ano não chegou nem na metade.

 
Organizo uma rotina de estudo, 
dou uma folga e vou me distrair 

Então, na minha cabeça ecoa um grito agudo: 
foca, ou suas notas vão cair!

 
Trabalhos, atividades e avaliações; 

a vida do estudante é mesmo complicada. 
Tomara que eu tenha culhões, 

porque essa semana tem prova marcada.
 

Eu dizia que um ano de “férias” não seria pena 
e que acordar cedo para ir para a escola era

crueldade, mas foi só surgir essa tal quarentena 
que meu peito já apertou de saudade.

 
Com a volta das aulas presenciais 
dá até gosto de assistir à aula. 
Prometo que não vou nunca mais 
associar a escola à uma jaula.

 
Eu até conversaria mais um bocado, 

mas chegou o meu horário. 
Vou deixar meu dispositivo ligado 

para não me atrasar para o Itinerário.
 

Por Kamille Izing



Tempos sem pensar a quem priorizar  
Pensar ou complicar, dar ou ajudar   

Amigos, semi-amigos, unidos ou repelidos 
Não há tempo para pensar  
15 minutos a terminar  

 
Sem aproveitar, só piorar  

 É só adaptar ou talvez complicar 
Estudar a vida, ou então a morte 
Qual a razão de apenas achar, 

senão experimentar?  
 

 Tempos de paz, perguntas a perguntar 
Uma curiosidade sem fim vem a raiar  
Ler, escutar, escrever e procurar      
 Ver com os olhos, não com a mente 

Sentir as histórias sobre o presente  
Com todo tipo de gente 

 
Olhos brilhantes, pessoas confiantes 

Desenhos pra lá e pra cá 
Amigos a cada lugar 

Sem mesmo se preocupar 
Vida passada com tempo 

Agora com barreiras a atravessar
 

Tempo tempinho

Por Caio Provesi Rampeloti



Tempo tempinho



Es(cravos do sistema)tudar
O despertador toca e eu tenho que levantar

A rotina pesada me faz delirar
Matéria é sinônimo de comida

Que entra no organismo e se torna pesada
 

Acorde, coma, estude e durma
Reproduza essas informações até pesar a alma

“Já pensou no que quer cursar?”
“Está reclamando de só estudar?”

 
Somos como gado sendo levados ao abate

E cadê minha liberdade de arte?
A pressão estudantil cada vez aumenta
E para ajudar o ENEM mais perto está

 
A escola mata sua criatividade

Você está cansado demais para fazer com que isso
mude

Estudar requer força e dedicação
Ainda mais com essa distanciação

 
Sinônimo de sucesso é cursar faculdade

Quer dinheiro? Estude
Mas e seus sonhos de criança?

Eles não vão lhe fazer diferença?
 

Estudantes não são diamantes polidos pelo sistema
O sistema quer que você esqueça o que ama

Ensinam-lhe muita coisa, mas e sua educação sexual?
É uma alienação muito anormal

 
 
 



E a minha saúde mental?
Por que está triste? Levanta esse astral

Estudar não deveria ser um fardo
Deveria ser algo amado

 
Não lhe ensinam educação financeira

E quando você vê, já chegou o fim da sua
adolescência

Os profissionais da educação possuem bravura 
Por que voltar para essa loucura?

 
As novas gerações precisam de um ensinamento

diferente
Não querem uma população ignorante

Se estudar é tão importante, cadê os investimentos?
Investimento não tem, por que o saber mantém os

olhos abertos
 

A escola prepara para a vida 
A vida que leva seu espírito à berlinda

O governo não oferece educação
Porque a educação derruba toda essa sistematização

 
Olhe nos meus olhos e diga que é fácil

Vão puxar seu tapete se você for muito gentil
Prontos para lhe rotular num perfil perfeito

Fazendo você vagar com a ideia de uma vida que é um
mito
 

Toda sua ideia de vida, não foi a que você escolheu
Aliás parabéns pela questão de física que você

resolveu
Já estudou para a prova de Novembro?
Infelizmente resumem você a um número

 



Parabéns pelo 10, não fez mais que a sua obrigação
Tornam você uma máquina sem a sua objeção

Decore o assunto de cada disciplina
Acha que não estou estudando nessa quarentena?

 
Tem dias que você está muito cansado e só a oferecer

um suspiro
E quando está assim, dizem-lhe “deixe de ser

malandro”
Sobre os conteúdos passados, só sei que nada sei

Meu tempo livre? Eu preciso estudar, então dispensei
 

Tic Tac, o tempo não para
Aprecie o pouco que tem de cultura

Enquanto eu escrevia isso, minha matéria acumulou 
Toda essa vida de estudar, minha alma aniquilou.

 

Por Tainá Nunes Simas



Es(cravos do sistema)tudar-
Declamação



 Foi então que atravessou por uma crise em que
nada lhe acontecia: uma dose de livros,

cadernos e profunda lamentação. A mente tão
fechada, bem entendida, mas por besteira mal
podia suportar tal peso. Não conseguia se
sentir bem, mas não perdia a graça em seu

olhar até lembrar daquilo, e não suportava a
perturbação do que viria ou o que já tinha.
Assim, sofria sem mérito após ou perdão pelos
erros; e sem simpatia qualquer, nem mesmo por
si próprio foi tomado de sentimento, então a
dor chegou. Séries e séries de tentativas
fracassadas, mas até então desconhecidas

tinham sido cometidas, o fato de tentar sair e
apenas cair, cada vez mais o assolava. Mas
quando alguém um dia decidiu se atentar, ele

já estava lá, com o nó em seu pescoço,
inexpressivo. Quem na hora esteve lá o chamava
de irmão e, em um bilhete deixado lá estava
escrito: “Estuda maninha, nunca se esqueça de

estudar!”
 

Estuda maninha

Por Miguel Soares



Estuda maninha - Declamação 



As crises educacionais
   Algo que circula a mente dos estudantes da
atualidade, sem dúvida é o estudo, algo que está
presente quase sempre em uma atividade diária, devido à
sua extrema importância, pois o conhecimento é a base de
tudo, e para consegui-lo, é preciso estudar.
      O Estudo é uma prática que se vem presente desde a
antiguidade, então é perceptível que a humanidade tem
sua busca incansável por conhecimento desde os velhos
tempos. Quando o assunto é estudo, não devem ser
considerados apenas os aspectos acadêmicos, pois o
estudo é muito além disso, na realidade, o ato de
estudar, é o ato de investigar uma informação X para
aprender mais dados sobre ela, e consequentemente,
incrementando seus conhecimentos e habilidades dentro do
assunto em questão.
     Entretanto, é desnecessário falar que o acesso ao
estudo e material de pesquisa de qualidade, está ficando
cada vez mais raro, pois com o avanço tecnológico diante
dessa área, consequentemente o custo de produção e de
manutenção de tais materiais é destinado a aumentar, e
juntamente, diante da situação que estamos enfrentando
agora, muitas pessoas tiveram suas horas de trabalho
reduzidas, e até perderam seus empregos, dificultando
seus investimentos direcionados para os estudos.
   Em suma, um ótimo investimento seria melhorar a
qualidade de ensino das redes públicas, tanto em
infraestrutura quanto no material didático, para assim
dar melhores chances para as pessoas que estão sofrendo
de uma crise financeira, isso consequentemente irá
aumentar a quantidade de trabalhadores competentes e
capacitados, e assim ajudarão a recuperar parte dos
gastos investidos na melhoria destes materiais.

Por Vitor Damasio



As crises educacionais-
Leitura



Inclusão e exclusão social no ambiente
escolar 

     A inclusão e exclusão social são ações que vêm se
tornando comuns ao longo dos tempos, principalmente na
área escolar. A inclusão ressalta diversas maneiras de
incluir as pessoas na sociedade, priorizando assim a
igualdade; já a exclusão está relacionada à desigualdade
social e às escolhas pessoais de cada um, seja sua
religião, cultura ou até mesmo a sexualidade. Ou seja,
sendo depreciadas e inferiorizadas, apenas por serem elas
mesmas. 
   Vivemos em um mundo com muitos pensamentos e
comportamentos intolerantes, que atingem diversos
indivíduos, pois a desigualdade potencializa esse processo
de exclusão, causando diversas consequências. Segundo o
pedagogo Paulo Freire, “A inclusão acontece quando se
aprende com as diferenças e não com as igualdades“. Sendo
assim, temos que aprender e amadurecer uns com os outros,
pois sempre temos algo novo a descobrir e só iremos
aprender nos relacionamentos cotidianos.
    Ademais, no âmbito escolar não é diferente, diversos
alunos são deixados de lado por não pertencerem à mesma
classe social que seus colegas ou apenas por não terem os
mesmos ideais. Isso é algo que vem se tornando cada vez
mais presente e até mesmo mais difícil de lidar, pois
aquele indivíduo acaba se isolando e se afastando da
sociedade por conta da ruptura que foi causada com a
mesma.
     Portanto, é dever da escola- responsável pela
construção e reconhecimento de saberes- em parceria com as
famílias, abrir um espaço de debate, por meio de palestras
ou oficinas educativas, para que os alunos recebam a ajuda
necessária e sintam-se acolhidos.

