
O livro relata as aventuras de Seba, um garoto muito esperto, atento a 
tudo o que acontece à sua volta, alegre, sensível e com muita imaginação. 
No volume 1, Seba e sua família se mudam para a casa dos avós, onde 
moram também os tios e o primo. A casa foi reformada para facilitar a 
convivência de pessoas com mobilidade reduzida. Perguntas inocentes 
sobre todas essas novidades são respondidas pouco a pouco, e Seba 
começa a crescer interiormente, tentando ajudar sua família. O seu 
cotidiano o leva a refletir sobre os direitos e deveres de um cidadão.
De maneira lúdica e divertida, com uso de fantasia e realidade, As 
aventuras de Seba: no Caminho da Acessibilidade, volume 2, pretende 
mostrar como a convivência com as diferenças é essencial, e que 
sensibilizar adultos e crianças é o caminho para o sucesso de um 
projeto efetivo de inclusão. Novas aventuras envolvendo Seba esperam 
os leitores no próximo volume, quando Seba estará percorrendo o 
caminho da ciência.  
O livro, concebido com o propósito da acessibilidade, estará disponível 
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Seba, o senhor 

dos bolsos-mundo
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 Desde pequeno, Seba adorava usar um macacão 
cheio de bolsos. Neles guardava as  pedrinhas que catava  
no caminho das “viagens espaciais”. A pedra vermelhinha 
era para lembrar... o que mesmo? Bom, essa ficava sempre 
no bolso só porque era muito bonita e, quando a olhava, se 
sentia feliz! Tinha o bolso da memória, e nele estavam guar-
dadas muitas coisas mágicas que encontrava no caminho. 
Ele tinha um método para se lembrar das coisas: associava a 
cada objeto interessante que encontrava, uma palavra, uma 
cor, um cheiro. Assim, para se lembrar de tomar um remédio 
que tinha letras em verde, pegou uma pedra toda coberta de 
limo verde. Ela tinha um cheiro muito especial, então Seba 
pensou: meu remédio é verde, a pedrinha é verde e tem 
cheiro! Pronto! Guardou-a no bolso da memória, mas antes, 
segurando-a com firmeza, disse:
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 – Me avisa quando chegar o meio-dia.

E não é que ela dava conta do recado? Pois, chegada a hora, 
podia sentir o aroma bem fresco do limo, como de grama 
recém cortada, fresquinha, e assim tomava o remédio!

Desde que a família tinha se mudado para a casa dos avós, 
cada dia que passava era um dia de descobertas. As obras 
da cozinha tinham acabado e tia Clarice conseguia cozinhar 
com comodidade, já que o novo espaço estava adaptado 
para sua cadeira de rodas. 

Seba tinha aprendido, das conversas diárias com a tia, que, 
para entender o mundo, precisava se colocar no lugar das 
pessoas, viver na pele delas. Lembrava-se do dia em que se 
imaginou com pelos e, andando em quatro patas, teve uma 
ideia: inventou o lambe-lambe para dar um carinho mo-
lhado para Rosa, sua companheira com focinho. Quando 
se imaginou envelhecendo, fez a felicidade da vovó cons-
truindo uma rampa que a ajudava a entrar sem dificuldades, 
com sua bengala, no salão do cabelereiro. Quando vestiu a 
pele que engordava, viveu a experiência de ser Nuno, seu 
primo, e entendeu que ele podia mudar.

E, pensando nas tantas coisas que vinha aprendendo, Seba 
continuava catando suas pedrinhas para alimentar seus 
sonhos, que mal cabiam nos seus bolsos-mundo. 
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Descobrindo os mistérios 

da casa: o quarto trancado
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 Cada vez que Seba subia ou descia a escada de 
casa, sentia um grande prazer, pois achava que estava 
num palacete. A escada era tão linda que parecia ter saído 
dos livros de História da Arte de sua mãe. Embaixo dela 
havia uma portinha e, como não aguentou a curiosida-
de, simplesmente a abriu e viu... um monte de livros. Era 
uma minibiblioteca! Um dos livros pareceu piscar para 
ele, então Seba aproximou-se e leu: O Pequeno Prínci-
pe. Tirou da estante, sentou-se no chão e começou a ler.
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E foi assim que o tempo parou: não tinha mais nada ao re-
dor, as asas da imaginação o levaram longe, entre as nu-
vens, e a magia tomou conta dele. De repente, uma voz 
parecia falar com ele, semelhante à de sua avó, uma voz 
que vinha de longe... não, vinha de perto, muito perto:

