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Editorial
Por Helena Frenzel

Numerosos são os artigos que atestam grande falta de interesse pela leitura
no Brasil. Isso não é novo, infelizmente, e leitores necessitam ser formados
pois ninguém nasce leitor. Seja pelo exemplo e influência de terceiros ou
por uma experiência marcante com um dado texto ou autor, tudo isso pode
levar à descoberta da magia de ler e escrever. E poucos são os artigos que
buscam mostrar o que tem sido feito no Brasil afora para mudar esse
quadro ‘feio’. Leitura e escrita suportam-se mutuamente, andam de mãos
dadas em perfeita relação e estimular nos pequenos o gosto por ambas é
uma das melhores coisas que se pode fazer por eles, e pelo mundo, pois
quem lê e escreve tende a pensar mais nos outros, ser mais crítico e
transformar em atos o que era antes só objeto de reflexão. E porque cremos
piamente na força dos bons exemplos e no poder das iniciativas individuais,
dedicamos o mês de junho em nosso blog aos Pequenos Escritores da
Canastra. E este número 6 vem recheado de textos que, esperamos,
tornem-se para muitos presente, futuro e inspiração. Se deseja mais
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leitores, ajude a divulgar. O mundo lhe agradece. Saudações letripulistas,
até!

Textos reproduzidos com permissão dos autores. Esta publicação é parte do site semvergonhadecontar.blogspot.com e pode ser livremente
distribuída, desde que na íntegra e com o devido crédito de autoria. Não é permitido de modo algum comercializá-la, alterá-la e/ou usá-la no
todo ou em parte para gerar obras derivadas. Para mais informações utilize o e-mail: semvergonhadecontar@gmail.com.

1

SEM VERGONHA DE CONTAR - NR 6 JUL 2013

PEQUENOS ESCRITORES DA CANASTRA
O que é isso, uai?
Por Helena Frenzel

QUERIDOS LEITORES,
Este mês teremos aqui um pouco
sobre um pequeno grande trabalho. É
o trabalho de Maria que se encantou
por João e agora se esforça para
passar adiante um pouco do que dele
aprendeu: amar a terra e a vida,
deles extrair contos e ensinar o valor
do antigo às novas gerações. Essa
Maria arretada vive em Minas, na
Serra da Canastra, um lugar muito
especial. Ela se define como “uma
onça pensativa”. E eu diria que ela é
uma onça sim, corajosa, que aposta
no presente e nas futuras gerações.
Com vocês, a louvável iniciativa
Pequenos Escritores da Canastra.
Trata-se ainda de um projeto
pequeno mas muito importante para
o futuro do Brasil. Como eu já disse,
é uma iniciativa que vem sendo
tocada lá na Canastra, Serras de São
Roque de Minas, terra boa dos
Gerais e de João, autor do sertão
lingüístico mais rico que já se ouviu
falar. E é mantida por Maria Mineira,
que adora o João Guimarães e nele
encontrou inspiração para a vida,
bem como aprendeu a valorizar a
riqueza popular de sua região. O
pseudônimo é apenas para preservar

sua família, que não gosta de
exposição. Passemos então aos
efeitos de seu trabalho, o que é mais
importante mostrar.
Maria Mineira tem 47 anos, dois
filhos adolescentes, ambos herdaram
da mãe o gosto pelos livros e, no
sangue, um bichinho contador de
histórias, mas só em 2011 ela tomou
coragem e começou a publicar alguns
textos seus. Criou uma escrivaninha
no site Recanto das Letras sem
grandes expectativas, mas a
recepção foi tão positiva que ela se
sentiu motivada a escrever e publicar
cada vez mais, também a pôr em
prática o antigo sonho de lecionar,
pois para isso havia voltado aos
estudos. Maria Mineira não fala com
facilidade de si mesma. “Sou uma
pessoa tímida por natureza, sou
sonhadora, bem humorada e amo os
livros desde criança. Sou apaixonada
por Guimarães Rosa.” — ela me
contou.
Contou também que no início de
2012, quando conseguiu seu primeiro
emprego na escola onde trabalha, ela
não escolheu o local onde queria
trabalhar, estava no último ano de
Letras e Literatura e qualquer coisa
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estaria bom para começar, desde que
deixá-los, mas não havia tempo na
fosse numa escola. Por coincidência,
grade para encaixar aula de conto no
lá estavam precisando de
fundamental 2, aí pedi à diretora que
bibliotecária e professora para ‘A
deixasse que eles viessem à tarde,
Hora do Conto’. Ela ficou encantada,
eu arrumei uma horinha para eles. O
pois era exatamente o que sempre
mais incrível é que está vindo quase
quis fazer. As aulas de conto até
todo mundo, mesmo não sendo
então não tinham o
obrigado. Faço esse
formato atual, a
trabalho por minha
duração era de
própria conta. É
apenas 30 minutos.
que dá uma pena
Maria falou de seu
abandonar essa
projeto para a
turma depois do
diretora da escola e
trabalho que deu
esta lhe disse que
pra botar pra
estava querendo
escrever, e eu nem
algo novo, algo que
sinto o tempo
motivasse mais os
passar. Eu uso um
alunos a ler e
truque para que a
escrever. Maria
aula fique mais
solicitou que
animada: se todos
aumentasse o
trazem os textos,
tempo das aulas de
eu conto histórias,
30 para 50 minutos,
e eles adoram
a diretora atendeu
causos antigos de
Maria Mineira
prontamente e deu
assombração, como
a ela carta branca
aqueles que minha
para trabalhar.
avó contava. E
incentivo também
Maria mudou então o formato da
que eles procurem os avós e
aula. “Ponho um tema em debate com
pesquisem causos antigos da nossa
cada turma do fundamental 1 e cada
região. Pena que eu tenha pouco
semana discutimos um assunto.” —
tempo e habilidade para digitar, meus
ela conta — “Assombração, animal
alunos têm produzido muito. Vou
de estimação, um aniversário, um
corrigindo os errinhos mas nunca
medo, uma alegria, uma saudade, o
mudo as frases, não se pode mexer
tema da terceira idade rendeu textos
na essência das histórias que as
incríveis! A turma do quinto ano, que
crianças escrevem. Também dou aula
saiu do fundamental 1, ficou triste
para os pequeninos da educação
por sair do projeto. Eu não queria
infantil, conto historinhas para eles.

“Eu sonho com um
projeto de
incentivo à leitura
levado a sério e
sendo implantado
além das Serras de
São Roque de
Minas”
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Trabalho na escola o dia todo, eu
amo o que faço. Além o serviço
normal de bibliotecária, dou as aulas
de conto à tarde. De manhã leciono
Literatura para o ensino médio.
Também conto histórias para esses
alunos, eles pedem às vezes. Eu
sonho com um projeto de incentivo à
leitura levado a sério e sendo
implantado além das Serras de São
Roque de Minas, fiquei feliz com seu
interesse em divulgar.”
Maria trabalha na Cooperativa
Educacional de São Roque e além do
Recanto das Letras, algumas de suas
histórias estão no Espaço do
Produtor e no site Gândavos, outra

louvável
iniciativa sem fins lucrativos que visa
resgatar histórias da cultura popular.
Ao falar-me de seu trabalho com os
Pequenos Escritores da Canastra,
Maria acabou omitindo muitos outros
aspectos do seu trabalho. De outra
fonte, eu soube que: “Maria é
antenada com o presente, passado e
futuro e, a meu ver, faz essa ponte
entre os três muito bem. O projeto
ajuda a vivenciar o presente
ajudando a criar bons hábitos
alimentares através das
apresentações do palhaço na Semana
da Alimentação, por exemplo,
trabalhando a linguagem oral através
do reconto de clássicos infantis e
tem olhos no futuro fazendo versos

relacionados com temas atuais, como
Sustentabilidade, e divulgando-os na
Rádio local; Maria também participa
da cooperativa de artesanato da
Feira de Empreendedorismo da
escola, trabalha a terceira idade,
etc.”
Perguntei então à Maria porque não
me havia contado toda a história, ao
que ela respondeu: “Quanto a falar
muito do meu trabalho na escola, fico
com medo de acharem que quero
aparecer às custas dos meus alunos.
Fico sem saber o que fazer, pois
aparecer não é o meu objetivo, você
sabe.”