Por Manuela Schmoeller Cunha



Inclusão e exclusão social no
ambiente escolar - Leitura



O protagonismo que gera aprendizado
     Consoante o educador e filósofo Paulo Freire: “Ensinar não é
transferir conhecimento, é respeitar a autonomia e a identidade do
educando''. Nota-se pelo panorama atual da reforma do Ensino
Médio, que sua frase ainda é muito pertinente, reforçando que o
protagonismo do aluno é chave central para um desenvolvimento
criativo, responsável e independente, em que o aprendizado é um
resultado benéfico da voz ativa do estudante.
    Há quem enxergue os discentes como “recipientes vazios, que
necessitam ser preenchidos pelos docentes com as mais diversas
matérias”. No entanto, a verdade é que quando o ensino é aplicado
dessa forma, torna-se falho. Já que o desenvolvimento integral do
sujeito é um dos objetivos da escola, preparar os alunos sem
incentivar o protagonismo e a escolha autônoma, é aceitar uma
performance ruim em ambientes diferentes do espaço estudantil,
como a situação hodierna de pandemia e ensino a distância.
    Em contraponto a este modo fechado de se ensinar, existe um
movimento que visa dar autonomia aos educandos, colocando-os em
uma posição de responsáveis pelo seu próprio estudo. Com esta
proposta, a rede de ensino infantil de San Miniato, na Itália,
trabalha para educar as crianças de forma flexível, sem conteúdos
pré-determinados, em que os pequenos se sentem confortáveis para
desenvolver seus projetos junto aos educadores. O sucesso do
modelo não ocorreu de maneira imediata, mas hoje esses colégios
apresentam resultados expressivos em termos educacionais.
   Infere-se, portanto, a importância do estudante assumir o papel
de protagonista em seu desenvolvimento escolar e acadêmico. Para
tal, o Estado precisa cumprir com seus deveres na área da
educação, mas além disso, é necessário estimular os debates e as
ideias para que seja um processo efetivo. Por fim, somente aprovar
a mudança do Ensino Médio não é suficiente, as alterações devem
ser democráticas e de livre acesso, visando demonstrar ao aluno os
benefícios de sua autonomia e avaliando cada situação com o devido
cuidado.

Por Guilherme Jim

https://pt.wikipedia.org/wiki/San_Miniato


Escola da atualidade
  A tecnologia nas escolas hoje em dia, virou algo muito
presente e normal.Desde os anos anteriores as escolas têm
introduzido os tablets e computadores no dia a dia dos
estudantes, utilizando livros e apostilas on-line. De acordo
com Lima Júnior /“Nossas escolas, que visam contribuir para
que os indivíduos participem ativa e criticamente da dinâmica
social, podem e devem investir na nova eficiência e
competência, baseadas numa lógica do virtualizante”, como dito
por ele as escolas tiveram que inserir a tecnologia na vida
dos alunos, para que assim tenham vontade de aprender e
participar das aulas ativamente. 
  A tecnologia na escola é o jeito mais fácil para que um
aluno com notas básicas aprimore seu rendimento, esse aluno
tem o direito de pesquisar sobre o assunto e com a internet
que existe hoje em dia, informação não falta. Além desse
benefício as aulas on-line são certamente mais criativas e
rendem mais que as normais, o professor tem mais liberdade
para inventar uma aula totalmente fora da caixa.
 Ainda que haja muitos benefícios para os alunos e
professores, eles não são os únicos, o meio ambiente também
colherá bons frutos. Todos os papéis que são produzidos
anualmente, desmatam as florestas cada vez mais. E para
consegui-los os seres humanos derrubam árvores, abrem fábricas
que liberam gases tóxicos na atmosfera, poluem rios e mares
.Sabe-se que se deixado de lado os cadernos e os livros, o
Planeta sairá vitorioso.
  Contudo, a tecnologia mudou e mudará ainda mais as escolas,
e mostrou que existem mais que informações desnecessárias no
Google. A sua utilização com criatividade, mostrará que
qualquer pessoa consegue aprender e evoluir tanto na escola
quanto por sua própria vontade.

Por Amanda Karina 



Escola da Atualidade - Leitura 



A minha cabeça
    Tictac, o barulho do relógio ecoa incansavelmente, dentro
de minha própria cabeça, cada batida ecoa junto ao meu peito
em uma ansiedade crescente que se amarra em minha garganta,
esperando o final da aula. Cada minuto dentro de sala, cada
batida de lápis - “você entendeu?” - a voz do professor ecoa
e traz minha mente de volta, totalmente desassociada em uma
tentativa de fuga do desprazer da aula. 
   “Entendi, professor” - respondo só tentando acabar o
diálogo, com medo de alguma pergunta. “Vou ter que correr
atrás disso em casa. Que m***” - penso, já me castigando pela
hora que perdi, já sabendo que em casa será a mesma rotina.
“Sua burra!” Na verdade, burra não, só desatenção e um
sistema escolar que implica em me fazer assistir aulas que
não me interessam, tudo por uma nota. “Meu Deus, nota! Como
eu vou fazer a prova?” 
     A ansiedade já envolve meu peito de novo - “tá ouvindo?”
- o outro professor tinha entrado e eu nem percebi... “Burra
de novo, perdeu o começo da matéria”. A minha cabeça vai e
volta sem parar - “você tá se afundando de novo” - falo para
mim mesma. Ansiedade- “Professor, posso ir ao banheiro?” -
pergunto, saindo da sala com um respirado pesado. “Preciso
acordar” - lavo o rosto e deixo a água correr junto a algumas
lágrimas que escorrem até meu pescoço. Ansiedade - “Por que
eu não consigo me concentrar? A psicóloga já falou que não
tem nada de errado comigo, e eu devo só estar fazendo drama.
Tudo na minha cabeça.” O sino bate - “C***, perdi a aula de
novo”, entro na sala e vejo que é aula de filosofia. Apesar
da sala estar um caos, eu tenho um respiro de paz.
“Finalmente uma aula que eu gosto”. Silêncio. As palavras do
professor me fazem pensar - “como se eu não estivesse
pensando o suficiente. Às vezes acho que penso até demais.”
Ansiedade de novo, “por que eu fui pensar?!”. 



   O sino do recreio toca, alívio - “estava com tantas
saudades de reunir todo mundo, mesmo que alguns minutos”. O
sino toca de novo - “15 minutos não são suficientes para
tapar o buraco no meu peito da saudade, de um ano longe
deles”. 
    Agora é a aula de matemática. Ansiedade. Sento na cadeira
e minha mão começa a folhear meu caderno, cheio de exercícios
copiados - “Deveria ter me programado melhor pra fazer e não
copiar. Porque deixo minha rotina me consumir assim? Preciso
fazer eles antes da prova. Meu Deus, prova!” Minha mão se
liga à minha garganta e meu peito, sucumbindo meus
pensamentos de novo. Ansiedade- “o que você acha de voltar
para o apoio?” - o professor me pergunta. Na hora, um
calafrio com lembranças. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º… Todos os
anos é a mesma coisa. "Quando eu vou ser suficiente?! Quando
vou conseguir me concentrar?!” 
    Penso. O sino bate de novo. Acabou a aula. Chego em casa
e vejo minha irmã chorando em cima de sua tarefa… Eu me vejo
nela. Oito anos atrás, com o mesmo sentimento de
incompetência que corrói até meus ossos. “Pior é que nem sei
como ajudar ela. Ninguém me ajudou também”. Dor e medo de ver
alguém que eu amo, ainda uma criança igual a que eu era,
sendo calada e obrigada a esconder seus talentos de
comunicação, criatividade e alegria, para sentar atrás de uma
mesa e toda aula ser mandada ficar quieta - “você fala
demais” - lembro da fala de uma professora para mim, mesma
série que ela está. Pergunto-me se alguém já falou isso pra
ela. Meu corpo gela. Eu já falei isso para minha irmã. “Mas
não posso pensar muito nisso agora porque preciso fazer
tarefa”. 

Por Maria Luiza Pereira Kienast



A minha cabeça- Leitura



Sempre Juntos
   Em uma sala gigantesca, com seus grossos e pesados
livros completamente empoeirados em milhares de estantes,
sendo esta apenas iluminada por um pedestal de luz
envelhecida, estudava um garoto adulto, tinha altura média;
com pernas e braços magricelos e frágeis igual palito. A
pele pálida como porcelana, mas que era sombreada com o
amarelo da lamparina; olhos esbugalhados que possuíam
sombras profundas abaixo de si, íris âmbares que se
ofuscaram para um tom morto; cabelos escuros repartidos ao
meio como um abismo; camisa social branca e uma bermuda
sustentada por suspensórios, sendo estas vestes
completamente desgastadas. De longe aparentava ser um jovem
adolescente, contudo, ao observar mais de perto, percebe-se
que seu olhar mostrava uma mentalidade centenária. 
    O garoto não podia sair andando pela estreita passarela
do quarto, ele era obrigado a ficar sentado em sua carteira
caindo aos pedaços e estudar até a última badalada do sino,
caso contrário, as trevas iriam consumir todo o quarto e
nada se sabe sobre o que aconteceria no final. 
   Agora faltavam apenas três sinos para o fim de seus
estudos, entretanto, atualmente, tudo o que ele queria era
uma breve pausa do tinteiro e dos inúmeros pedaços de
pergaminhos rasgados, infelizmente o seu intervalo de 15
minutos já se foram há muito tempo, o que lhe restava era
cumprir com mais um bloco de anotações sobre uma matéria
que de nada lhe interessava. 
   Foram várias e várias letras, várias e várias leituras,
ele chegou a ficar zonzo com seus olhos deslizando do
enorme livro para a fina pilha de papéis em sua frente.
Suas orbes opacas, cansadas e ardentes entregavam seu
estado deplorável, mas ele não parou de escrever, nem por
um segundo. 