 — Oi, Seba! Te chamei várias vezes e você não es-
cutou. O lanche está servido. Você está no mundo da lua?
– disse a avó, bem do seu lado.

Seba levou um susto.

 — Desculpa, vó, é que... 

Sorrindo, ela continuou:

 — Pode levar o livro para seu quarto, vejo que ele te 
fez viajar. Mas, depois de ler, não se esqueça de deixá-lo 
onde estava, pois cada livro tem seu lugar e fica esperando 
para ser lido por outras pessoas.

Naquela noite, Seba dormiu abraçado com O Pequeno Príncipe. 
Quando sua mãe veio para lhe dar um beijo, ele disse, com os 
olhos fechados, a frase que ficou gravada em sua mente:

 — O importante é invisível aos olhos. 
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No dia seguinte, Seba acordou animado para entrar nos 
lugares perdidos. Sempre que ia encontrar seus pais no 
segundo andar, ele ficava olhando para as duas portas que 
ficavam ao lado do banheiro. Ao abrir a primeira, não teve 
surpresas, pois era simplesmente um quarto mobiliado, 
nada que não pudesse imaginar. A segunda porta era de 
madeira rústica e bem velha. Tentou abrir, mas estava 
trancada. Perguntou à avó o que tinha lá. 
 
Ela sorriu e disse:

 — Aquela é a porta do sótão. Tem coisas importantes 
de outras épocas. Naquele lugar, o tempo parou.

 — É o quarto do tempo... 

 — É só ver, aqui está a chave! – disse, deixando-o mais 
intrigado ainda.

Quando Seba colocou a chave na porta, imaginou-se dando 
de cara com o mago Senhor do Tempo, rodeado de anões.

Um fio de luz penetrava pela pequena janela do sótão. 
Dava para ver muitas coisas amontoadas. Tinha uma es-
cultura, um cofre pequeno, um armário que imaginou ser 
uma tumba egípcia. Um lençol cobria um objeto grande e, 
quando estava tentando descobrir o que era, chegou sua 
mãe, que começou a olhar tudo com detalhe.
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 — Eu sabia que tinha móveis da época em que seu 
pai morava aqui, mas não imaginava que veria tantas coisas 
bonitas. Olha essa mesa entalhada com os pés em forma 
de patas de animal, é fantástica! – disse, quase acariciando 
a mesa; mas logo retirou a mão, pois tinha muita poeira – 
Esse vaso chinês parece original.

 — Mãe, olha o relógio com pêndulo, será que volta 
a funcionar?
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 — Pode ser. Olhe esta fotografia! É do Nuno uns três 
anos atrás, ele era magro e está com uniforme de Taekwondo! 

 — Parece que já até ganhou prêmios. Não sabia que 
praticava esportes. 

 — É mais do que um esporte, é uma arte marcial, com 
regras e filosofia próprias. Por que não pergunta para ele? – 
disse sua mãe – Mas agora não é hora de você ir fazer seus 
deveres? – falou, saindo do quarto.
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 — Esse armário deve ter coisas interessantes, mas a
chave não está aqui... vejamos o que está por trás desse
pano – Pensou Seba.  

Embaixo do lençol, havia um grande espelho, muito antigo. 
Quando Seba parou na sua frente, deu um pulo para trás: a 
sua imagem não apareceu!

Sou um vampiro! – pensou, desesperado. 

Não posso ter medo – disse para si mesmo, e começou a 
limpar o espelho delicadamente com o pano. Agora, sim, 
algo apareceu... Mas estava longe de ser ele. O que era 
aquilo?... Era alguém parecido com ele, mas era... gordo!