Pois é, Maria, ‘aparecer’
também não é o nosso objetivo,
e sim: MOSTRAR o que há de bom
e merece ser conhecido nesse
Brasilzão. Alegramo-nos em
poder divulgar o seu pequeno
grande projeto aqui em nosso
blog. É uma honra! É de
pequenino que se aprende a
amar os livros, a valorizar as
letras e a cultura regional.
Esperamos que outras pessoas
possam reconhecer o valor
deste trabalho e que ele
cresça e dê muito mais frutos,
para Minas e para o Brasil.

Helena e Michele.

Textos reproduzidos com permissão dos autores. Esta publicação é parte do site semvergonhadecontar.blogspot.com e pode ser livremente
distribuída, desde que na íntegra e com o devido crédito de autoria. Não é permitido de modo algum comercializá-la, alterá-la e/ou usá-la no
todo ou em parte para gerar obras derivadas. Para mais informações utilize o e-mail: semvergonhadecontar@gmail.com.

4

SEM VERGONHA DE CONTAR - NR 6 JUL 2013

NOTA: esta postagem é o resumo de várias conversas que eu, Helena Frenzel,
tive com Maria Mineira via email e facebook.
Quem desejar entrar em contato com Maria Mineira e saber mais detalhes
sobre seu lindo trabalho, pode fazê-lo por aqui:
www.recantodasletras.com.br/autores/mariamineira
Veja também a matéria Cooperativa Educacional Mineira é exemplo para o
Brasil e conheça Leandro, um dos Pequenos Escritores.
Link: www.tribunahoje.com/noticia/39391/cooperativas/2012/09/12/cooperativa-educacionalmineira-e-exemplo-para-o-brasil.html
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PEQUENOS ESCRITORES DA CANASTRA
Textos
Terceira idade
Por Henrique Braga, 10 anos
Confesso que com meus 10 anos de vida, pensar na minha velhice é meio
difícil.
Para começar não sei se um dia vou me considerar “velho”, pois, acho meus
avós bem jovens ainda. O máximo que consigo imaginar quando for idoso é estar
cercado de lhos, netos e bisnetos... En m, família criada, corpo cansado, rosto
enrugado, porém, trazendo experiências das situações vivenciadas por mim ao longo
de minha vida.
Coisas boas, coisas ruins, mas, guardo uma certeza...Serei um idoso em
experiência e um jovem de espírito. Um aprendizado eu tenho agora, ao pensar na
minha terceira ou quarta idade: Respeito e admiração pelos idosos de hoje.
Resumindo, a gente nasce se torna criança, aprende a ser adulto, aprende a ser
idoso e ainda continua aprendendo... Tia, de tanto pensar em quando eu for idoso,
ontem à noite ao me olhar no espelho enxerguei uma ruguinha na testa, mas hoje
ao me levantar ela não estava mais aqui.
Pensando bem... Nada como uma boa noite de sono para se acordar mais
jovem.
Minha vida e minha história
Por Ana Rita, 11 anos
Amigos leitores,
Sou a senhora Ana Rita de Lima Silva Werneck. Aposentei-me no cargo de
professora de Língua Portuguesa e sou pensionista. Tenho 77 anos moro na cidade
de São Roque de Minas. Há 19 anos quei viúva e ainda sinto muito a falta do meu
marido. Quando Fred morreu tive depressão, pensei que iria morrer, mas com a
ajuda de meus amigos e familiares superei a doença. Não quis me casar novamente.
Sou uma pessoa muito religiosa, devota Santa Rita de Cássia.
Moro com minhas duas cachorrinhas que amo muito, Mimi e Malu. Sou uma
senhorinha muito animada, eu cuido de minha casa, faço caminhada todos os dias e
tenho uma saúde de ferro, Graças a Deus. Gosto de visitar os asilos e conversar com
os idosos carentes, pois, eles precisam de amor e carinho.
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Gosto do Natal, da Páscoa e nessas festas todos fazem questão da minha
presença.
Todas as sextas feiras vou ao baile da terceira idade dançar e ver meus
amigos e amigas. Duas vezes ao ano viajo acompanhando romarias. Graças a Deus
sou muito abençoada e feliz.
Sonho sempre com o Fred e espero reencontrá-lo um dia no reino do céu.

A vida e a saudade
Por Karen, 11 anos
Sou a senhora Karen e tenho 92 anos. Nasci e fui criada na roça. Me casei e
tive 8 lhos e como antigamente não existia hospital , todos os meus lhos
nasceram com ajuda de uma parteira. Lembro-me que sofri muito.
Atualmente moro na cidade. Sou feliz porque todos os meus lhos se casaram
e me deram muitos netos... Porém, de certa forma eu sou triste, porque meu marido
já é falecido e meus lhos não me visitam.
Tenho mal de Parkinson e só minha lha mais nova é quem me ajuda nas
despesas. Meus remédios são caríssimos e eu não estou dando conta de comprá-los
só com o dinheiro da pensão. Não sei o que fazer...
Preciso de ajuda!
Sinto muitas, mas muitas saudades de meus lhos. É isso que tenho a dizer.

Uma vida agitada
Por Flávia, 11 anos
Sou a Flávia. Hoje é meu aniversário de 67 anos. Minha vida sempre foi muito
movimentada. Já morei em Londres, São Paulo e atualmente moro em Belo
Horizonte. Acho que é a melhor cidade do Brasil.
Fui modelo fotográ co dos 15 aos 26 anos. Era muito divertido. Também z
duas novelas na Rede Globo e um lme para o cinema chamado “A comédia
Distante”. É bastante interessante e engraçado, se tiverem oportunidade assistam!
Estudei arquitetura e trabalhei na área por muito tempo. Há sete anos me
aposentei.
Acho que esta é a última carta ou texto que escrevo, quase não enxergo
mais... Estou com a vista embaçada...Acho que vou tirar uma soneca. Desculpemme...Zzzzzzzz
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História de um vovô
Por Felipe, 11 anos
Bom dia a todos os leitores.
Meu nome é Felipe, tenho 88 anos. Tenho dois lhos e sou avô de quatro
netos.
Já faz algum tempo que moro com minha esposa numa fazenda que
compramos depois da aposentadoria.
Aqui nesse lindo lugar curtimos muito a vida. Todo dia acordamos bem
cedinho e vamos ao curral tomar leite fresquinho e depois seguimos para o
campo, cada um com sua máquina fotográ ca. Ficamos lá a tarde inteirinha,
porque adoramos tirar fotos de pássaros.
Hoje não estou bem... Caminho ao lado dela e de repente paro.
— Querida, estou com uma forte dor no peito... Vou ter um ataque
cardíaco
Ela olhou para mim e nesse instante eu morri.