   Pelos corredores ouvia-se o barulho do atrito entre o piso
frio de mármore e pequenos pés ligeiros, era uma garota com
cabelos cor de fogo, ela corria com a longa barra de seu
vestido branco entre as mãos e suas sapatilhas penduradas
entre os dedos livres, seus ouvidos não conseguiam capturar
nada além do barulho do vento sendo cortado pelo seu rosto,
no entanto, do fundo do corredor podia se ouvir murmúrios
irritados seguidos de presenças aterrorizantes.
   Ela não podia gritar por ajuda, o medo fora convertido em
toda a adrenalina que ela estava usando para fugir, um
segundo de atraso e seria pega, então a menina de fogo
dobrava várias esquinas, sem se importar se fora para a
esquerda ou para a direita, o que importava era despistar
quem quer que seja que corria atrás dela. 
   Quando ela se aproximava do cansaço, percebeu uma porta à
sua direita, logo a adentrou voando e com seu corpo formou um
contra peso na grossa madeira de carvalho. Sua orelha colada
contra a porta estava atenta a qualquer mínimo ruído, sua
mente rezando para que eles não a encontrassem, senão ali
seria o seu fim. 
   Alguns minutos… não, talvez quase uma hora se passou, ela
não sabia ao certo, o tempo era algo relativo naquela
situação, mas a sensação de segurança se instaurou, a
respiração que prendia fora solta aos poucos, junto com a
adrenalina em seu sangue. 
   Em poucas respiradas seu corpo trêmulo se enrijeceu e sua
mente tomou o foco novamente, agora, ela queria descobrir em
que lugar havia se metido… Olhando superficialmente, parecia
uma biblioteca abandonada por conta do cheiro de mofo e das
grossas teias de aranhas.
   A jovem então caminhou em direção aos livros, era algo
instintivo, como se estivesse em uma livraria e sua mãe
deixasse que ela olhasse e escolhesse o volume que quisesse
ler e levar para casa, porém, a sensação de vazio sob o seus
pés a fez pular para trás. Foram pouquíssimos passos até o
fim da passarela, não havia algo que a conectava às estantes,
mas isso não a entristeceu, rapidamente ela pegou distância
e, com um bolo de medo se formando no meio de sua garganta,
bravamente pulou em direção onde queria… 
  



   No fim, agarrou-se fortemente a uma das prateleiras. A sua
determinação a fez chegar aos seus amados livros e por um bom
tempo ela ficou ali amando todas as palavras que lhe eram
oferecidas. 

•| ⊱✦⊰ |• 
  A última badalada havia tocado, o menino caiu de cara
contra a madeira e derramando um pouco da tinta preta do
potinho, sujou suas roupas impecáveis. Ele não se preocupou
em limpá-las, tudo o que ele fez foi chorar, chorar rios de
angústia e sofrimento, ele não conseguia esperar a hora de
tudo isso acabar para finalmente sair desse lugar, mesmo
sabendo que essa pressão sufocante estaria o perseguindo em
todo lugar. 
  Seus soluços tremiam até seus frágeis ossos, mas logo a
única coisa que doía era seu coração, pois ele não amava nada
do que fazia ali. O ato de estudar era um peso que fazia das
suas costas corcundas; ler se tornou algo nojento, repulsivo;
escrever deixou de ser a sua paixão… tudo o que ele queria
era queimar esse lugar da sua vida, queimar as folhas, os
livros, as madeiras e tudo o que o fazia lembrar de estudar. 
  Mais tarde os seus olhos inchados e vermelhos se tornaram
pesados, igualmente ao restante de seu corpo, logo ele se
desmontou em um sono profundo em que acreditava que teria de
passar por mais um de seus pesadelos depressivos… 
  A escuridão tomou conta da sua mente, mas sem demora uma
imagem se projetou levemente embaçada, uma sala de aula
parecida com a sua, mas a sua estrutura estava totalmente
acabada, nem a carteira do estudante se encontrava mais em
seu lugar. 
  O lugar lhe trouxe um sentimento forte de saudades, pois
ainda estava decorado com papéis de parede infantis com
bichinhos fofos ilustrados e livros de crianças e infanto
juvenis largados pelas estantes. Ele flutuou pelas
prateleiras e encontrou volumes como: Pequeno Príncipe, Bolsa
Amarela, O que o Sol fez com as Flores, Em Algum Lugar nas
Estrelas, Chapeuzinho Amarelo, Isto ou Aquilo, Arca de Noé e
muitos outros. Cada um deles carregando consigo uma nostalgia
diferente, destravando sentimentos de quando ler ainda era um
prazer divertido. Um sorriso teria chegado em seus olhos pela
primeira vez em anos. 
 



   Ao ir mais para cima, ele sentiu uma presença atrás de
si, quando se virou seus olhos captaram a presença de uma
figura feminina de cabelos cor de fogo; com a curiosidade
transbordando em sua mente ele se aproxima cuidadosamente,
mesmo que ela não o esteja vendo. 
   Seus olhos grandes percorreram cada traço de seu rosto e
o choque se fez escancaradamente presente dentro de si, em
sua frente estava uma garota conhecida, de aproximadamente
16 anos. Ele realmente estava muito, muito nervoso, quase
podendo sentir um bolo pesado se formando em sua garganta e
borboletas planando por seu estômago. Além desta
inquietação agonizante, o menino também se encontrava
confuso… como que ela não estava presa dentro de uma das
salas? Como ela podia demonstrar tanta felicidade? Como ela
transborda tantas cores e brilho de si? E o principal,
porque ela sorria como uma criança ao ler? Ela não era uma
estudante? Por qual motivo ela estaria lendo livros de
criancinhas? Por qual motivo ela não estava doente? 
  Hesitante, ele se sentou sobre a janela junto a ela,
ambos de frente um para o outro. Agora ele conseguia ver
com clareza o quão bonita sua a menina era sob a luz do
luar, ela tinha essa presença tão tranquila e cativante que
o fez sentir todos os anos de terror irem embora, agora o
deixando mais leve e acolhido naquele lugar. O garoto nunca
pensou que poderia se sentir assim, principalmente em um
sonho com uma sala de aula. 
  Tudo o que passou em um lugar como aquele fora, no
mínimo, amedrontador. Não houve um dia que ele não pensasse
em desistir de tudo e fugir dessa vida acadêmica, tudo que
ele fazia o distanciava ainda mais da escola e a pressão de
ser obrigado a se tornar alguém na vida o fazia querer
voltar na época do infantil, quando tudo era simplesmente
sorrisos e brincadeiras educativas, contudo, as sombras
sempre diziam que ele já estava ficando sem tempo e que
isso não era coisa de gente adulta. 
 



  
   O tempo sempre foi um inimigo para a sua figura
estudantil, sempre com círculos vermelhos marcados nas
semanas de seu calendário, sempre com datas de entregas
minúsculas para seus trabalhos, sempre com mil em uma tarefas
diferentes para um único dia e sempre se questionando se ele
teria tempo de fazer tudo isso, pois o tempo para fazer o que
queria nunca havia guardado, não havia o porque de guardar,
afinal, ele se tornaria um adulto no futuro e adultos não tem
tempo em suas agendas. 
   O garotinho de porcelana observou a menina folhear
centenas de páginas, ela devorava cada palavra com uma fome
insaciável. Ele tinha certeza de que se perguntasse pra ela
sobre o conteúdo das páginas, com toda a convicção do mundo
ela diria ‘tintin’ por ‘tintin’. 
    Ao ficarem juntos por este tempo, ele percebeu que ela
gostava mais da categoria infanto juvenil, não era o seu
preferido, mas ela tinha bom gosto. Em um certo momento da
sua leitura ela pega um largo livro e pronuncia seu título: 
   “Aprendendo a ler o céu...”- ela sussurrou e seus olhos
brilharam com pequenas chamas de curiosidade e afeto banhadas
nas íris cor de rosa.
    Ela ergue o livro para olhar sua capa mais de perto,
porém algumas folhas soltas caem sobre o seu colo, ela deixa
o livro de lado e desdobra os papéis para ler o conteúdo que
estava escrito: 
    “Quinze de fevereiro: Estava feliz por voltar ao jardim,
eu vou reencontrar meus amigos e dar um abraço bem apertado
na prof ‘Tônha. Meus pais não aguentavam mais ouvir eu
perguntando sobre quando as aulas voltariam, eles até
perguntaram se eu estava com saudades e eu disse um SIM bem
grande! Eu sentia saudade de tudo! Dos meus amigos, da minha
prof Antonielly, da comida, das festas, mas principalmente da
hora da leitura! 
   Espero que este ano a feira do livro esteja cheia, eu
quero fazer a prof Tônha ler muitos livros para mim!” 



