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natureza em prol da manutenção dos filhos 
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– Você vai gostar! Aqui é muito legal! Você tem irmãos?
– Não! A minha família é bem pequena: eu e meu pai! Minha 

mãe foi embora quando eu era ainda bebê; nem me lembro 
dela.

– Que chato! Bem, lá em casa sou eu, meu irmão mais velho 
e meus pais. Enquanto as aulas não começam, quer que eu 

– Oi! Meu nome é Filipa! E o seu?
– Carlos Eduardo! Mas, se quiser, pode me chamar 

de Cadu!

apresente pra você a nossa turma? Eu conheço 
todo mundo...

– Tudo bem! Vamos lá!

– É o seu primeiro dia na escola, não é?
– É sim! Minha família acabou de chegar à 

cidade. Tudo é novo pra mim!



 – Oi, Marisa!
– Oi, Filipa! Tudo bem?
– Tudo! Olha, esse aqui é o Cadu! É o primeiro dia 

dele na escola!
– Oi, Cadu! Seja bem-vindo!
– Oi, Marisa! Gostei do seu cabelo... É diferente!
– Eu também gosto. Meu pai é negro, e minha mãe, 

branca, descendente de alemães. Sou parte África e 

parte Europa, ou seja, 
bem brasileira. Bom, vou 
andando... a gente se fala! 
Tchau!

– Vamos lá, Cadu!
– Vamos, Filipa!



– Oi, Noslen! 
– Olá, Filipa! Passeando com seu namorado?
– Nada disso, seu bobo! Esse é o Cadu! Ele começa hoje na 

escola.
– Ah, tá! Tudo bem com você, cara?
– Tudo! Beleza!
– Você é bom de bola, Cadu?
– Mais ou menos, Nos...
– Noslen! Meu nome é Noslen. Eu sei: é meio esquisito! E já vou 

dizendo, Noslen é Nelson ao contrário. A maluca da minha mãe quis 
homenagear o pai dela; já meu pai, nem notícias. Ela queria um filho, 
não um marido. Mas tudo bem...

– Pois é, rapazes, o papo tá bom, mas vamos adiante! Vamos, 
Cadu! Tchau, Noslen!

- Tchau, tchau!

- Felipa, o Nos... Noslen parece animado!
- E é! Ele é muito gente boa!



– Bom! Aqui não tem como esconder o grau de parentesco: 
Dandara e Dâmaris! Oi, meninas!

– Oi, Fi!
– Meninas, esse é o Cadu!
– Tudo bem, Cadu? Sou Dâmaris!
– E eu, Dandara!
– Olá, meninas! Sou novo na escola, e a Filipa está me apresentando a galera!
– Isso mesmo! Bom, a Dandara e a Dâmaris são feras no vôlei e em matemática. 

Qualquer dúvida nessas questões é só pedir ajuda a elas.
– É isso aí, não é, Dâmaris?
– É claro, Dandara.
– Valeu, meninas. Obrigado!



– Marquinhos, dá pra tirar a cara do livro?
– Oi, Filipa... só um minutinho!
– Marquinhos, esse é o Carlos Eduardo. 

Cadu!
– Oi, Carlos Eduardo. Cadu. Olha, não 

posso falar com você agora. Tô no meio de 
uma parte eletrizante do meu mangá. 

– Credo, Marquinhos, que grosseria!
– Tudo bem, Filipa! Deixa ele.
– A gente se vê, galera!
– Até, né! Vamos, Cadu! Não liga pro 

Marquinhos; desde que o pai dele morreu no 
ano passado, ele só lê esse tal de mangá!

– Tudo bem! Deve ser difícil pra ele não ter 
mais o pai.

– Imagino... Não, na verdade não faço 
ideia de como seja isso, perder alguém!

– Pois é, deve ser barra!



– Cadu, tá vendo aqueles dois lá perto do bebedouro?
– Sim!
- O mais alto e mais claro é o Miguel, e o mais baixo e moreno é o 

Rafael.
– Anjos da guarda?
– Anjos da guarda foram os pais deles. Eles são adotados, vieram 

do mesmo abrigo. Como eles eram amigos lá, se tornaram irmãos 
adotivos.