Resumo de uma vida
Por Marina Leite, 11 anos
Olá pessoal,
Sou a Marina Leite Santos. Tenho 77 anos e vou contar a minha história
para vocês.
Tenho casal de lhos e dois netos: Beatriz e Gabriel. Ambos são já são
casados e são veterinários, assim como eu.
Sou grata pela vida que tenho e pela minha família. Ia me esquecendo
de dizer... Sou casada com o Rodrigo que tem 78 anos e somos muito felizes.
Quando jovens íamos a todas as festas. Eu era uma mulher muito linda
e sempre estava muito bem arrumada.
O mundo mudou muito. Hoje os carros são todos elétricos, a energia é
solar...
Mas, en m... Esse é o resumo de minha vida espero que tenham gostado.
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Minha neta e eu
Por Lara, 11 anos
Olá, sou a senhora Lara.
Tenho 65 anos, sou veterinária e fui uma excelente pro ssional. Hoje em
dia estou aposentada e viúva. Sofro de uma doença que me impediu de
continuar a trabalhar. Eu tenho Alzheimer, que atualmente é incurável...
Moro e trabalho muito em meu pequeno sítio Estrela. Os parentes
quando aparecem eu descon o que estão é pensando na minha herança. Tive
somente uma neta, ela tem dezoito anos e trabalha aqui comigo.
Eu e minha neta tiramos leite, fazemos queijo, plantamos milho para
fazer pamonha para vender na cidade.
Escrevi pouco porque me esqueci o que tinha para dizer...
Aniversário de 100 anos
Por Ana Luiza, 10 anos
Olá,
Meu nome é Ana Luiza. Tenho noventa e nove anos. Nasci no ano de
1913. Natália era o nome de minha mãe e José Antônio meu pai. Os dois
faleceram quando eu tinha vinte e quatro anos. Levaram-me ao altar e me
deixaram lindas lembranças no coração, porque me dedicaram muito amor e
carinho juntamente com minha avó Neusa de quem sinto muitas saudades.
Hoje em dia moro em São Paulo. Tenho quatro lhos, todos casados,
muitos netos e bisnetos.
Em outubro de 2013 completarei 100 anos de puro amor, alegria, paz e
saúde. Vão fazer uma festa linda para mim. Estou feliz e ansiosa. Conto com a
presença de todos vocês.
Com 99 anos vou ser...
Por Pedro, 11 anos
Sou o Pedro e com noventa e nove anos terei quatro lhos, sete netos e
dois bisnetos.
Minha mulher já vai ter morrido, eu vou morar num bonito rancho no
Estado do Rio Grande do Sul. Terei uma plantação de videiras e uma fábrica
de vinho e espumantes. Vou ter também um estábulo cheio de cavalos e serei
muito rico.
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O pé de Fanta laranja
Por Henrique Braga, 10 anos
Um amigo do meu avô gostava muito de Fanta laranja, era seu
refrigerante preferido desde a primeira vez que experimentou a bebida.
Um dia ele comprou uma garra nha de Fanta e quando estava bebendo,
notou que no fundo da garrafa tinha uma sementinha. Então resolveu plantála. Cavou um buraco, colocou adubo, esterco, pôs a sementinha e regou todos
os dias, durante duas semanas... Nasceu uma linda árvore, que em pouco tempo
cou carregada de garra nhas verdinhas.
Ele esperava ansioso, porém, quando começaram a amarelar, veio uma
ventania e isso fez com que as garrafas batessem umas nas outras e se
quebrassem. O amigo do meu avô me garantiu que era verdade, mas, não
podia provar, porque a força do vento além de quebrar todas as “frutas”,
arrancou a árvore de Fanta Laranja.
As pamonhas
Por Ana Paula, 9 anos
O milho verde estava granado. Então minha bisavó chamou a minha avó,
mãe do meu pai, para fazer pamonhas. Ela logo aceitou o convite e levou junto
o meu pai, que na época era bem pequeno e muito levado.
Fazer pamonhas dá muito trabalho. Precisa tirar a casca do milho, ralar,
temperar a massa e levar ao fogo para cozinhar. Já tinha algumas bacias de
milho ralado e as duas se distraíram, esqueceram o menino levado brincando
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Duas vezes ao mês, meus lhos, noras e netos me visitarão. As crianças
amam os cavalos.
Todas as férias vamos para o Rio de Janeiro, só para sair um pouco do
frio e curtir o verão carioca.
Sei que nessa idade a dor na cacunda é braba, mas farei sioterapia e
pilates.
Já z meu testamento e quando eu morrer 70% da herança vai para os
netos, incluindo meus cavalos. 30% vai para os lhos.
Penso que os meus bisnetos ainda bebezinhos não vão se lembrar de seu
bisavô. Mas os meus netos terão uma coisa muito maior que a herança que
deixei. Eles terão a recordação de ter conhecido um ótimo avô.