   “Vinte e quatro de Março: A FEIRINHA DO LIVRO CHEGOU!
Finalmente vou poder ver os livros desse ano; mamãe falou
que se eu quiser podemos ir mais cedo para a escola, aí
podemos comprar os livros que eu quisesse! EU ESTOU TÃÃÃO
ANIMADO, eu espero que este ano de para comprar aquele
livro com planetas ilustrados, ele era muito maneiro! Ou
talvez um livro sobre lendas urbanas, iguais as histórias
que papai conta!” 
   “Vinte e cinco de Março: EU CONSEGUI O LIVRO SOBRE
PLANETAS! Eu li ele todinho em um dia, quando contei para
meus pais eles riram e me chamaram de devorador de livros,
mas oras… o livro é pequeno! É muito rapidinho de terminar.
Eu só fiquei um pouco triste, porque eles não me ouviram
falar sobre as minhas descobertas! No início eles até que
ouviram, mas depois eles me ignoraram completamente!! Aff…
adultos são todos iguais, isso é um saco! Quando eu crescer
eu não quero ser igual a eles, eles são muito chatos! 
    Eu quero desbravar o espaço, papai falou que se eu
entrasse na NASA eu poderia ir ver o espaço, mas quando eu
pedi para ele me levar até lá ele simplesmente RIU DE MIM
(ARGH QUE RAIVA!) e disse que se eu continuasse estudando
um monte eu poderia ir para lá, então eu disse para ele que
estudaria muito e prometi que quando eu visse uma estrela
bem de pertinho voltaria para a Terra e contaria tudinho!” 
   “Três de Maio: A nossa reunião de grupo demorou para
acontecer, mas ela finalmente veio. A prof. Tônha fez uma
roda com todo mundo e deu lápis e papel para a gente
responder três perguntas no quadro: Quais os seus objetivos
para esse ano? Quais as suas metas para esse ano? E o que
você quer ser quando crescer? 
    Foi muito difícil pensar em um objetivo que não fosse
passar de ano, mas a prof proibiu colocar esse, então eu
coloquei: fazer uma amizade! Eu achei que seria um bom
objetivo, os adultos sempre falam que era bom eu começar a
fazer amigos, mas eu nunca consegui… não sou bom com
conversas e meus gostos são diferentes dos outros
meninos... nem os adultos gostam de conversar comigo, pior
ainda com algum colega meu, mas eu coloquei como objetivo,
então terei cumprir!! 



   Como primeira meta, irei brincar mais com todos! Como
segunda meta, irei comer com junto de um grupo! Como terceira
meta, irei conversar mais com eles! Não deve ser tão difícil! 
 Por fim eu coloquei que quero ser astronauta e fiz um
desenho meu em cima de Saturno com o meu foguete. Uma
curiosidade que descobri lendo os meus livros é que Saturno é
o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior do Sistema
Solar, e é grande o suficiente para comportar 760 Terras
dentro dele, e tem uns anéis gigantes!! Maiores que os de meu
pai!”
   “Dez de Maio: Na semana seguinte a prof me chamou no
canto, eu fiquei com medo de ter feito algo de errado, ela já
havia chamado três meninos para conversar do lado de fora e
eles voltaram para a sala chorando… adultos são assustadores. 
     A nossa conversa foi sobre o meu papel da reunião, ela
me perguntou o porquê de o meu objetivo ser aquele e eu disse
que os adultos sempre falam que era para eu arranjar um
amigo, mas eu nunca conseguia… ela disse que achava adorável
o que eu escrevi e que ela me ajudaria com isso, depois disso
me entregou um livro e disse para eu ler, “ele vai te mostrar
vários segredos e abrir várias portas para o seu futuro se
decifra-lo bem.”, ela disse. Eu não tenho certeza do que ela
quis dizer, mas eu prometi que leria o ‘Pequeno Príncipe'.”
  “Vinte e cinco de Junho: CONSEGUI UMA AMIGA! Bem… pelo
menos eu a considero uma amiga!! A prof Tônia me contou dela
mês passado, ela disse que tinha uma colega que gostava de
estrelas, além de ela também estar um pouco deslocada de sua
turma, porém a gente só se veria no recreio e esse era o
problema… eu demorei muito tempo para tomar coragem e ir
conversar com ela, PORÉM ESTA SEMANA EU CONSEGUI! O melhor de
tudo é que gostamos de espaço! (na verdade ela gosta mais de
estrelas e constelações, MAS ELA GOSTA DE MEU OUVIR FALAR
SOBRE ESPAÇO E É ISSO O QUE IMPORTA!).
    Eu aprendi muito com ela, ela é muito inteligente e muito
fofa! Nosso sonho era poder ver o espaço mais de perto, eu
espero que nós dois possamos cumprir esse desejo!” 



   “Vinte e Quatro de julho: JÁ SÃO FÉRIAS E PAPAI VAI NOS
LEVAR PARA VER UM PLANETÁRIO! Eu estou tão animado!! Eu nunca
fui em um planetário, mas eu procurei no google e eles falam
sobre planetas e estrelas, além de dar para ver bem de
pertinho. Estou ansioso que acabei contagiando o meu irmão com
isso, mesmo eu sabendo que ele não se interessa tanto assim
pelo espaço, acho que ele está mais animado pelas férias do que
propriamente pela a minha animação...” 
   “Dois de Agosto: Hoje foi a volta às aulas e eu contei TUDO
sobre o planetário para a Nicky!! Eu disse que tinha um museu e
pude ver miniaturas de naves, amostras de pedras da lua,
exposições de roupas de astronauta e um grande móbile do nosso
sistema solar, além de poder vagar por outras galáxias em um
painel onde mostrava o universo! Eu tirei foto de algumas
constelações do painel e pedi para meu pai mandar para o pai
dela, assim ela poderia ver como era. Ela também me veio com
uma surpresa! Os pais dela deram um TELESCÓPIO pelas boas notas
dela, eu não posso mentir que fiquem com um pouquinho de
inveja, mas ela me convidou para ver as ESTRELAS COM ELA! EU TO
MUITO FELIZ, EU VOU PODER VER AS ESTRELAS DE PERTINHO!!” 
   “Quinze de Novembro: O ANO ESTÁ ACABANDO E EU ESTOU MUITO
ORGULHOSO DE MIM MESMO!! EU CUMPRI COM OS MEUS OBJETIVOS DESSE
ANO: CONSEGUI O LIVRO QUE EU QUERIA, FIZ UMA AMIZADE INCRÍVEL,
VI AS LINDAS ESTRELAS POR UM TELESCÓPIO E APRENDI MUITO MAIS
SOBRE ASTRONOMIA!! O melhor de tudo é que Nicky estava ao meu
lado e eu estava do lado dela!! Nicky, eu prometo ficar ao lado
para sempre, por favor, fique ao meu também, juntos nós somos
inseparáveis!!!" 
     Ao terminar de ler o jovem percebeu que a garota chorava,
o pânico instaurou no corpo dele e instintivamente ele limpou
suas lágrimas, mas tudo era um sonho as lágrimas salgadas só
continuaram rolando, ele não conseguia limpar seu lindo rosto;
então apenas observou em silêncio, o choro baixinho dela,
enquanto seu coração se partia em tristeza. Depois de uns
minutos ela levanta seu rosto, que estava escondido atrás de
seus joelhos dobrados, ele estava em um estado desolado,
completamente destruído e o garoto não sabia o motivo, mas vê-
la assim o deixou na beira de um abismo. A jovem volta a
folhear as páginas do ‘Aprendendo a ler o céu’ até que
novamente ela encontra outra carta, fungando baixinho, ela a lê
sussurrando: 



   “As sombras viram os meus resultados das provas finais.
Hoje eu fui comunicado de que serei transferido de sala,
estou triste por ter de deixar o meu espaço, entretanto,
estou cada vez mais perto de ver o universo infinito e essa é
a única coisa que me deixa motivado. A minha nova sala tem o
nome de uma estrela, Nicky adoraria ouvir isso, o nome é
Alcor, esta estrela pertence a constelação da Ursa Maior, seu
nome traduzido do Árabe significa esquecido, eu não sei o que
isso quer dizer, espero que não signifique nada, mas eu fico
me questionando se não existe outra sala chamada Mizar.
Amanhã já estarei de mudança para o prédio novo, ao menos tem
um mapa na sala central, então será fácil de achar meu novo
lugar.” 
   A última visão de seu sonho é a dos olhos flamejantes da
garota brilhando em uma determinação implacável. 

•| ⊱✦⊰ |• 

  Na manhã seguinte ele acordou com torcicolo, pois sua
cabeça estava deitada sobre a madeira dura da mesa e as suas
costas passaram a noite inteira corcundas, agora a dor
infernal o impedia de prestar atenção no que copiava e fazia
os seus olhos lacrimejarem, ele se perguntava para onde
aquele calor cativante de seus sonhos havia parado,
provavelmente estava enterrado no fundo do seu ser e nunca
mais seria liberto, assim como seus pensamentos sobre Nicolly
a partir de agora. 

