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Mensagem
Agradeço aos professores, parceiros nessa jornada de formar novos
leitores. Os textos dos alunos é o resultado de um trabalho de leitura e avidades desenvolvidas, nas escolas, com a nalidade de fazê-los descobrir o grande
prazer do ato de ler. Os professores são os grandes maestros, condutores dessa
empreitada. Muitos me acompanham nesses mais de vinte anos de projetos de
leitura nas escolas, por todos os cantos do Brasil, acreditando, como eu, que é
possível formar leitores. Sei qual grande alegria é para ele, professor, ter o texto
de um aluno seu, nesta obra.
Neste ano, em parceria com secretarias de educação, parciparam
muitos municípios com uma grande quandade de escolas o que espero contribua
para melhorar o índice de leitura entre os estudantes. Assim foi em Anguera, Boa
Nova, Condeúba, Cordeiros, Itacaré, Itagi, Jequié, Manoel Vitorino e Mortugaba,
na Bahia; Lagoa Formosa em Minas Gerais; Lagoa Seca na Paraíba e Cananéia,
Itanhaém, Salesópolis, Santa Gertrudes e São Pedro, em São Paulo. Além, claro,
das muitas escolas, de várias regiões do país, que parcipam do projeto há
vários anos.
Obrigado amigos, colaboradores e patrocinadores dos projetos de
leitura, que viabilizam tornar-se realidade esse sonho de um Brasil Leitor.
Parabéns aos alunos, escritores, que veram os seus textos escolhidos
para compor esta décima obra dos parcipantes do projeto Ler é Bom, Experimente!, que nesta edição, contempla estudantes do ensino fundamental I e II.
Não temos a pretensão de torná-los escritores, mas sim de fazê-los perceber que
é possível discur, compreender e reescrever um texto com a sua percepção e
com nova conotação. Ao ler com a intenção de escrever tendo como referência
a história e os personagens da leitura, o estudante terá que ler pausadamente,
atento aos detalhes, relendo, reendo. Nesse momento, muitos despertam o
interesse pelo prazer da leitura. Observo, pelos textos, a preocupação dos jovens
com o país, com a maneira de interagir com as pessoas, o respeito pelas diferenças, pela natureza e a solidariedade.
Deixa-me muito feliz que estejam comigo nesse trabalho e desejo que
se tornem leitores e, também, incenvadores da leitura para que tenhamos um
país melhor!
Obrigado professores por contribuir, sem desânimo, para a formação
do cidadão.

Laé de Souza
Coordenador do Grupo Projetos de Leitura
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Olímpiada de Matemáca
Laé de Souza
Deuclides estava na mesma turma há muito tempo e passava de ano
sempre arrastado. Era sempre na recuperação em muitas matérias e, no nal do
ano, era um tormento para conseguir aprovação. Tinha que estudar com a ajuda
da mãe ou fazer aulas parculares com uma professora vizinha e mesmo assim,
ia para o outro ano na aprovação do conselho de classe.
Ele era sempre alvo de gozação dos colegas de escola, principalmente
pelo fato, de todo ano, car em recuperação de matemáca. Ano sim, ano não,
cava em ciências, história, geograa, inglês, mas matemáca estava sempre entre
elas. No intervalo das aulas um perguntava quanto é três mais dois, Deuclides?
e o outro falava não faz pergunta dicil pro coitado e todos riam a valer.
Bem sabemos como são colegas quando pegam no pé e o nosso Deuclides, era
alvo de chacota quase todos os dias. Não perdoavam, mesmo.
Bem-comportado ele sempre foi, não há como negar. Não conversava,
respeitava os professores que, em sua maioria, evitava quesoná-lo na classe,
pois sabia que ele não conseguiria dar a resposta correta para uma pergunta e
seria alvo de deboche dos colegas ao gaguejar até car mudo. O menino sentava
na cadeira e o seu olhar era xo, ora no professor, ora na lousa, mas como dizia
o Marquinho, seu vizinho de carteira parece que o Deuclides está fora do ar.
A gota dágua do desespero foi quando, em uma Olimpíada de Matemáca no colégio, um dos colegas, de gozação e para humilhar, inscreveu o Deuclides,
sem ele saber. Ele só tomou ciência de que seria um dos parcipantes quando
saiu a lista dos inscritos no concurso.
A parr daí o pobre não teve mais sossego. Era um tal de E aí, Deuclides,
vai ganhar a olimpíada?, Tamos perdido com Deuclides na disputa.
O Deuclides tentou excluir o seu nome da lista, mas não teve jeito. Que
importância nha, disse o coordenador da olímpiada. Era só ele não comparecer no dia e tudo bem. Assim, o Deuclides foi alvo constante das chacotas, mas
como ele pensou, não sei se será melhor sair mesmo, ou permanecer na lista. A
zombaria vai connuar de qualquer jeito.
Enm, chegou o dia da tal olímpiada e, para surpresa dos colegas e do
próprio coordenador, o Deuclides compareceu e não arredou pé, parcipando
de todas as etapas. Perguntaram na brincadeira E aí, Deuclides, voltará à tarde
para a outra etapa? e ele, já conformado com as gozações, respondia perdido,
por perdido, vou até o m.
Na semana seguinte, saiu o resultado e, para assombro geral, lá estava
no topo da lista, como vencedor da Olímpiada de Matemáca o aluno Deuclides
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de Jesus. Ninguém acreditava, nem alunos, nem professores. Pediram revisão, o
maior auê, mas não teve jeito, o nosso amigo, claro, agora era chamado por todos
como nosso amigo, recebeu com grande festa e merecidamente a sua medalha.
Quando chamado no palco pelo diretor da escola para receber o seu
prêmio e o troféu, foi convidado a proferir algumas palavras. Microfone na mão
e voz rme, encarando os colegas sentados na plateia, falou:
Agradeço aos colegas que me inscreveram nessa gloriosa Olímpiada
de Matemáca. Não pela premiação, nem pela medalha, mas por me fazer compreender que nada é dicil quando se tem força de vontade. Aprendi que, no que
não somos os melhores é no que mais devemos nos esforçar. Mais do que provar
para vocês que eu poderia, eu quis provar a mim mesmo que era possível e só
dependia de mim. Tive que vencer a mim mesmo para estudar com anco e às
escondidas. Que sirva de exemplo a todos que pensam que não conseguem e têm
diculdade em alguma matéria. Todos podem, sim. Pensem: Se até o Deuclides
conseguiu, como eu não consigo!, concluiu sorrindo, com uma gargalhada geral
na plateia e o público aplaudiu de pé.
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