SEM VERGONHA DE CONTAR - NR 6 JUL 2013

Uma história do além
Por Laura, 9 anos
Minha avó me contou uma história muito engraçada. No começo ela é de
terror, mas, depois você descobre o mistério todo.
Antigamente nas casas não tinha corredores. Havia um salão no meio da
casa e através dele os moradores entravam nos quartos. Na casa de meus
bisavós, os quartos das meninas e dos meninos eram separados.
Uma noite minha avó e todos os seus irmãos ouviram um barulho e
caram muito assustados... O barulho chegou até o quarto de minha bisavó.
Ela também cou morrendo de medo e chamou meu bisavô, porque ele tinha
coragem para enfrentar o perigo.
Todos já estavam achando que era um fantasma, apesar de nenhum
deles acreditar nisso. Então todos os homens da casa se reuniram e foram ver
o que era o tal barulho.
Quando chegaram ao salão viram um pão de queijo rolando sozinho pelo
chão. Foi uma correria danada! Meu bisavô pegou uma botina, meus tios
pegaram vassouras e todo mundo correndo atrás do pão de queijo mal
assombrado. De repente... Que surpresa! De dentro do pão saiu o terrível
fantasma, que não passava de um camundongo.
Todos caíram na gargalhada e também caram felizes em saber que
fantasma não existe.
Fugir da escola é perigoso
Por Cecília, 10 anos
Minha mãe me contou que quando era adolescente, ela e suas amigas
combinaram fugir da escola para irem nadar num rio, perto da cidade.
Levaram toalhas e roupas escondidas nas mochilas.
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pela casa... Quando a minha bisavó foi procurar, o encontrou dentro de uma
bacia. Estava atolado até os joelhos na massa das pamonhas!
A minha bisavó tirou ele muito depressa dali, lavou as pernas dele, com
medo da mãe dele bater ou jogar a massa fora. Pois, se alguém soubesse que
um menino com os pés sujos tinha brincado no meio do milho ralado, ia car
com nojo e não ia querer comer as pamonhas.
Como era levado o meu pai!
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O dia estava muito bonito. Estavam se divertindo muito. Porém, quando
minha mãe foi mergulhar num poço, ela acabou escorregando e caiu batendo
com a cabeça numa pedra.
Foi um grande susto! As amigas apavoradas, logo acudiram, porque minha
mãe cou meio tonta com a queda. Depois de alguns minutos ela estava bem,
mas, foi quando notaram o dente da frente faltando um pedaço.
Uma das meninas trabalhava com uma dentista e disse que se
encontrassem o pedaço, ele poderia ser colado. Foi uma correria todas
procurando meio das pedrinhas claras do rio, o pedacinho do dente de minha
mãe. Não acharam.
Voltaram para casa meio sem graça, mas, como se tivessem voltado da
escola. Minha mãe tomando cuidado para não rir e nem mostrar o dente. A
amiga dela “sabia” que nesse caso o dente precisava ser lixado. Então pegou
uma lixa de unha e lixou o dente quebrado até tirar a ponta quebrada...
Minha mãe conserva até hoje o sinal no dente. Ela adora contar essa
história.
O homem sábio
Por Eliseu Lopes, 11 anos*
Era uma vez um homem que achava que sabia tudo. Quando uma pessoa
perguntava algo, ele sempre sabia a resposta.
Um dia esse homem viajou para os Estados Unidos e quis saber mais que
todo mundo. Ele conseguiu! Foi assim também na França, Itália, Espanha,
Inglaterra e em vários países do mundo inteiro.
Quando chegou à China ele não conseguiu saber tudo, porque a
linguagem dos chineses era muito diferenciada da dele. Então o homem
resolveu estudar “chinês” para se comunicar com aquele povo.
Estudando, ele descobriu que não era tão difícil assim e conseguiu
aprender muita coisa sobre aquele país e seus habitantes. Depois disso ainda
viveu lá por muito tempo.
Moral da história: “É melhor não saber nada e estudar do que achar
que nasceu sabendo tudo.
*Eliseu estuda em outra escola. É amigo dos meus alunos. Mesmo não participando das
aulas de conto, fico feliz em publicar as histórias de quem gosta de escrever (Maria Mineira).
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Os plantadores de macarrão
Por Henrique Braga, 10 anos
Os dois irmãos moravam perto da fazenda do meu bisavô. Eram muitos
pobres e desde criança passaram muita fome. Viviam da ajuda dos vizinhos.
Certo dia meu avó levou para eles alguns alimentos e junto foi um
pacote de macarrão daquele mais miudinho. Chamado “Ave Maria”. Comeram
aquilo e gostaram demais da conta. Depois disso toda semana estavam batendo
à porta da casa do meu bisavô querendo encomendar da cidade, mais
macarrão.
Meu avô estranhou aquilo e resolveu ir até a casa deles e perguntar o
motivo de quererem tantos pacotes de macarrão, já que eram só dois.
Foi nesse dia que meu avô viu que a terra em volta da casa deles estava
toda arrumada. Haviam arado, colocado esterco de gado e estava plantando
todos os pacotes de macarrão que ganhavam. Na esperança de que nasceriam
muitas pés daquele alimento e assim colheriam a comida que mais gostavam.
Foi com pena dos dois que meu avô precisou chamar os dois para uma
conversa e explicar que aquilo não era de plantar.
A mulher que desmaiava
Por Henrique Braga, 10 anos
Na região dos “Leites”, morava um casal. O marido bebia muito e a
mulher cava muito chateada quando o via sair para a venda. Sabia que
voltaria tonto para casa.
Um dia teve uma ideia: Foi até a vendinha onde ele se reunia com os
amigos para beber. Ela entrou na venda, segurou o vestido bem rme para ele
não levantar, (era muito vergonhosa) olhou para o marido e caiu desmaiada
bem no meio da sala.
Então começou a correria, um esfregava álcool nos braços dela, outros
buscavam hortelã na horta para passar no rosto. Também queimaram trapos
perto do nariz dela, pois, quando respirava fumaça ela acordava. Passado o
“desmaio”, o marido pegou sua mão e foi com ela, embora para casa.
Certo dia, ele estava na venda bebendo outra vez. A mulher chegou e
viu. segurou o vestido como sempre fazia e desmaiou mais uma vez. Usaram
álcool nos pulsos, hortelã no nariz e nada da mulher melhorar. Não estavam
achando os panos velhos para queimar. Esse era o recurso que fazia mais
efeito.
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No meio da confusão, algum dos tontos sugeriu queimar um pedaço do
vestido da “desmaiada”. Rapidamente a mulher abriu os olhos e foi logo
dizendo:
— De jeito nenhum! Esse vestido é novo!
Todos ali na venda se espantaram quando ela levantou depressa do chão,
limpou a poeira da roupa e foi embora.
Desta vez o marido não foi... Disse apenas assim:
— Ô cumpadi, pó pô mais uma dose de pinga, qui é pra modi passa o
espanto...
O tesouro dos Bugres
Por Luiz Augusto
Os antigos contavam que numa região cheia de coqueiros e árvores
chamada Olhos D’Água, vivia uma tribo indígena os ‘bugres” como era
conhecida pelos moradores locais.
Esses índios fabricavam muitos objetos de cerâmica. Conta-se que
naquela região já existiu muito ouro e pedras preciosas e que os nativos
costumavam esconder seus tesouros dentro de potes e enterrá-los junto com
os parentes mortos, para que levassem de presente para o deus deles.
Antes de serem exterminados os índios colocaram todos os seus tesouros
num grande pote de barro e o enterraram entre dois coqueiros.
Até hoje ainda existe quem acredita que se alguém tiver animação de
pegar na enxada e cavar, encontrará um grande tesouro. Porém, o lugar é
cheio de coqueiros, vai ser difícil acertar o local exato.
Conta a lenda que toda primeira sexta feira do mês os espíritos dos
bugres voltam para ver seus tesouros e fazer seus rituais.
Quem tiver coragem de car escondido e esperar atrás dos coqueiro
será o dono do tesouro dos Olhos D’água.
*Quem me contou foi meu avô Rodolfo.
A boiada fantasma
Por Geovana
Benedito Silva morava com a família na Fazenda São Bento. Ali produziam
quase de tudo para o sustento dos moradores. Só iam à cidade para comprar
sal, querosene para as lamparinas e mais algumas coisas.
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Um dia, Benedito demorou um pouco mais na cidade e quando voltou já
era noite alta. Não era um homem medroso, mas cou cismado ao passar no
local conhecido por Capela Velha. O Lugar
tinha fama de ser mal
assombrado.
A lua clareava a estrada no momento em que Benedito ouviu o som de
um berrante e o tropel de uma boiada correndo estrada afora, parecia que
estava logo atrás dele. Estranhou, pois naquela hora era impossível haver
boiadeiros por ali. Mesmo assim resolveu dar passagem ao gado, pois já sentia
o cheiro da poeira levantada pelos cascos dos animais, sinal que a boiada
estava muito perto dele e do seu cavalo.
Ele esperou... Esperou... Os bois não aparecerem... Nessa hora, um
arrepio lhe percorreu o corpo todo, ele então se lembrou da história do gado
fantasma e nessa hora viu que havia sido vítima de uma das lendas da Capela
Velha.
* Benedito Silva foi meu bisavô materno
A luz misteriosa
Por Henrique Miguel
Antigamente quando não havia energia elétrica, as pessoas cavam
quietas em suas casas e os avós aproveitavam as noites pra contar histórias.
Meu bisavô Geraldino contava histórias de quando ele era jovem.
Reunidos na sala, a luz de velas, minha mãe tremia de medo ao ouvir o causo
da Luz Mal Assombrada.
Diz a Lenda que uma luz acompanhava de longe os cavaleiros que
rondavam a região nas noites estreladas e de lua cheia. Muitos deles cavam
amedrontados e não saiam sozinhos, temendo a assombração.
Um dia um cavaleiro audacioso, que se dizia muito valente, viu a lua
grande no céu saiu de sua casa sozinho, dizendo que ia se encontrar com a
luz misteriosa.
Andou bastante em direção ao lugar que a Luz aparecia, estava curioso
para descobrir aquele mistério. Assim que chegou, a Luz montou na sua
garupa e nesse momento o homem desmaiou.
No outro dia quando o encontraram caído no meio do pasto souberam o
que havia acontecido. Pensaram que ele estava sonhando, mas depois
descobriram que era tudo verdade, pois acharam seu cavalo com o lombo todo
queimado. Assim ninguém mais se aventurou a procurar e nem chegar perto da
misteriosa Luz.
*Geraldino foi meu bisavô materno
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Um sonho desastrado
Por Henrique Braga
Na década de 70, correu um boato aqui na região. Contava-se que um
bandido conhecido como Ramiro da Cartucheira, saía matando todas as
pessoas que encontrava pela frente. O povo cou apavorado na época,
principalmente quem morava nas fazendas.
Nessa ocasião, meu avô ainda solteiro, fazia cerca no meio do mato,
debaixo de uma cachoeira, conhecida como Três Bicas. De repente, os
cachorros começaram latir, ele se assustou muito ao ver uma enorme cobra
cascavel, bem perto dele.
O dia se acabou, meu avô voltou para casa e após jantar, foi dormir. No
quarto, dormiam três irmãos, dois com medo do tal Ramiro da Cartucheira e
meu avó ainda cismado com a cobra. De madrugada, começou a sonhar que
ainda estava no mato e a cobra corria atrás dele. Nisso começou a gritar
dormindo:
— A cobra! Cuidado!
Meu tio Nelinho que dormia ali do lado, entendeu:
— Acode! Cuidado!
Na confusão, meu avô começou a subir na cabeceira da cama e se
dependurar nas cortinas, pensando que escalava a cachoeira para fugir da
cobra e gritava:
— A cobra! Cuidado!
Meu tio Nelinho meio dormindo, pensou:
— É melhor pular e fugir pela janela, do que ser morto pelo Ramiro da
Cartucheira. — E assim fez! Saltou pela janela, caiu em cima das roseiras e se
arranhou todo.
Meu avó ainda sonhando que escalava a cachoeira, pulou em cima do
meu outro tio, o Nilzo, que se assustou também e ambos saíram correndo no
escuro pelos corredores da casa, trombaram na prateleira de louças e cristais
da mãe deles, minha bisavó.
O meu bisavô Henrique, com raiva daquele barulhão, saiu do seu quarto.
Minha bisavô Alzira também cou muito brava ao acender a lamparina e ver
todas as suas louças quebradas e o tio Nelinho todo espinhado pelas roseiras.
Jogaram água fria no meu avô para acordá-lo. Então ele contou o causo da
cobra para a família, se explicando.
Na verdade isso foi só um sonho, que todos sonharam juntos.
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O mosquito, o