•| ⊱✦⊰ |• 
 



   A badalada do recreio havia sido tocada, ela tinha quinze
minutos para achar a maldita sala em meio ao enorme prédio do
ensino médio. 
  De acordo com a carta ela tinha de encontrar o salão
principal, lá estaria o mapa que a levaria para Alcor; então
ela começou. Felizmente ela pode correr livremente, seus
passos largos ecoavam por todos os cantos e isso não seria um
problema, já que o recreio era o único horário onde as
sombras não perambulavam pelos corredores, elas iam para uma
sala própria para esperar o fim do intervalo. 
  O que mais a assustou é que não havia uma alma viva, ela
cruzou mais de 10 corredores e todos eles estavam
completamente vazios, apenas eram preenchidos com panfletos e
pôsteres com rostos de alunos modelos, uma completa
propaganda enganosa, contudo, ela sabia que dentro daquelas
centenas de portas pelas quais passou haviam outras pessoas,
todavia ela estava focada em salvar apenas uma delas, ao
menos por enquanto, pois seu plano só tinha o prazo de dois
dias.
   Para a sua felicidade demorou menos do que ela achava que
demoraria para encontrar o salão principal, o mapa se
localizava no centro da área fechada, ela teria uma grande
vista para o mundo exterior por conta da parede de vidro bem
atrás de si, mas que infelizmente era barrada por uma cortina
gigantesca de metal; o lugar era iluminado por luzes de led
branca que ficavam piscando incessantemente, o que fazia a
garota ficar morrendo de ansiedade. Ela dá uma boa olhada
pela placa de metal e percebe que ele não era um mapa comum,
rapidamente percebe que isto era um mapa astronômico onde
cada setor era uma constelação, Alcor ficava na Ursa Maior,
que estava a uma constelação de onde se encontrava, então
rapidamente ela volta a correr pelos corredores, sua
ansiedade se transformou em pura adrenalina e determinação,
eles com toda a certeza fugiriam de lá, custe o que custar. 



   Por fim era o momento, a grande porta de carvalho estava em
sua frente, em seu meio havia uma fina placa de ouro escrito
‘Alcor’. Ela usou de toda a sua força para mover o carvalho e
teve como resultado uma pequena brecha que, felizmente,
conseguiu usar para passar. O ambiente tinha cheiro de fechado,
poeira e mofo, além de ser extremamente mal iluminado, ela
achava que as condições da salinha que encontrou estavam nas
piores, mas é porque ela não havia imaginado o que veria dentro
de uma que estivesse ativada, sinceramente, era humilhante e
revoltante ver que pessoas estudavam em condições assim,
completamente esquecidas. 
   A menina suspira discretamente, ela tinha de os tirar de lá,
mas não sabia quais palavras usar para o chamar, quando
finalmente ela o olha atentamente acaba se assustando, aquele
realmente era o garoto que escreveu todas aquelas cartas? Que
era apaixonado por astronomia e que queria ser um astronauta? O
mesmo garoto tímido, mas extremamente inteligente que
conhecera? Olhando assim de longe ele parecia um adulto,
postura corcunda, roupas antiquadas, aura abissal, pele
preocupantemente pálida... a quanto tempo ele não se cuidava?
Quando foi a última vez que ele viu a luz do sol? Quando foi a
última vez que ele realmente viveu? 
  “Lucca...”- a garota sussurrou, dor se formou em torno do
nome pronunciado. Um movimento mínimo, apenas uma virada de
rosto e… 
 “Pelos deuses…”- ela pôs as mão em frente a boca,
completamente horrorizada com a visão para os olhos do garoto;
ela rapidamente correu em sua direção e segura delicadamente em
seu rosto. “O que aconteceu com você?” 
  “P-por favor…”- as íris opacas estavam completamente mortas
de emoções, mas sua fala implorou por salvação e misericórdia. 
   A garota não resistiu e o abraçou de forma mais protetora
possível sendo retribuído de forma fraca alguns segundos
depois; ela teve de moderar a sua força, pois ele estava
doentiamente magro e a qualquer forcinha a mais ela sentia que
podia quebrá-lo em seus braços, isso se ele já não estivesse… 
   “Yan, eu vim te salvar!”- ela disse tentando mais se acalmar
do que a ele, porém em uma tentativa de trazer algum fiapo de
euphoria para suas íris. “Nós vamos fugir para bem longe daqui,
vamos ver as estrelas e planetas, vamos ler e escrever, vamos
ser livr…”



  “Eu não posso…”- ele cravou as unhas nos braços dela, doeu…
doeu mais ver o seu rosto virando para o chão e seus olhos
fechados com força para não começar a tremer. “Desculpa… mas
eu não posso…” 
“Porque?”- a voz da jovem saiu tão sofrida, tão magoada e
partida, ela não entendia. 
 “As s-sombras… as sombras disseram que ninguém pode
descumprir as políticas do colégio, quem as fizer… não se
sabe nada mais do que uma visão completamente obscurecida… eu
não quero morrer, mas também não quero que você seja pega ou
morra aqui comigo…” 
  Houve um momento de silêncio entre os dois, o garoto achou
que já estava tudo perdido, não havia como escapar, ele já
aceitou que o seu futuro era se tornar um adulto sem cor ou
nunca mais poder enxergar nem mesmo a ausência delas. O que
ele não sabia era que Nicolly não era a mesma garota
docemente ingênua de antes, ela amadureceu e seu instinto de
liberdade e proteção também, ela não deixaria Lucca para trás
nem em outra vida. 
  “Lucca, você prometeu que estaria ao meu lado para sempre e
depois disso você me perguntou o mesmo, então, aqui está a
minha respostas.”- ela levanta o queixo do garoto agora com
ambos tendo a visão das orbes um do outro, o menino conseguiu
ver seu próprio reflexo nos olhos da garota e ele brilhava
intensamente neles, como se ele fizesse parte da sua
constelação. 
  “Nicky, o que você…” sua frase é cortada no meio, ela havia
o pegado no colo e corria em direção a porta, com
dificuldades, ambos conseguiram sair da sala. O menino
sibilou pela claridade das lâmpadas do corredor, mas a menina
não teve tempo de se preocupar, ela tinha de voltar para a
sala desativada antes do recreio acabar e isso poderia ser a
qualquer instante. 



  “Eu vou estar do seu lado para sempre, então, por favor,
confie em mim.” ela sussurrou suavemente para o corpo
encolhido em seus braços, contudo não recebeu uma resposta. 
  As badaladas tocaram estridentes, mas eles já estavam no
corredor da sala, finalmente seguros no quarto desativado.
Ela pôs o garoto no chão, o mesmo se encolheu ainda mais por
conta do frio. 
  “Desculpa, essa sala está desativada a muito tempo, não tem
energia e muito menos algo para se esquentar… a única fonte
de luz é a nossa rota de fuga.”- Nicolly diz ao apontar para
a janela, o jovem não conseguia pensar muito, então apenas
concordou; a menina sorri compreensiva e deixa suas últimas
palavras do dia. ”Descanse bem, Lucca, amanhã este circo dos
horrores acabará e você encontrará o universo novamente.” 
  E assim o garoto desmaia de cansaço, desta vez ele não
sonhou nada, entretanto ele foi embalado por um calor
cativante e isso o fez dormir profundamente bem.
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  Depois de muitas horas de sono, o jovem volta a acordar.
Pela única janela da sala, ele percebeu que ainda era noite,
mas talvez já fosse o dia seguinte. Seus olhos percorrem a
sala, um flash de memória despertou em sua mente e então ele
soube que esta era mesma sala de seu sonho, mas também foi a
sua antiga sala de aula. 
  Um sorriso tímido se forma em seus lábios, ele tinha boas
lembranças desse lugar, pois esta era a época em que ele
ainda amava estudar, ainda era a época em que seus sonhos
eram vivos.
  Naquele momento olhando dentro de si, ele soube dizer
quando tudo se perdeu… foi bem no dia em que ele recebeu a
notícia de que iria para o ensino médio, tudo desandou, pois
ele não tinha mais tempo para nada, seu cronograma se tornou
completamente estrito, se ele já reclamava da época em que só
tinha a língua estrangeira como atividade paralela, depois
ele não conseguiam nem pensar em reclamar, não houve espaço
para isso. 
 



  Ao entrar na Alcor ele já pode sentir a diferença no
ambiente, tudo era mais formal, tudo era mais adulto… de
início foi incrível, pois já estava se sentindo mais
independente e cada vez mais próximo de estudar astronomia
para se juntar a NASA. Apesar disso, na primeira semana de
aula ele já se encontrava esgotado, era muita pressão, as
sombras não paravam de sussurrar as entregas de trabalho, os
prazos das provas, as datas dos vestibulares, os rankings de
notas e as punições para os fracos. Foi uma lavagem cerebral
que fez com que ele se tornasse uma doente máquina de
estudar, um boneco sem vida, um personagem realista de um
novíssimo filme do Tim Burton com um provável fim trágico. 
   Lucca ficou muito imerso em pensamentos e brigas internas,
ele apenas voltou para a realidade quando ouviu o ranger da
porta sendo aberta, seu rosto rapidamente se vira assustado
em sua direção, o coração batendo a mil, mas que logo se
relaxou ao perceber que era Nicky. 
  A garota sorria triunfante, com parte de seu rosto
iluminado pela luz da lua, parecia um anjo. Ela vai em sua
direção e se senta com as pernas cruzadas, logo entrega um
pacotinho branco para o garoto e uma garrafa de água. 
   “Achei que você acordaria com fome, então eu trouxe
algumas comidas… você vai ter que começar a se alimentar e
hidratar melhor, por isso trouxe mais algumas na mochila.”
ela deu leves tapinhas na bolsa de couro. “Vamos esperar até
o recreio novamente, este é o único horário onde as sombras
ficam trancadas.” 
    Ele concorda levemente com a cabeça, em seguida ele olha
para o pacote com um salgado dentro e dá uma pequena mordida
apenas para sentir o gosto, era levemente picante, porém
gostoso. Por fim, ele come um pedaço muito maior e toma um
longo gole de água. 
  “Onde você encontrou essa comida?”- o garoto pergunta de
boca cheia, quase se engasgando, a menina responde: 
 