Rapidamente, cobriu o espelho e fechou a porta, decidido 
a não contar para ninguém 
o que tinha visto.
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Depois do susto, Seba descobriu algo com a investigação: 
seu primo era um bom esportista! E se propôs a falar com 
ele. Não há nada melhor do que realizar um sonho, e, talvez, 
se tornar um grande atleta fosse o sonho de Nuno. Quem 
sabe não bastava uma ajudinha para concretizá-lo?

A noite foi complicada, Seba ficou se virando na cama 
de um lado para outro. No pesadelo, ele tinha orelhas 
pontiagudas e asas. De repente, se viu gordo, tão gordo 
que caía da cama, e quem o ajudava a se levantar era
Nuno, que estava magro e vestia o uniforme de Taekwondo. 

No café da manhã, levou outro susto: o cardápio fora 
modificado! De lanche para a escola havia sanduíche com 
alface e tomate, pão integral, peito de frango e uma fruta. 
Nada de bolo! Será que era consequência dos “tempos de 
guerra”, quando a cozinha estava em obras?  De onde saiu 
essa mudança? Lanche natural? – pensou Seba.

Como quem lê o pensamento, tia Clarice disse:

 – Precisamos ficar fortes, perder peso, e um bom come-
ço é comer alimentos saudáveis. A nutricionista da escola de 
vocês, que é minha amiga, fez um cardápio para todos nós. De-
morei para convencer a vovó Clara, mas, agora, com as receitas 
impressas, ela está aprendendo e se divertindo ao fazer pratos 
nutritivos e com poucas calorias. Decidimos começar hoje!
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 — Eu já percebi que a cantina do colégio está dife-
rente. Tivemos uma aula sobre nutrição e logo... ZÁS!  Tem 
sucos e o pastel de queijo agora é de forno. Deram sumiço 
nos refrigerantes e balas com muito açúcar... – disse Nuno, 
um pouco triste. 
 
 — Frituras ficam de fora. Experimentem esses biscoi-
tinhos! – disse a vovó, trazendo um prato cheio de biscoitos 
que tinham olhinhos e um grande sorriso estampados. 

 — Cheiroso... Muito bom! ... Chocolate! – disse Nuno, 
e o engoliu de uma vez.

 — É de cenoura, e o que parece chocolate, não é, é... 
São os novos tempos chegando. – disse a vovó Clara, fa-
zendo suspense e contente com a aceitação.

 — Com a educação alimentar introduzida desde cedo, 
em parceria com a escola, o resultado será uma vida mais 
saudável para todos – disse a mãe de Seba, que acabava de 
descer com a roupa de ginástica para dar uma caminhada 
antes do trabalho.
 
 – Hora de correr! Para complementar uma vida sau-
dável, certo, mãe? – disse Seba, saindo após dar e receber 
o alimento mais importante do dia e de sempre: os beijos 
de despedida.
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Os bolinhos recheados 

de memórias
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 Era sábado, e o tão esperado bolinho de memórias era 
o que tinha para o lanche, a única exceção permitida pela 
vovó no novo cardápio natural. Era só começar a comê-los, 
que as lembranças apareciam. 

— Cada bolinho tem uma memória guardada – costumava 
dizer a vovó.

Parecia um fenômeno de alquimia. Ninguém escapava 
do feitiço. Uma imensa nostalgia se apoderava de todos 
quando davam a primeira mordida. O aroma do chocolate 
batido, espumoso e quente, já tinha inundado todos os 
quartos, chamando à mesa, para um clima aconchegante.

– Posso? Que delícia! – disse Seba, fechando os olhos. O 
bolinho descia lentamente e ele o degustou bem devagar, 
procurando saber qual era o conteúdo do recheio, se era 
conhecido ou desconhecido. Uma sensação de felicidade 
invadiu seus pensamentos, e disse:
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 – Lembro, como se fosse hoje, do dia em que Rosa 
viu o lambe-lambe. Ela vibrava, sorria, deitava e rolava, 
mostrando a barriguinha cor de rosa...