ltro e o lobo
Por Leandro

Meu tio Vanderlei era muito custoso quando criança e não tinha medo
de absolutamente nada. Um dia, ele e seus irmãos ouviram o uivo e meu tio
pulou a janela para enfrentar o lobo. Então o lobo rosnou, chegou bem perto
dele mostrando os dentes. Na mesma velocidade que o bicho caiu fora, meu tio
pulou para dentro e caiu em cima do Tio Evandro quebrando o ltro de água
da vovó Leda.
Meus avós caram bravos e foram até a cidade comprar um outro ltro.
Quando colocou o ltro novo no lugar, vovó avisou:
— Não quero nem mosquito pousando nesse ltro heim.
À noite, tio Vanderlei acordou e foi beber água. Viu um mosquito
pousado no ltro novo e lembrou-se do aviso da vovó. Então pegou uma tábua
e bateu com toda a força no mosquito em cima do ltro de barro. Imaginem
só a confusão...
Bolinha encontrou um lar
Por Júlia
Meu pai se chama José Maria e leva turistas para conhecer a Serra da
Canastra. Um dia, ele achou no caminho, uma cachorrinha abandonada e
trouxe para mim. Quando fui abrir o portão meu pai falou:
—Júlia, olha o que eu trouxe para você!
Eu não vi nada, depois ele mostrou-me o que era. Então falei:
—É uma cachorrinha e ela está muito magrinha!
Não sabíamos qual nome dar a ela... Pensei em “Dada,” mas ninguém
gostou muito. Deixei-a na garagem, quei com medo dela brigar com a minha
outra cachorrinha chamada Polinha, Depois de alguns dias dei-lhe o nome de
Bolinha. Com o passar do tempo colocamos as duas numa área reservada para
elas. Bolinha toda hora pulava, queria car só na garagem e só se acostumou
junto com Polinha depois que meu pai fez uma casinha só para ela.
Infelizmente a minha outra cachorrinha morreu e agora só tenho a
Bolinha que atualmente está bem gordinha.
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Já tivemos em nossa casa uma linda cachorrinha chamada Susi. Nossa
vida com ela era uma festa só. Era brincalhona, amorosa, mas também muito
brava. Ela tinha muito ciúme do meu pai. Quando ele chegava a casa, Susi se
deitava aos seus pés e ninguém mais podia chegar perto dele.
Um dia, Susi engravidou, mas na hora do parto ela não conseguiu ter o
seu lhotinho e morreu. Meu Deus, nem posso lembrar, foi uma choradeira
danada lá em casa, quando perdemos a nossa querida Susi.
Lenda do João- de- Barro
Por João Gabriel

Meu avô contou que lá numa tribo do sul do Brasil, um índio se
apaixonou por uma índia muito bonita. O pai dela não gostou e pediu que
zesse uma prova, só assim deixava ele casar com sua lha.
O índio disse que para provar o seu amor, ia car nove dias sem comer e
ainda car vivo.
Todos os índios acharam o jovem muito corajoso. Enrolaram o índio num
couro de anta e caram tomando conta para que ele não comer nada.
A índia chorava e pedia à Lua que não deixasse seu namorado morrer. O
tempo passou e a lha pedindo ao pai:
— Meu pai, não deixe-o morrer!
Quando os índios da tribo abriram o couro da anta, o rapaz saiu e uma
luz mágica brilhava nele. Ele tinha cheiro de ores e frutas e ao ver sua
índia começou a cantar e seu corpo, se transformou num passarinho.
Naquela mesma hora a luz da lua brilhou na moça e ela que também
virou passarinho. Os dois voaram juntos e sumiram na oresta.
O código do velhinho mudo
Por Kaíque Bernardes
Morava na Serra da Canastra um velhinho mudo. Seu ranchinho cava
na beira da estrada e sempre que algum conhecido passava rumo à cidade,
ele encomendava alguma coisa que estivesse precisando: querosene, pedra de
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Que saudade da Susi!
Por Fernanda
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isqueiro, rapadura. Para facilitar as vendas, o comerciante combinou com
aquele senhor, um código para suas compras.
Certo dia, o dono da venda deixou no balcão o lho, que não conhecia o
tal código. O rapaz cou confuso quando alguém lhe entregou um papel com
um pontinho, um pontão, um ponto e um risco. Chamou pelo pai que lhe disse:
— Meu o, prestenção que vô ti ixpricá:
— Intão mi ixprica, meu pai.
— Ispia, esse pontin é o memo qui um quilo de toicin.
— Uai, e o qui é esse pontão?
— Isso é um quilo de feijão.
— Ta bão meu pai, agora mi fala o qui é o ponto e o risco?
— Esse é o nome do freguêis, Antõe Fracisco.