  “Na cantina.”- confusão coloria os seus olhos, ela ri
achando a expressão muito fofa. “Eu também não sabia da
existência de uma, mas consegui roubar um pouco de comida da
elite.”
   “Ah…”- simplesmente responde. 
    A elite eram os alunos com privilégios dentro da escola,
geralmente aqueles com classe altíssima, notas exemplares em
todas as matérias e o top 10 no ranking das provas. Lucca não
era um garoto de elite, seus pais tinham condições
financeiras para dar uma boa vida a ele, mas não eram classe
alta e muito menos empresários ou políticos, não tinham nada
de poder; suas notas eram muito boas, mas os resultados nas
provas não o deixavam no top 10, então ele não desfrutava de
nenhum dos privilégios: cantina, grêmio estudantil, recreio
prolongado, liderança nas atividades extracurriculares e
afins. 
   “Você parece muito animada por ter roubado isso.”- o
garoto pontua ao ver a menina se deleitando com o salgado,
parecia que o sabor não era meramente comum, mas sim algo
divino. 
   “Não gosto deles.”- a garota se referia a elite. "São
muito mal caráter por entregarem alunos em uma bandeja de
prata para as sombras, além de se vangloriam por um mero
número ou status, sinceramente? Muito cabeças de ervilhas pro
meu gosto. Esta escola é muito ultrapassada, o método de
ensino e avaliação mais prejudica do que favorece os outros,
as pessoas ficam doentes por conseguir um futuro que, de
acordo com as sombras, só se é conquistado por meio de muito
estudo e carreiras importantes… muitos de nossos sonhos são
demolidos para se construir um caminho completamente
diferente do desejado, além de nossa saúde ser totalmente
pisoteada...” 
   “Nós não temos tempo para pensar no passado ou no
presente, muito menos no futuro que queremos, somos
arrastados à força por um caminho que nos deixa cicatrizes
que nunca irão se curar… eles dizem que temos que nos
acostumar, pois os adultos são assim…” 



   “Não, nós não temos.”- a garota se levanta em sua frente e
estende a sua mão. “É por isso que vamos fugir, vamos nos
preocupar com o futuro que queremos, com o estudo que
queremos, com a saúde que queremos. Vamos ver as estrelas,
vamos escrever cartas, vamos ler livros, vamos estudar
astronomia e, o mais importante, vamos ensinar mais alunos a
serem estudantes livres, independentes e saudáveis que correm
atrás de todas as oportunidades de realizarem os seus
sonhos.” 
  Sua fala foi decisiva para a sua escolha, as palavras
fortes chocaram o seu coração e ele via que ainda havia
esperança para um estrela esquecida como ele. Então entrelaça
seus dedos com os dela e ambos se encontram em pé de frente
para a janela. 
  "Vamos fazer isso juntos.”- ele aperta levemente a mão da
outra e ela retribui na mesma intensidade. 
“Juntos.” 

•| ⊱✦⊰ |•

   O plano de Nicolly era utilizar os livros como escada para
a janela, eles ainda tinham muito tempo pela frente, já que o
sol só estava aparecendo agora, então logo estavam tirando os
livros das prateleiras e os empilhando na passarela. 
  Demorou duas badaladas para completar tudo, era mais ou
menos metade da segunda aula, daqui a pouco era o momento de
fugirem, os dois entrelaçaram os dedos e subiram os livros um
atrás do outro, Nicky subia atrás de Lucca, pois o garoto
ainda estava fraco e seu medo era que suas pernas falharem e
ele cair para um lugar onde ela não conseguiria segurá-lo,
felizmente ocorreu tudo certo, o aperto de suas mãos e o
apoio da menina facilitaram e muito a subida dele, ambos já
estavam na janela quando o sino tocou.



   Nicolly facilmente conseguiu destrancar a janela, ela foi
a primeira a passar, fechar os olhos e poder sentir o calor
dos raios de sol em seu corpo, estes foram breves momentos,
pois logo ela estendeu a mão para o menino que se encontrava
encolhido em hesitação, ele a aceita com medo, faz muito
tempo que ele não sai para a luz, será que ela faria mal
igual ao escuro? De primeira seus olhos arderam pela enorme
claridade, ele não os conseguiu abrir por uns bons 2 minutos,
contudo foi obrigado a se acostumar, pois Nenê disse que não
podia ficar nem mais um segundo naquele lugar, por fim
começaram a correr pela cobertura do prédio chegando de uma
ponta a outra da escola em pouco tempo, deslizaram pelos
canos expostos, desceram escadas de seguranças e por último
faltava a grade, a garota se ofereceu para dar o pézinho para
ele, o garoto aceitou de bom grado a ajuda, fora fácil subir
até o topo dela, em seguida ela estava ao seu lado, ambos
olharam um para o outro e acenaram com a cabeça, assim pondo
um fim em seus anos sombrios de máquinas e doenças. Agora
eles caminhavam tranquilamente pela floresta na procura de um
sinal de civilização. 
  "Você acha que estamos perto de algo? Parece muito
inabitado por aqui."- o garoto pontuou, seu interior tinha um
pingo de ansiedade, mas parecia que um peso gigantesco caiu
de suas costas." Eu não consigo acreditar que nós estudávamos
no meio de uma floresta." 
    A garota ri, pois achava que Lucca estava mais indignado
do que aparentava. 
  "Não se preocupe, vamos acampar mais pra frente, precisamos
apenas nos distanciar mais um pouco."- ela disse seguindo em
frente como se soubesse o caminho correto. 
   "Como você pode ter certeza? Não tem nenhum mapa aberto em
suas mãos."- ele retruca com uma carranca. "Você realmente
tem um plano? 
  "Claro que sim! Nós vamos seguir as estrelas, existem
inúmeros caminhos para se seguir com o mapa estelar. Podemos
usar a ponta do arqueiro, ou a estrela Polaris da ursa menor
ou até mesmo o Cruzeiro do Sul."- ela sorri para ele. "Tudo
depende para que sentido vamos." 



   "Podemos seguir o sol por enquanto, vamos seguir em
direção ao seu nascer. Se não encontrarmos nada, nós
descansamos e debatemos o próximo passo." 
   "Então temos um plano!"- seu sorriso se alargou mais
ainda. "Agora temos todo o tempo do mundo. As sombras não vão
vir atrás da gente, dois alunos não vão fazer falta."
Ele concordou silenciosamente e apertou o passo para ficar ao
lado dela. 
   "De novo, você vai estar comigo pra sempre e eu vou estar
com você para sempre, não é?"- ele levanta timidamente o dedo
mindinho em um pedido silencioso de promessa. 
   "Não importa quantas vezes você pergunte, a resposta
sempre será sim, tanto nos momentos bons quanto nos ruins."-
ela entrelaça seu dedo com o dele e nenhum dos dois faz
questão de separar. Eles ficaram caminhando por grandes
minutos até montarem acampamento. 

•| ⊱✦⊰ |• 
 

    Mesmo que ambos não estejam mais na escola, Nicky e Lucca
ainda eram estudantes, pois eles não deixaram de aprender e
estudar, entretanto, agora o ambiente conduzia com suas almas
jovens e livres. 
   Depois de mais de um ano, Lucca voltou a ter cores, sua
pele estava mais bronzeada, seus olhos brilhavam em tons
alaranjados e amarelos que formavam um âmbar profundo e
hipnotizante. Agora seu peso estava dentro dos padrões, ele
não era mais apenas mofo, ossos e uma casca oca sem emoção,
depois de anos, finalmente ele teve tempo para si mesmo. 
    Nicky cuidava do garoto o tempo todo e fazia de tudo para
guiá-los da melhor maneira possível, felizmente suas táticas
deram certo e já chegaram na cidade encontrando os pais da
garota que, alegremente, aceitaram que o menino ficasse com
eles o tempo que fosse preciso. 



   A conversa com ambas as famílias foi bem cansativa, até
mesmo estressante, mas valeu a pena, pois ambos os
adolescentes foram transferidos de escola, agora em uma que
tinham expectativas de que terão um bom desenvolvimento, além
de um ótimo tempo para pensar em seus projetos de vida e
tempo pessoal para lazer e cuidados. 
  "Quinze de fevereiro: Hoje era o nosso primeiro dia de aula
em uma escola completamente nova. Não criamos grandes
expectativas, mas estamos ansiosos para saber como é o modelo
educacional para os segundanistas do ensino médio,
sinceramente, os horários são razoáveis e acredito que
teremos um grande foco sobre em nosso futuro. Eu realmente
quero que as coisas apenas melhorem a partir de agora, minha
saúde (tanto mental quanto física) melhorou muito de uns
tempos para cá, me preocupo de perder tudo de novo, mas acho
que isso já aprendi a reservar. 
  Nicky está mais ansiosa do que eu, mas seu olhar está
recheado de grande criticas por de trás, ela não perdoará
está instituição se ela errar feio com alguém e isso é bom
para os alunos, pois alguém está exigindo o cumprimento das
leis que temos por direito, mas que possuímos medo ou
desconhecimento de usá-las. 
  Estamos na espera de um grande dia… e, ao menos, sempre
teremos um ao outro, sempre." 

