CONCURSO DE REDAÇÃO 2016
VENCEDORES BAURU
CATEGORIA 8º e 9º ANOS
CRÔNICA
 2º LUGAR
Escola: COLÉGIO DINÂMICO
Cidade: Bauru
Aluno: Leonardo Silveira Rodrigues
Professora: Luciana Raucci
Diretora: Sandra B. Yoshuira

A calçada
Em uma rua muito movimentada, um garoto senta na calçada para observar as pessoas. Primeiro,
avista uma senhora varrendo a frente da sua casa e começa a refletir. Teria ela atingido todos os seus
objetivos na vida? Ao notar a expressão calma e o sorriso levemente esboçado, conclui que sim. Qual
teria sido seu sonho? Talvez fosse se casar ou conseguir um emprego, talvez aquela pequena moradia
fosse sua grande ambição. E como concretizar aquele sonho? Mesmo sem conhecer a idosa, o menino
consegue enxergar as marcas do trabalho duro, como as mãos calejadas que seguram a vassoura ou as
olheiras enormes que a mulher ostenta.
O olhar dele se encontra com o de um homem vestindo terno e gravata, com uma maleta na mão.
Estaria ele vivendo um sonho? Seria ele uma pessoa feliz? A expressão dele, que é completamente
contrária da velha, responde essas perguntas. Ele parece tenso, triste e cansado. Onde estariam
aqueles sonhos de criança que variavam entre ser um astronauta e ser um jogador de futebol? Foram
largados, abandonados, esmagados por um sonho que sequer é dele.
A última pessoa é uma mãe, com seus filhos, que para em um sinal vermelho em seu carro prateado.
Teria ela desistido de suas ambições por conta deles? Ou talvez eles seriam sua ambição? Na verdade,
nada disso parece importar; ela está tão focada no presente. E se não pensa no presente, pensa no
futuro das crianças.
O garoto decide voltar para casa, mas entra com a certeza de que quer cumprir suas metas para que
no futuro possa ser observado na rua por um menino e servir de exemplo para ele.