Meu aniversário de quatro anos
Por Bruno
No meu aniversário de quatro anos, Meus parentes e amigos me
trouxeram muitos presentes, eu quei muito feliz.
De surpresa apareceu um homem fantasiado de Homem-Aranha, eu e
meus colegas nos divertimos muito com ele. Mas depois eu não gostei, porque
ele sumiu, foi embora sem falar nada.
No meu aniversário tinha muitos docinhos, salgadinhos, balões, enfeites e
um enorme bolo azul com muitas aranhinhas em cima. Brinquei e me diverti
muito.
No nal da festinha eu quei cansado, mas esperando o próximo
aniversário chegar.

O bolo gigante
Por Diogo
Em uma linda noite, um padeiro fez um bolo de aniversário gigante para
dar de presente no dia da festa de aniversário da cidade.
O grande dia chegou e todos os cidadãos caram louquinhos para comer
o bolo. O sabor era uma delícia e a calda de chocolate era mais gostosa
ainda.
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Um bolo diferente
Por Gabriel
No dia de meu aniversário de três anos fomos passear num rancho e
como lá não tinha nenhum bolo, colocamos uma vela em cima de um queijo
grande, todos cantaram parabéns e eu assoprei a velinha. Foi sem bolo e
diferente, mas foi um aniversário feliz.
A cachorrinha da fazenda do meu avô
Por Hélder
Ela era muito esperta e tinha sete lhotes e sempre acompanhava meu
avô quando ele ia buscar o gado no pasto. Um dia ela foi atrás de meu avô
quando ele estava indo para a cidade, ela pensou que ele ia buscar o gado. Na
cidade, ela foi atropelada e assim os sete lhotinhos caram órfãos.
O lobo mau que assustava todo mundo
Por Henrique Gontijo
Era uma vez um menino que morava na roça e se chamava Augusto. Os
pais dele sempre pediam para que ele não fosse à oresta, mas um dia ele e
seu primo Henrique foram até lá.
Na selva, acharam vários tipos de pássaros e coelhos e trouxeram alguns
para a roça deles, porque tinham muitos animais de estimação.
No outro dia, voltaram para a mata e levaram muita comida. No caminho
acharam um lobo doente e cuidaram dele. Depois levaram o lobo para a roça.
Se o Augusto e o Henrique não tivessem ido até lá, o lobo estaria doente
até hoje e ainda deixando as pessoas com medo.
No aniversário de oito anos o medo

cou para trás
Por Iris

Quando completei oito anos foi um dia mágico. Tudo aconteceu na minha
casa da fazenda.
Fizeram uma festa linda e neste dia aconteceu uma coisa muito
interessante: sempre tive medo do escuro, mas na minha festa perdi todo o
medo e brinquei com meus amigos até no escuro e foi uma linda noite de
festa.
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Eu queria muito ter um pintinho e quando fui comprar tinha um pintinho
branco e um pintinho preto, então eu quei com os dois. Gostava muito deles,
brincava, dava comida, limpava a gaiola, eu cuidava deles com muito carinho.
Os pintinhos foram crescendo, crescendo, até que caram muito grandes
e não cabiam mais na gaiola, então tive que levá-los para a roça porque lá os
dois teriam mais espaço para viver.
Os dois viraram galos e nunca foram para a panela, estão ainda vivos e
felizes morando lá na roça até hoje.

O indiozinho solitário
Por Mel

Era uma vez um indiozinho que morava na oresta e andava muito
solitário. Lá havia uma onça pintada escondida, ela cava o dia todo olhando o
indiozinho, porque ele era sempre triste. Um dia a onça deu vontade ver o
indiozinho mais de perto e quando ele viu a onça cou assustado, mas a onça
cou fazendo carinho nele. Aí ele perdeu o medo e caram amigos. Então
foram felizes para sempre.

A maritaca do Codema
Por Nícolas

Um dia um homem chamado Codema achou um ninho de maritacas com
três lhotes. A maritaca mãe tinha morrido, então o Codema cuidou delas e
depois de crescidas todas voaram. Um dia, o Codema foi caçar passarinhos e
quando mirou a espingarda num grupo de maritacas, uma delas gritou:
— Uai Codema! Você não está me reconhecendo não?
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Um anjo admirável
Por Karen