•| ⊱✦⊰ |•
 

❛❛Estudar só se torna um ato prazeroso para o estudante quando
ele não é visto como uma máquina de copiar e colar ou quando
ele ainda possui forças de protestos para dizer ‘Basta!’.

Muitas vezes suas mentes estão tão doentes que os adultos ao
seu redor se tornam sombras, vazios de cores e os

antagonistas de suas vidas. Estudar não é apenas para a
prova, estudar é para a vida, é para encher o seu mundo de
cores, amigos e prazeres pessoais. Valorize cada estudante,
seja idoso, adulto, adolescente, ou criança, pois cada um tem

muito a aprender, a ensinar e a mostrar"

Por Heloisa Miranda



Por Miguel Soares



Tema:

Saúde Mental



Por Samuel Notari



Sobre a mente
   Bem, sobre saúde mental, há dois extremos

   Ou há Deus com você ou já sabe quem
   Psicólogo é nosso Deus, que nunca nos deixa sozinhos

   Problemas relacionados a isso deve-se a “quem”
 

   Como inteligência emocional, cabe a você processar
   Todos seus pensamentos, assim como regulá-los ao

certo
   Como doença, confiar que um dia irá curar, ou esperar

   Até o dia que acabe de vez, levando-o ao óbito
 

   Mas vem a questão, a saúde mental pode virar doença?
   Talvez um suícido seja a falta do próprio? Emocional?
   As consequências para isso têm diversas motivações

 
   Mas enfim, de onde vem tanto mal para virar algo

fatal?
   Disfarçado nessa palavra, suícido, é onde está o tal

“quem”, o mal
   E o que isso busca de você, são somente essas ações

 
   Vai se deixar levar por ele? 

   Ou prefere se cuidar?
   Persistir, caminhar?

   Ou desistir de seu autocontrole?
 

   Aí vem algo importante nesse tema
   Sim, há necessidade de se conhecer
   Para se valorizar, e por fim, viver

   Nesta vida que está distante de acabar, um tanto
turbulenta

 

Por Oscar Neto



Não me deixe ir
Os maus costumes são os piores,
Demoram a ir e tendem a voltar.
Tentam de tudo para me destruir 

E, no fim, me levar de forma lenta e sem pudor.
 

Normalizam de tal forma as dores da alma 
Que aos poucos esqueci quem fui, 

Quem um dia já almejei ser.
E agora, nem sei se, de fato, já tentei ser algo.

 
Perdida em mim 

Deixei de buscar o que se esvaiu.
No vazio, apenas dor. 

 
Esqueci que todo fogo aceso, só assim se mantém

pelo tempo que despendemos cuidando dele.
Somos inteiramente como chama ardente.  

 
E o tempo segue correndo,
sem nem olhar para trás. 

A carência de autocuidado me apaga
E de mim? restará o pó. 

Por isso, clamo ao meu próprio ser: “Não me deixe
ir!” 

 
A superfície distorceu a profundidade 

E esqueci que neste mar  
Deveria cuidar de cada litro d'água 
Amando cada mergulho em meu ser. 

 

Por Amanda Alves



Não me deixe ir- Declamação



O amor cortante do céu
   Existem coisas que são insignificantes demais para
compreender o motivo de existirem ou acontecerem. Desde
sempre o nosso cérebro nos prega peças, ou
observamos/vivenciamos certas situações que a única coisa
que conseguimos pensar é “Sério isso? Você só pode estar
de brincadeira. Virou o Bozo é?”. Como eu disse
anteriormente, todos nós somos: anta, boçal, ignorante,
asinino, asno, bronco, burro, estulto, idiota, ignaro,
imbecil, inepto, inhenho, lento, lerdaço, lerdo, néscio,
obtuso, palerma, parvo, tacanho, tapado, tolo, e mais
outros milhões de sinônimos que eu poderia escrever para
sua pessoa, você que está lendo isso. É muito difícil
acreditar e aceitar que erramos em algum momento da nossa
vida, porque o orgulho é mais forte. 
  Às vezes não medimos nossos sentimentos e não
controlamos eles, virando assim, bestas incontroláveis que
devoram, mastigam e engolem qualquer coisa ou pessoa que
esteja em nosso caminho, gerando um grande estrago. Somos
idênticos à bomba relógios que explodem, tomados por
angústia, ódio, raiva, ciúmes, possessão e egoísmo. Você
não consegue mais aguentar o peso daquela situação e só
explode com todas as emoções passando por suas veias, indo
da ponta do pé até o último fio de cabelo, com aquela
sensação entorpecente de vomitar palavras e ações por sua
boca, carregado de olhares que cortam, mais que qualquer
estúpida palavra que profere. 
   É um vício segurar tudo e causar essa balbúrdia porque
gera algo que ninguém sabe explicar, aquela sensação de
querer mais e mais. O pior é quando aniquilamos pessoas
com os nossos sentimentos horrendos, já que, nem os
próprios donos desses cachorros letais controlam...
Imagina a pessoa que estava andando do seu lado na
calçada. Todo mundo é/já foi tóxico em algum momento ou
relação.



   É como se você entrasse pelo quarto da pessoa (e falando
quarto, eu quero dizer vida) e bagunça tudo, jogando tudo no
chão, quebrando seus pertences, rasgando fotos... Enquanto a
pessoa grita em completa angústia, soluçando, segurando seu
braço e implorando aos gritos para que pare. Mas a única
coisa que ocorre é você, leitor, lançar um olhar fulminante,
como se seus globos oculares pudessem estrangular alguém,
porque você explodiu e vai destruir tudo, TUDO, que seus
dedos nervosos puderem tocar. 
   Nunca sabemos o que se passa por trás das cortinas e nem
na imensidão do céu… Não sabemos do romance da Lua e das
Nuvens, então senta que lá vem história, foi mais ou menos
assim:
  A Lua sempre chamou atenção de todos, sendo a confidente
de juras de amor alheias, mãe da solidão e do silêncio,
iluminando os corpos e almas que vagam perdidos por aí, mas
seu coração não tinha dono, sempre observava os casais
apaixonados em meio aos beijos sob seus raios perolados… Mas
certo dia viu que tinha companhia, a Nuvem. A mesma sempre
admirava o astro de longe com toda sua formosidade e
desejava ter a mãe da noite consigo, amava a Lua. Amava seu
brilho, delicadeza, sua presença, suas orbes redondas e
brilhosas… Era algo que até doía no peito, de tanto amor que
sentia por ela. 
   Certo dia seus olhos se encontraram e algo envolveu
ambos, um sentimento invadiu os peitos calorosos e bastou um
sorriso doce do satélite para que a Nuvem se derretesse por
completo e o sentimento se aflorasse. Todas as noites, sem
falta, conversavam, cantavam, observavam os seres humanos lá
de cima, admirando tudo. Entretanto, os olhos opacos e
fundos da névoa só conseguiam admirar sua amante ali do lado
que emanava a energia mais bela, com um sorriso que ia de
orelha a orelha, a coisa mais bonita do mundo sem tirar e
nem por. A dona da áurea desvia sua atenção para aquela que
estava do seu lado e sem pensar muito, estendeu seu braço,
fazendo com que os rostos ficassem mais próximos, ignorando
todo o conceito de espaço pessoal. 



   As respirações entrando em choque, o contraste dos
olhares, os corpos se aconchegando e se encaixando. Um
sorriso de felicidade genuína invadiu a Lua e sem mais
delongas, colou seus lábios com a atual dona de seus
sentimentos. Um simples selar não foi suficiente para
saciar ambas, então os corpos se entorpeceram, se
embriagaram naquele beijo tão esperado que dizia muitas
coisas, mas ao mesmo tempo nada. Só parando quando o ar
tornou-se necessário em seus pulmões. 
    Todas as vezes em que o véu negro se fazia presente
e despertava a dona dele, a sua amada nébula estava lá
esperando, mas algo começou a acontecer. A Nuvem passou
a tomar todo seu tempo e energia, não a deixando
observar as coisas e nem respirar, mas aceitou aquele
sentimento todo e cuidou de cada um deles, por que a
Nébula a amava, não a amava? E isso era o amor. Amor é
abundância, é isso, não é? 
Nunca foi. 
   O brilho da Lua passou a não beijar mais tanto os
corpos, não escutava mais as juras de amor dos casais,
não iluminava mais as pessoas e almas perdidas, não
carregava mais aquele sorriso doce, aquela vida, paixão,
curiosidade, felicidade nas orbes negras. Elas estavam
opacas, mortas, dilaceradas, cansadas. Tudo aquilo
estava sendo demais, sufocante, portanto ela minguou. Na
Terra a garota de cabelos azuis estranhava as noites sem
vida que se seguiam, estava tudo coberto de nuvens e não
sentia mais seu rosto agraciado e beijado pela luz
noturna. Olhava para o céu sombrio em busca de respostas
e de sua companheira de longas conversas, a Lua.
   O astro querendo mostrar para sua companheira que não
era necessário todo aquele ciúmes, dividiu toda atenção
que sempre tivera de todos os amantes noturnos, criando
as estrelas. Repartiu seu brilho e sua aura com todos
esses pequenos astros que iluminavam um pouco a
imensidão azul escura. Mas aquilo não bastou.  