Nuno comeu o dele de uma vez. O aroma que emanava do 
chocolate e o sabor que ficou em sua boca deixaram-no 
extasiado.  

 – Lembro... do dia em que ganhei o primeiro prêmio de 
Taekwondo! – disse, com os olhos entreabertos – Eu estava mui-
to feliz, recebendo cumprimentos, agradecendo... e lá estavam 
meus pais, meus avós, meus colegas. – disse Nuno, enquanto as 
cenas passavam, como em um filme, pela sua mente.

 – Por que você não volta a praticar? – perguntou Seba.

 – Meu professor viajou, foi fazer um curso fora do 
país e acho que não voltou.

 – Já está de volta na academia! – respondeu vovô
Pedro – Fale com ele!

Os olhos de Nuno brilharam que nem estrelas no céu, mas disse:

 — Não sei se consigo... agora que estou... diferente. 
Mas Seba percebeu o brilho nos olhos do primo ao falar de 
seu passado.
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 – Eu li na internet sobre o Taekwondo. Nas fotografias, 
achei alunos que são mais... robustos. O peso não interessa! 
– disse Seba – Acho que você deveria seguir as normas, 
como bom praticante. E uma das mais importantes é a 
perseverança! 

Ele olhava seu primo com firmeza, e todos ficaram 
surpresos depois daquela palavra difícil, perseverança. 
Seba correu os olhos por todos e argumentou:

 — Aprendi na internet.

 — Eu vou falar com ele! – finalizou Nuno.

E assim, todos voltaram a flutuar entre o aroma penetrante 
do chocolate e o sabor dos bolinhos.

 — É um néctar dos deuses! – exclamou o pai de Seba 
– Parece que até a luz da lâmpada mudou de cor.

 — Qual é o segredo, vó Clarinha? – perguntou o tio
Júlio, que acabava de rememorar sua infância, com direito a 
uma lágrima de felicidade.

 — O chocolate espumoso foi preparado como nos 
velhos tempos, receita da minha mãe. Mas os bolinhos têm 
uma pitada de carinho, que coloco em cada um antes de levá-
los ao forno – disse vovó Clara, emocionada com o resultado.
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Até Rosa deve ter se lembrado de coisas boas com o boli-
nho que Seba lhe jogou embaixo da mesa, pois estava com 
um grande sorriso e os olhos fechadinhos...

 – A vida seria muito melhor se pudéssemos levar 
junto conosco os sabores e cheiros da casa paterna, certo, 
mãe? – disse tia Clarice, acariciando a mão da vovó Clara.

Naquela noite, Seba sonhou que fabricava bolinhos para 
colocar em um dos seus bolsos, aquele chamado Raízes. 
Eram parecidos com os bolinhos recheados de memórias, 
mas, no lugar de sabores, havia aromas de família, para 
serem usados nos momentos de tristeza ou de fraqueza, 
com a vantagem de que depois poderiam ser recarregados, 
como as baterias, nos momentos de alegria!

...
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Lanchando no escuro
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 Finalmente, o tão esperado dia em que teriam uma 
atividade diferente na escola tinha chegado! Era o “Dia da 
inclusão”.

Tema estranho – pensou Seba – O que ele teria que incluir no 
seu mundo... Ou seria no resto do mundo? A primeira oficina 
chamava-se “Lanchando no escuro”. 
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A sala reservada para o evento era uma 
bem grande no andar de baixo. Seba 
estava ansioso, fazendo fila junto com 
os colegas de turma. 

Hora de começar! Separados em gru-
pos de seis, entraram por um corredor
estreito.  Primeiro, passaram por um 
corredor cheio de cartazes, e o moni-
tor, que se apresentou como Dante, 
começou a explicar:

 — Quando nascemos, vemos o 
mundo de cabeça para baixo. Nossos 
olhos veem o mundo como se eles 
fossem uma câmera fotográfica, então, 
está tudo invertido. Um sorvete, por 
exemplo, ficaria do lado contrário. Mas 
o nosso cérebro é quem o desentorta!