Vou contar um pouquinho da história do meu bisavô Juca. Ele não está
mais entre nós e isso é uma pena porque eu gostava muito dele, sinto muita,
mas muita falta mesmo.
Quando eu era pequenininha, o meu avô Juca ia em minha casa todos os
dias e sempre levava chocolate, pão sovado, biscoitos, balas, sorvetes e várias
outras coisas. Se ele passasse na porta de uma loja e visse um sapato ou
roupinha bonita, comprava para mim. Nem era aniversário, nem dia das
crianças e muito menos Natal. Ele sempre levava um presentinho e eu cava
muito feliz, porque ele me dava acima de tudo carinho, afeto, amor e o que eu
mais precisava, a sua atenção ao brincar comigo. Ah! E a história mais
engraçada foi um dia em que nós fomos brincar de maquiagem. Falei para o
Vô Juca:
— Vovô, ca quietinho que eu vou pentear seu cabelo e depois maquiar o
senhor, tá?
Ele disse:
— Tá bom.
Então penteei o seu cabelo, prendi com pirainhas, z vários rabinhos e
depois fui fazer a maquiagem: passei base, sombra e reboquei a boca todinha
de batom vermelho. Quando ele se mexia eu falava:
— Quietinho vovô.
Ele apenas sorria. Naquele dia quando paramos de brincar já era hora
dele ir embora. Fui chamar mamãe na loja e quando ela chegou vovô já havia
saído. Aí, mamãe foi até o portão e ainda encontrou o vovô na calçada perto
de casa, ela o chamou de volta para falar benção e quando vovô Juca olhou
para trás foi que mamãe viu o rosto dele todo maquiado e cou brava comigo
porque sem perceber vovó ia embora pintado que nem palhaço. Então ele
voltou e ela limpou o rosto dele, depois sim, ele pôde ir embora feliz.
Pronto, este é um pedaço da história de um homem guerreiro,
trabalhador, feliz, honesto e que acima de tudo amou natureza e a vida.
Vovô Juca sofreu um pouquinho, lutou pela vida até o último minutinho,
mas Deus quis assim.
Eu o amei muito e nunca vou esquecer aquele rosto tão bondoso.
Esta é a biogra a de um anjo admirável que existiu na minha família!
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Nas nuvens, acima do céu, havia uma cidade, um vilarejo, uma serra e no
nal dela uma oresta. Além, um parque de diversões com uma ponte ligando
um lugar ao outro. Ninguém jamais conseguiu chegar até o parque, pois na
oresta havia uma onça de uma espécie diferente: a “Onça Vermelha.” Até
poderia se passar pela cidade, mas havia um portal.
Na cidade moravam uma avó e duas netas, Kaká e Kiki, no vilarejo outra
avó e sua neta Juju. As três meninas tinham o sonho de conhecer o parque
de diversões. Um dia, avós e netas se encontraram no campo e caram muito
amigas.
Anos depois, as meninas já adultas resolveram atravessar a oresta.
Passaram a ponte e a onça não deixou que chegassem nem até o meio da
mata. Kaká, a mais nova, pegou uma pedra mágica que cava no rio e jogou.
Quando a pedra bateu na sua pele, a onça dormiu. Então as meninas pegaram
mais pedras e seguiram seu caminho.
No nal da oresta, um lindo Arco Iris batia nas águas de um riacho. Do
outro lado da ponte estava o parque e nele havia montanha russa, roda
gigante e muitos outros brinquedos. Ficaram muito felizes morando ali naquele
lugar encantado e nunca mais voltaram para a cidade e nem tiveram notícias
da onça vermelha.
Crônica do cachorro corajoso
Por Pedro
No mês de julho de 2010 fui com minha família passear no sítio de meus
avôs. Lá havia vários cachorros, a Laica, o Titã e um pequenino chamado Mike
(Titã atualmente já falecido).
Meu avô tinha uma colmeia e convidou toda a família para assistir a
retirada do mel.
Enquanto meu pai e minha mãe retiravam o mel, eu, minha irmã e meus
avós camos olhando de longe com medo das abelhas.
O Mike sempre foi um cachorro muito levado e corajoso, cou brincando
e pulando no meio das abelhas. De repente, o cachorro saiu latindo e
chorando, não entendemos o que aconteceu, não tinha nenhuma abelha no pelo
ou nas orelhas dele.
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Além das nuvens
Por Flávia
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Só depois de muito tempo é que achamos um ferrão de abelha debaixo
da cauda do Mike, coitado...
Ninho de passarinho
Por Rafaela
Naqueles dias de muitas chuvas, nós tivemos mais uma grande surpresa...
O meu pai chegou em casa com os sapatos muito sujos de barro, minha
mãe lavou e pendurou para secar. No dia seguinte um casal de canarinho
(canário da terra) começou fazer um ninho, adivinhem onde? No sapato do
meu pai, ela botou quatro ovinhos e cou chocando, até que de repente...
Estavam lá aqueles lhotinhos feinhos como eles só, peladinhos e muito
pequeninos.
Hoje eles já voaram e o ninho (sapato do meu pai) está esperando por
mais um casal que quiser chocar.
Tatá, a tartaruga sapeca
Por Henrique Braga
Certo dia ganhei uma tartaruga. Meu pai e
minha mãe compraram e
eu adorei!!!
Eu ainda não havia escolhido seu nome e todo dia esperava meu pai para
colocarmos o terrário perto da janela para que ela tomasse sol, já que as
tartarugas adoram o sol da manhã. Eu dava ração e cava observando os seus
movimentos.
Quando chegou inverno ela hibernou e parou de comer e se movimentar,
o que me deixou muito preocupado a ponto de achar que a Tatá tinha
morrido. Então, pesquisei na internet o motivo dela se comportar assim e
descobrimos que era normal. Ufa! A Tatá estava só dormindo.
O tempo passou... A Tatá acordou, brincávamos muito. Eu a soltava no
chão, de repente ela sumia e eu demorava a achá-la. Procurava embaixo da
estante da TV, embaixo da mesa e acabava encontrando embaixo da cama.
Um dia, acordei fui ver a Tatá e ela estava muito diferente. Não se
mexia, não comeu nada, então saí correndo pedindo socorro, porque a Tatá
estava doente. Aí meu pai chegou e descobrimos que ela estava morta.
Chorei muito e não queria viver longe dela. Foi então que me veio a ideia
de levá-la para um lugar onde eu sempre pudesse vê-la, o laboratório de
ciências da minha escola.
É lá que a Tatá está até hoje.
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PEQUENOS ESCRITORES DA CANASTRA
E além do mais...
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, do ano de 2012 (05 de
junho), os Pequenos Escritores da Canastra zeram trovas coletivas. Cada
um deu uma ideia, um verso ou uma rima.

Terceiro ano
Sem as árvores e os rios,
o planeta perde a respiração...
E junto, a humanidade inteira,
futuro não vai ter não!
Quarto ano:
Se continuar como está,
A água valerá mais que ouro.
E quem preservar as nascentes,
possuirá grande tesouro!
Quinto ano:
Não vou comprar coisas,
que eu nunca vou usar.
Isso é sustentabilidade.
Menos lixo acumular!
Diante de tanta poluição,
O planeta pede socorro.
Protejam as águas e orestas.
Senão em breve eu morro!
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PEQUENOS ESCRITORES DA CANASTRA
Depoimentos
“Eu gosto das aulas de conto, pois lá ouvimos histórias, dialogamos sobre
literatura, conhecemos a cultura de nossa região, aprendemos e nos
divertimos.
Eu acho que a aula de conto é muito importante, acho muito legal poder
publicar meus textos, pois eu gosto de escrever e ouvir histórias e causos.
Publicando meus textos os leitores poderão conhecer um pouco sobre nossa
cultura e sobre cada um dia nós.
Também adoro muito a nossa professora, que admiro muito.
Meu nome é Henrique de Faria Braga (Henrique Braga) tenho 10 anos e gosto
muito de ler e escrever!”

“Sou a Flávia. Tenho 11 anos.
Gosto muito das aulas de conto. Ouço histórias e tenho oportunidade de
contar as minhas. No nal de 2012 camos sabendo que em 2013, no sexto
ano, não teríamos aula de conto! Choque total! Então juntos decidimos que
teríamos uma aula a mais por semana. Todos iam vir a tarde.
Essa é a minha prova que adoro aula de contos!”

“Sou o Leonardo. Tenho 11 anos.
Para mim, a aula de contos é muito boa. É uma hora em que todos conversam,
contam suas histórias e juntos pesquisamos e descobrimos causos e lendas de
nossa região.”
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“Sou o Wagner. Tenho 11 anos.
Aula de contos para mim é muito importante, pois, contamos histórias,
conversamos e rimos muito.”

"Por que eu gosto de contos?
Mel Cristina Bon m Gubel de 9 anos.
Conto é legal, escrever histórias, ler livros.
Para mim é uma maravilha ler livros de montão e pode-se dizer que eu sou
uma escritora, bom quase! Ainda falta eu escrever um livro!!!
Eu não enjoo da aula de conto porque para mim todas as aulas são chatas,
mas os professores são legais. Aula de conto não é chata, ainda mais com a
tia Maria. Ela é muito legal, a melhor professora da escola e se tivesse um
concurso qual a melhor professora do mundo, sem dúvida seria ela!!!
Assinado: Mel Cristina!!"

"Eu gosto das aulas de conto, porque a gente pode usar nosso pensamento
para escrever histórias, poemas, aventuras que acontecem na vida real ou
não." Henrique Gontijo, 9 anos
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O LAUREADO
Por João Carlos Hey
Ainda não sabia escrever e inventava
histórias que contava para os
parentes, amiguinhos e quem mais
lhe desse atenção. Alfabetizado,
colocava tudo no papel. A gramática
e a ortografia, meio que atropelava.
Mas o conteúdo e a originalidade,
sempre uma beleza.
Uma vez quase desistiu. Fez uma
caprichada redação como dever de
casa. Viu em um livro uma gravura
mostrando o convés de um navio.
Imaginou uma viagem transatlântica,
mesmo sem saber direito o que isso
significava. Largou o verbo no
caderno.
Na manhã seguinte, na classe do
terceiro ano, a professora mandou
cada um apresentar sua tarefa.
Orgulhoso, iniciou a leitura sem
tropeços. Voz boa, dicção impecável.
Foi descrevendo em detalhes suas
férias a bordo de um transatlântico
gigante. Quando leu que se divertiu
muito na piscina do navio, a turma
caiu na gargalhada. Não acreditavam
que navio pudesse ter piscina.
Cambada de caipiras, pensou ele.
Nunca viram um navio nem em
fotografia. Como podem duvidar? Não
conseguem imaginar um navio
grandão? Só conhecem canoa...