   A nuvem cresceu e cresceu, cobrindo sua amada, porque a
queria toda para si, ela era suficiente, não precisava dos
olhares e sentimentos alheios, a Lua era sua e de mais
ninguém. Só ela podia ser agraciada pela iluminação divina,
ela era digna. E sem mais forças para lutar contra, a dona da
noite apenas minguava mais e aceitava tudo aquilo, enquanto
sua garganta segurava o choro angustiado. Ela não conseguia
mais. Ela não podia ser de alguém, não assim. O amor não é
egoísta, não dilacera, não priva, não espeta, não causa medo,
gritos, angústia, não desencoraja, não, não não, não. 
   Em uma fresta no meio das enormes nuvens que cobriam tudo,
com o resto de energia e alma que tinha deixou sua luz ir, e
a pessoa abençoada foi justo o garoto de cabeleira azulada,
que sempre esteve com a mesma. O menino só soube sorrir,
deixando ser iluminado e falar num sussurro, como se fosse um
segredo que não pode ser compartilhado, mas sabia que a dona
dos raios ouvia, então ditou: 

-Eu senti sua falta. 
   Aquele foi o estopim para tudo. O grito mudo e choro
presos na garganta do satélite foram soltos e a Nuvem, sem
entender o colapso lunar, foi tentar apaziguar a situação,
mas a mãe do silêncio vomitava as palavras para fora de seu
ser, desmoronando-se e colocando um ponto final em tudo. Mas
o ser egoísta como a névoa era, começou a gritar e chorar de
ódio e medo por estar deixando seu amor esvair-se pelos seus
dedos. O céu estava um caos, trovões, relâmpagos e uma chuva
avassaladora passaram a acontecer por causa da discussão que
rolava atrás daquela cortina escura. 
    A Lua arrancou de todo seu ser cada célula que pertencia
a sua ex amada e mandou-a embora. O olhar opaco carregado de
tristeza, angústia e ódio foi a última coisa que recebera da
Nuvem que se esvaiu tão rápido quanto chegou, sumindo do
campo de visão alheio. E após a chuva parar e o céu começar a
abrir, o amante lunar viu ela... Ela estava formosa, cheia,
robusta, iluminando tudo como nunca havia iluminado. E os
dois distantes, sorriram. Porque aquela era a Lua que todos
conheciam, doce, animada, justa, dona dos sorrisos, olhos e
áurea mais lindos de toda a galáxia. 



  Tempos e tempos se passaram e o satélite era
acompanhado pelo garoto e quando viram já tinham
trocado seus corações entre eles, o beijo que
aconteceu não foi tão significativo quanto a troca
de olhares vivos que tinham e quanto a conexão das
almas. O azulado jamais apagou a vida que dançava no
ser da Lua e vice-versa. Ele gostava de ver a sua
amada no seu pico mais alto, fazendo o que a deixava
feliz, banhando tudo do planeta Terra com a sua
energia. Um ser tão esplendoroso não pode ser
encaixotado, não é justo com ninguém. E ali juntos
com o vento frio as cercando e as estrelas sendo
suas únicas testemunhas eles souberam… Souberam o
significado do amor.

Por Tainá Nunes Simas



Podcast



Alex (Ex-aluno de Ensino Médio; Atualmente
estudante de graduação, faz psicologia na UFSC);

Nadini(Aluna do terceiro ano do Ensino Médio do
Colégio Salesiano Itajaí); 

Vavá (Coordenador pedagógico do Ensino Médio do
Colégio Salesiano Itajaí) 

O grupo de Produção Textual e Oratória do Colégio
Salesiano Itajaí, coordenado pelas professoras
Andresa Notari e Simoni Regina Schmitz, elaborou um
podcast sobre "Saúde Mental", com os convidados: 

Ficou interessado? Basta escutar um trechinho desse
bate-papo disponibilizado à baixo.



Podcast completo



Estreia completa



Sociedade dos poetas mortos é
aquele filme atemporal… Foi lançado
em 1990, mas ainda hoje tem a
capacidade de nos encher de emoção.
A história conta sobre a chegada de
um novo professor de Literatura em
uma escola tradicional para meninos
da alta sociedade americana da
década de 1950. A partir das aulas
e do convívio com o professor, os
garotos experienciam o poder da
literatura e adotam o estilo “carpe
diem” em suas vidas. O final do
filme é surpreendente e impossível
de ser superado. 

Indicações de filmes
 e livros 

 

Este filme, lançado em 2007, é uma
adaptação do “Diário dos
escritores da liberdade” - livro
publicado pelos alunos que tiveram
suas vidas modificadas após terem
aulas com a professora Erin
Gruwell. O que mais nos impacta
nesse filme, é que ele é
totalmente inspirado em relatos
reais e comprova que a educação e
a leitura podem sim, mudar as
oportunidades na vida. Sem dúvida,
é um filme obrigatório para todo
jovem, independente de sua idade.



Indicações de filmes
 e livros 

Lançado em 2015, Divertidamente é
um filme que permite inúmeras
reflexões, trazendo diversos
ensinamentos sobre a importância
de entender nossos sentimentos e
cuidar da nossa saúde mental em
temáticas como as relações
familiares e escolares, e outros
diversos conflitos da pré-
adolescência. Esse filme é
emocionante, possui personagens
marcantes e ensina de forma
didática e muito divertida, a
inteligência emocional. 

Uma reflexão inspiradora e
emocionante dirigida por Frank
Coraci, o filme Click lançado em
2006 nos faz pensar sobre como
dirigimos nossas vidas. A obra tem
como personagem principal um homem
que deseja ter uma vida sem
esforços e dificuldades, com isso
acaba encontrando um anjo que tinha
um controle universal, porém o
controle não era para televisão, e
sim para o tempo. O homem recebe o
controle e vive a vida de uma
maneira fácil, mas sem aproveitá-la
da maneira que queria.



Fragmentado é um filme intenso que deixa o espectador
apreensivo a cada cena que passa e que, quando acaba,
não sai do pensamento. Contando com 23 personalidades
mais a sua própria, o personagem Kevin entrega um misto
de sentimentos que se intensifica à medida que sua
história é aprofundada. A tensão para descobrir qual
personalidade está assumindo o corpo no momento e o medo
da personalidade feroz que é tão falada dá um ar único
ao filme. Assim que o filme termina, a primeira coisa a
se fazer é pesquisar sobre a sequência dele, porque o
“gostinho de quero mais” é muito forte.

Indicações de filmes
 e livros 

 



“Quem é você Alasca?” é um livro
envolvente que traz várias questões e
sentimentos dos personagens à tona, e
que o protagonista, Miles Halter, vai
em busca de seu “grande talvez” dito à
beira da morte por um poeta chamado
François Rabelais, no colégio interno
Culver Creek. Lá, apenas com sua
fissura por célebres últimas palavras,
conhece várias pessoas e entre elas
está a incógnita Alasca Young... Tudo
corria bem e todos felizes, porém um
acontecimento ocasiona uma queda no
leitor e nos personagens, cada vez mais
nos mantendo reféns do livro pelo apego
aos personagens e perguntas que exigem
respostas.  

Esta é a história de Charlotte Davis,
que conta os problemas e denuncia o
outro lado da moeda em carregar uma
doença e enfrentar o peso do mundo que
nós, leitores, sabemos como é
complicado. A protagonista é
diagnosticada com o Transtorno do
Controle do Impulso, um distúrbio que
a leva a se automutilar, e nós ao nos
depararmos com essa realidade,
conseguimos sentir a agonia e o pedido
silencioso de socorro da mesma. No
decorrer da leitura, podemos também
perceber momentos de melhoras e
superação, assim, o livro nos leva a
um misto de emoção, tal qual sente a
garota.

Indicações de filmes
 e livros 

 



Em Willow, é abordado uma história
angustiante e envolvente, em que os
sentimentos da protagonista, que dá
título ao livro, são avassaladores e
juntam-se com a culpa, transformando-se
assim num monstro de sete cabeças que
ela enfrenta, já que, há sete meses
perde seus pais num acidente de carro,
onde, Willow era a condutora. Além de
lidar com seus sentimentos dando um
passo de cada vez, passa a morar com
seu irmão mais velho, e ambos possuem
uma complicada relação, cada qual com
seus muros e fortalezas que explodem e
respondem às indagações dos leitores. 

A obra aborda a história de duas
melhores amigas, June e Delia Cole, que
crescem juntas e tornam-se inseparáveis,
algo que qualquer leitor inveja assim
que inicia a leitura, entretanto em uma
noite estranha acabam separando as por
um ano e subsequentemente até o fim. Um
dia é declarado que Delia está morta e o
mundo da antiga melhor amiga caí,
levando a mesma a investigar tudo por
não conseguir engolir este fato, levando
o leitor consigo e o envolvendo, tendo
revelações surpreendentes que mudam o
rumo completo que foi pré-estabelecido
na mente dos leitores. São deixados
pontos em abertos que caem para a
reflexão de cada pessoa.

Indicações de filmes
 e livros 
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