– Que legal, Filipa! E eles se dão bem mesmo como parece?
– Mais do que eu e meu irmão, com certeza!



– Oi, Filipa, você tá tão bonita hoje!
– Obrigado, Marcela. Tudo bem com você?
– Tudo, Filipa. E esse gatinho, quem é? Não vai me 

apresentar?
– Claro que vou; esse é o Cadu. É o primeiro dia 

dele aqui na escola.
– Oi, Cadu, sou a Marcela.
– Olá, Marcela, tudo bem?
– Tá gostando da escola, Cadu?
– Tô, sim, tudo parece bem legal.
– Olha, nem tudo é legal, mas a maioria das coisas 

funciona direitinho!
– E seus dois pais, estão bem, Marcela?

– Sim, estão! 
– Legal! Marcela, vou andando. Até mais!
– Até!
– Como assim, Filipa? Dois pais?
– Sim! Vou tentar explicar. Vamos lá: Marcela tem dois pais: o Henrique e o 

Pedro. Quando eles pensaram em ter um filho, pediram emprestada a barriga 
da irmã do Pedro. Marcela é filha do Henrique com a irmã do Pedro, a Estela, 
que só gerou a Marcela. Confuso?

– Um pouco, confesso.
– Além de mãe, a Estela é madrinha e tia da Marcela.
– Que louco e bacana, né, Filipa?
– É verdade!



– Nossa, Filipa, aquela menina é bem diferente. Que roupas estranhas!
– Não seja maldoso, Cadu!
– Não é maldade! Desculpa! Quem é ela?
– Aquela? Fernanda! Ela é linda, não é?
– Sim! Sem dúvida! E por que ela se veste assim?
– Coisas de família, meu caro! A Fernanda tem uma família, digamos, 

alternativa ou, no mínimo, diferente. Ela está aqui na escola porque insistiu 
muito. Os irmãos e as irmãs dela estudam em casa. Não sei se posso dizer que 
ela vive numa espécie de associação, sociedade... sei lá. O que eu sei é que são 
muitos pais, mães, responsáveis, tios, filhos, primos, irmãos etc.

– E você conhece onde ela mora? 
– Uma vez eu fui lá com a galera da escola. Eles moram num sítio logo na 

saída da cidade. 
– Ah, meu Deus! Tô vendo que vou descobrir muita coisa nova por aqui.
– Vai mesmo, Cadu!



– Cadu, agora eu vou te apresentar o Duda. Ele é cadeirante por causa de um tal 
reumatismo.

– Ué? Eu pensei que só pessoas mais velhas tivessem essa doença, Filipa.
– Não, o Duda já sofre com essa doença faz um tempão. Ele tem muitas dores e está 

perdendo os movimentos. Mesmo assim, ele é um dos melhores alunos da escola. Dona 
Sandra, a mãe dele, concordou que ele estudasse enquanto tivesse condições.

– Nossa!
– Nossa mesmo!
– E onde ele está, Filipa?
– Provavelmente, na sala de música... Vamos até lá!

– Oi, Duda!
– Oi, Filipa! Oi, novato! Quem é você?
– Eu sou o Cadu. Meu primeiro dia na escola.
– Tá gostando?
– Tô, sim, a Filipa tá me mostrando os espaços e me 

apresentando para algumas pessoas. Ela me falou que 
você é um dos melhores amigos dela.

– Ela é exagerada! Não acredite 
em tudo o que ela diz.

      – Ela me falou também que você é um dos melhores  
    alunos da escola.

   – É verdade! Mas não se esqueça: a Filipa é exagerada. Meu irmão   
        mais velho, o Sandro, me ajuda, principalmente com matemática e tudo 
que tem a ver com números. Ele é técnico de informática e fera com 
contas e problemas;  dizem que puxou o pai dele. Meu pai, eu não vejo há
muitos anos, desde que se mudou com a nova mulher para outra cidade. 
Meu irmão caçula, o Gui, também parece que vai ser bom com contas. 
Ele é filho do atual namorado da minha mãe. 