Riram tanto que até ele passou a
achar que o livro estava errado e os
colegas tinham razão. Debocharam
até na hora do recreio. Naquele dia
não lhe deixaram em paz.
Foi difícil superar o trauma. Uma
semana sem escrever. Só na semana
seguinte, por obrigação, fez uma
redação sem nenhuma ousadia, sem
graça. Água morna, nem gelada nem
quente. Assim ninguém zombaria.
Água com açúcar.
Agora, aguardando a vez para dizer o
seu discurso, as lembranças da
infância no pé da serra
desenrolavam-se na cabeça dele
quadro a quadro, como em um filme.
O sítio do avô com todas as frutas e a
bicharada bem cuidada. A paisagem
das montanhas logo ali, ao alcance
dos dedos. Na cidade, o armazém
onde comprava o papel de seda e os
fios para fabricar as pipas com os
paus de paina sequinhos que colhia
no campo, e também a fieira para
rodar o pião. A igreja e a praça. O
padre e o primo mais velho sacristão.
Nas manhãs de domingo, coroinha
ajudando na missa.
Criado entre a roça e a cidade
pequena. Íntimo do carro de boi e
conhecedor dos segredos do queijo
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famoso da serra. Acostumado a
aliviar-se do calor dos verões sob as
cachoeiras de água fresta. Conhecia
como poucos o sabor da terra e das
matas, onde pisava com os pés
descalços em respeito e gratidão à
natureza pródiga.
Como chegara tão longe? Parte
visível da resposta estava na plateia,
como sua convidada de honra. Sem
ela, provavelmente não teria
aportado ali. E sem ela teria se
recusado a participar da cerimônia.
A mulher que não crescera muito na
estatura física, mas era altaneira nos
sonhos, acreditou nele, no seu jeito
de escrever e contar histórias
deliciosas como queijo com goiabada.
Sua espectadora mais importante
naquela noite de gala, enfeitando o
ambiente austero com sua morenice
discreta e a cabeleira branquinha
bem tratada, parecendo algodão
doce.
Passado o trauma da piscina do
navio, foi retomando seus escritos. O
talento nunca morre. Começou a
participar da Hora do Conto no
longínquo ano de 2012. Junto com
outras crianças, aprimorava o dom de
contar histórias com a professora
Maria. Muito mais do que ensinar, a
mestra transmitia ânimo e incentivo à
meninada, permitindo que o talento
de cada um aflorasse sem pudor ou
censura.
Chegou o dia de deixar a serra.

Precisava garantir o futuro, entrar
para a universidade. Foi para a
capital. O sonho foi junto. Os pés
ficaram.
A universidade ia lhe dar o diploma.
Seria bacharel, doutor. A profissão,
contudo, já tinha. Duas estreias no
mesmo ano. O curso de direito na
federal e o primeiro livro publicado:
Contos da Serra. Nele retratava a
vida simples do interior, contando
histórias verídicas e outras nem
tanto. Já era um escritor profissional.
O curso, ele foi levando. Já que
começara, não custava terminar. E o
terminou com mais três livros nas
livrarias e um no prelo. Um romance.
Advogado mesmo, nunca foi. Nem o
exame da Ordem fez. Ficou só no
título. Ganhava a vida escrevendo. Os
livros, coluna no jornal. Depois uma
revista de circulação nacional e
vários jornais. Até que não deu mais
conta. A paixão eram os livros. A
cada um que escrevia, o nível subia.
Melhor sempre.
Dedicação integral. Palestras de vez
em quando, em universidades mundo
afora. Muitas na América Latina.
Europa vez ou outra. Japão e Coréia.
Austrália. Livros traduzidos para
várias línguas. Inúmeras tardes de
autógrafo nas mais famosas livrarias
do mundo. Muitos prêmios nacionais
e internacionais.
O curioso é que quando recebeu a
comunicação da escolha, estava na
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terra natal, de onde os pés nunca saíram. Herdara o sítio do avô e nele fizera
seu refúgio. Justo quando proseava com a Maria, o meio de comunicação da
enésima geração avisou. Era da academia.
— Dia 10 de dezembro venha para a cerimônia.
— Vou levar a Maria. Minha convidada de honra. Sem ela não vou.
Em Estocomo, iniciando o discurso, olhando para a Maria de cabelos
branquinhos no auditório, encontrou-se no patamar do chileno Pablo Neruda
(1971), do colombiano Gabriel Garcia Márquez (1982) e do peruano Mario
Vargas Llosa (2010), até então os únicos escritores sul-americanos laureados
com o Prêmio Nobel de Literatura. Só ele e o português José Saramago (1998),
em língua portuguesa.
Depois de século e algumas décadas, a justiça se fez e finalmente um escritor
brasileiro foi coroado com a mais importante distinção do mundo. E, para tanto,
o destino o escolheu. Um aluno da Maria e, assim como ela, filhote na serra.

N. do A. – Dedico este texto à Maria Mineira, pelo seu trabalho de incentivo à
leitura e escrita, que vem desenvolvendo com as crianças de São Roque de
Minas, região da Serra da Canastra, Minas Gerais, através do projeto A Hora
do Conto. Oxalá esta história seja de fato uma profecia, exceto no que diz
respeito ao tempo que o Brasil ainda teria de esperar para colocar um
representante entre os laureados com o Prêmio Nobel de Literatura. Tomara
que não precisemos aguardar tantos anos mais para a consagração e
reconhecimento da nossa arte literária. Portanto, que o aluno da Maria não seja
o primeiro brasileiro a ser distinguido pela Academia Sueca, mas apenas mais
um. E que a Maria esteja lá na plateia, isto sim. Como uma homenagem a João
Guimarães Rosa, ainda que tardia.

Uso gentilmente autorizado pelo autor.
Link original: www.recantodasletras.com.br/contos/3660604
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Quem somos
HELENA FRENZEL é maranhense, autora e editora
de vários Ebooks, entre eles, as coletâneas de
contos Perfis Interessantes, Trinta Contos de Euros
e Três de Natal e Outros Quinze Contos. Mantém o
blog Bluemaedel onde concentra suas letripulias e o
projeto 15 Contos+, onde pretende reunir
anualmente contos de diversos novos autores
brasileiros.

MICHELE CALLIARI MARCHESE é catarinense e
contista. Participou em coletâneas publicadas pela
Editora Literata de São Paulo nos Livros UFOContos não Identificados (2009) e Espectra (2010) e
no Livro dos Prazeres publicado pelo SESC de Santa
Catarina em 2008. Mantém uma escrivaninha no site
Recanto das Letras onde publica contos e outros
gêneros.

Dedicamos este número especial a todos os professores, educadores e sonhadores
de plantão, pessoas que não se conformam com as desigualdades e tentam fazer
diferença, no mundo e no Brasil.
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