Seba imaginou o que seria do mun-
do se os olhos não tivessem a ajuda 
do cérebro, que desentorta as coisas: 
tudo virado de cabeça para baixo!

31



32

Passaram na frente de um espelho. Seba ficou com medo 
de olhar... Outra vez!! A imagem que viu era a dele GORDO!! 
Deformado!! Mas antes que saísse uma palavra de sua boca, 
Dante explicou:

 — O espelho é côncavo e deforma a imagem! 

E logo demonstrou como isso era possível usando dese-
nhos geométricos.

Seba suspirou... Agora sim, ele poderia dormir tranquilo.
O espelho do sótão não estava enfeitiçado!

 – Já que o que estamos vendo depende da luz, então 
vamos eliminar o problema. Vamos ficar sem a visão –
disse Dante.

Seba, que já tinha sido cachorro, velho, gordo, agora teria 
a oportunidade de aprender o que acontece quando uma 
pessoa não tem visão.

Ainda não entendia o que queriam dizer com “inclusão”, mas 
ficou curioso e um pouco nervoso quando lhe deram uma 
venda feita de pano para colocar nos olhos e uma bengala. 
Ela era bem leve, diferente daquela que a vovó Clara usava. 
Todos se colocaram em fila e entraram num labirinto. 
Estava tudo escuro, ou melhor, tudo branco. A sensação 
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era a de estar perdido no espaço. Manoel se apresentou, 
perguntando o nome de cada um e dando um conselho:

 — Prestem atenção à minha voz e comecem a cami-
nhar usando o bastão, balançando-o da esquerda para a 
direita. Vocês serão guiados pelo som! 

Foi assim que subiram dois degraus de uma escada sem 
corrimão, passaram por uma cachoeira – pelo menos era 
assim o ruído de fundo, de água caindo. Parecia que havia 
passarinhos cantando! Uma parte do caminho tinha grama 
e, depois, algo duro. Foi difícil atravessar o caminho de 
pedras, pois a bengala ficava presa no chão. Chegaram à 
cidade. Podia-se ouvir as buzinas dos carros.

 — Prestem atenção agora! – dizia Manoel. Tarde de-
mais: uns bateram em um objeto que estava à direita, que 
logo descobriram ser um cesto de lixo. Depois, Seba esbar-
rou em um telefone público.

 – Ai! Ui!...
 
 – Esse telefone é um quebra cabeças para quem não vê! 
– disse Manoel – Vamos usar agora o telefone para ligar para 
suas casas. – E percebendo que era uma tarefa muito dificil, 
acrescentou – Se o telefone contasse com recursos da escrita 
braille, seu uso seria muito simples para quem não tem visão.
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Passaram por um corredor com um chão estranho, tiveram 
que subir um degrau, depois descer outro... Uma tarefa bem 
difícil, já que não podiam ver! Seba lembrou-se da vovó...

  – O revestimento do piso é especial, de borracha, 
com círculos em relevo que ajudam a identificar uma mu-
dança de direção ou um desnível – explicou Manoel. Vocês 
estão caminhando sobre um piso tátil!

Finalmente, saíram do labirinto e ficaram rodeando uma 
mesa. Deveriam identificar o que estava em cima dela. Fru-
tas de mentirinha e verdadeiras, coisas quentes e frias, e 
uma escultura que tinha chifres!!! Mais tarde descobririam 
que era o rosto de um viking.
 
 – O que é isso? – perguntava Manoel – E todos riam, 
pois, na maior parte das vezes, não sabiam o que era. 

Depois, veio a melhor parte: o lanchinho! Todos foram 
levados até um balcão, sempre seguindo a voz de Manoel. 
Quem oferecia o lanche era Rose. Ela acariciava a mão 
de todos, perguntava o nome de cada um e entregava o 
sanduíche e um copo com suco que ela mesma tirava da 
garrafa térmica. Seba acabou logo o seu e achou melhor 
não importunar pedindo mais. Foi então procurando a 
garrafa e... quem disse que foi fácil acertar o bico da garrafa 
térmica!? Vários gritinhos indicaram a falta de pontaria! 
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Rose percebeu que era melhor ajudá-los guiando com sua 
mão apoiada na mão de cada um e dizendo: – Mais para a 
direita, um pouco mais embaixo...