– Nossa!
– O que foi, Cadu, impressionado?
– É... mais ou menos, Filipa.
– Duda, deixa eu continuar meu caminho com o 

Cadu.
– Beleza, Filipa. Até!



– Engraçado...
– O que é engraçado, Cadu?
– Lembrei-me da minha tia, 

Natália.
– Por quê?
– Ela casou bem jovem e nunca 

quis ter filhos. O meu tio sempre quis.
– E daí... o que aconteceu?
– Quando ela resolveu engravidar, 

foi uma festa. Quando a Mirella 
nasceu, todos ficaram meio tristes, eu 
acho, pois a Mirella é portadora de 
síndrome de Down.

– E daí, qual o problema?
– Sei lá... acho que a gente não 

esperava ou não estava preparado... 
Como dizem os adultos, o casamento 
da minha tia entrou em crise. O 
marido dela foi embora. Ele paga a 
pensão da Mirella, mas não é pai dela 
de fato.

- Já o meu tio Ernesto tem duas 
famílias.

- Como assim? 

– Primeiro ele casou com a tia Nena e teve dois filhos; depois, 
separou dela e casou com a tia Lúcia e teve uma filha. Aí, ele 
disse que amava as duas e queria as duas famílias.

– Nossa! E elas aceitaram essa situação?
– No começo, claro que não! Mas, com o tempo, elas foram se 

aproximando, pois sabiam que o tio Ernesto ficava com as duas, 
mesmo morando em cidades diferentes.

– E agora? Como as coisas estão?
– Tio Ernesto construiu um sobrado. Na parte de cima mora 

a tia Nena, e na parte de baixo, a tia Lúcia. Elas não são amigas, 
mas dizem que se respeitam.



– Cadu, daqui a pouco você vai conhecer a professora Rita. Ela 
é um amor!

– Ela dá aula de quê?
– Português, minha matéria preferida.
– Legal. Também gosto de português, mas prefiro história.
– Eu quero ser escritora. E você, historiador?
– Ainda não sei...
– A professora Rita não casou nem tem filhos. Ela diz que ser 

professora, ler romances e cuidar dos seus dez gatos é tudo que 
ela precisa pra ser feliz.

– Dez gatos?!
– São os filhos dela... Ah, e os livros também.
– Será que ela cospe bola de pelos como os gatos?
– Cadu, não seja maldoso! Que feio!
– Foi mal... Brincadeirinha...



– Já o professor de educação física é meio durão, mas é gente boa.
– Mas por que ele é meio durão?
– Não sei... dizem que ele foi militar...
– Só por isso?
– Ele é casado com a professora Cíntia, que agora trabalha na secretaria.
– E daí?
– Ela não pode ter filhos. E ele quer ser pai... é o que dizem.
– Tão simples! É só adotar.

– Simples pra você. Parece que ela não quer...
– Bom, a vida é deles. Eles que resolvam, não é verdade?
– Ah, isso é.



– E você, Filipa...
– Eu o quê?
– Quer casar e ter filhos?
– Às vezes, sim; às vezes, não! 
– Como assim? Explica!
– Às vezes, gostaria de ter muitos filhos; às vezes, nenhum. Não 

sei ao certo. O que importa de verdade é ser feliz, não acha?
– Acho, sim!
– E você... Quer casar... Ter filhos?
– Se eu encontrar alguém assim como você, com certeza.
– Seu bobo! Tô falando sério!
– Eu também...



– Bom dia, turma!
– Bom dia, professora Rita!
– Antes de começarmos, gostaria de dizer a vocês que minha família aumentou.
– Como assim, professora?
– Alma, minha gata siamesa, teve três gatinhos lindos.
– Legal, professora.
– Nossa família da turma 401 também aumentou. Por favor, Carlos Eduardo, venha até 

aqui.
– Oi, galera!
– Bom, turma, esse é o Carlos Eduardo. É o primeiro dia dele aqui na escola. Já sei 

que ele conhece alguns de vocês, pois foi ciceroneado pela Filipa. Seja bem-vindo, Carlos 
Eduardo!

– Muito obrigado, professora Rita!
– Bom, crianças, hoje quero que vocês façam 

uma redação, que tal?
– E qual o tema, professora?
– FAMÍLIA! 