E foi assim que a experiência chegou ao fim. Todos rindo, 
tiraram as vendas e puderam ver que Manoel e Rose eram 
cegos. Eles, que foram os guias, não podiam ver, e ensinaram 
a todos o caminho. Mostraram que podiam, que são como 
todos. Que era só deixá-los trabalhar. Isso é incluir! E Seba 
lembrou que o importante é invisível aos olhos...

 – A sociedade deve deixar de ter preconceito e ofe-
recer condições para que possamos trabalhar, começando 
pela oferta de espaços acessíveis, nos quais todos possam 
ir e vir. Para isso, são necessárias políticas públicas de inclu-
são para os deficientes visuais – disse Rose. 

Todos souberam que Rose é artista plástica e que foi ela 
quem fez a escultura dos chifres, que era um viking!!!

O dia de atividades acabou, mas todos ficaram com 
gostinho de quero mais! 

E, naquela noite, no sonho de Seba, vikings eliminavam 
quinas pontudas e cabines de telefone em uma luta 
armada para deixar a cidade totalmente inclusiva, livre de 
obstáculos.

 

...
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5

O super-relógio 

de uma superfamília 
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 Era um fim de semana chuvoso e todos estavam em 
casa. Até tio Júlio tinha voltado do trabalho. Ele era enge-
nheiro, trabalhava quinze dias seguidos na plataforma de 
petróleo e depois ganhava duas semanas de folga.

Seba falou com o vovô sobre o relógio que estava para-
do. Subiram ao sótão e, com um pouco de óleo aqui e um 
aperto ali, ele solucionou o problema na hora. 

 — Dá uma olhada – disse, apontando para dentro da 
porta de vidro. 

Seba abaixou a cabeça tentando não tocar o pêndulo do re-
lógio, que tinha começado a balançar. 

 — O qué e isso? – disse Seba. 

Era um botão de madeira, e, quando ele o puxou para cima 
com cuidado, apareceu uma gavetinha.

 – Um compartimento secreto! – gritou empolgado.

 — É mesmo, e tem uma história. Depois eu conto. 
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 — Podemos levá-lo para a sala? – disse Seba. 

 — Consultaremos sua avó, eu acho que ficaria muito 
bem; e me faz lembrar os velhos tempos – disse, nostálgico.

Depois da aprovação dela, chamaram Nuno e tio Júlio para 
ajudar a descer o relógio, que era pesado. O vovô sentou-
se na poltrona, e, junto com ele, todos ficaram olhando e 
curtindo o tempo, que entrava como um novo integrante 
da casa. Seba logo abriu a gaveta, e achou... uma carta!

 — Posso ler? Conta a história, vovô. – disse Seba.

 — Esse relógio sempre foi pontual, nunca falhava desde 
a época em que eu era uma criança. Um dia, meu pai, o seu 
bisavô Miguel, ficou doente e veio a falecer. Estávamos todos 
muito tristes e o único relógio da casa, aquele que o bisavô 
sempre dizia que não devia ser vendido nunca, pela primeira 
vez, parou. Logo achamos estranho o fato, pois pareceu estar 
associado à sua falta, pois ele, todos os dias, sentava na pol-
trona, de frente para o relógio, para escrever o que chamava 
de “diário das horas”. Eram histórias de sua vida e, ao terminar 
de escrever, ele olhava para o relógio e desenhava um círculo, 
como se fosse um rostinho, com os ponteiros marcando a 
hora. Às vezes, tinha um sorriso desenhado. Um dia, quan-
do colocava óleo e limpava para deixá-lo funcionando, olhei 
para baixo e descobri a gaveta secreta. Abri, e dentro tinha...

39



4040

 — Tinha? 

 — Uma carta e uma sacola. Dentro da sacola havia 
umas barras de ouro. A carta está ainda aí. Pode ler, Seba.

 — Diz: Para minha família, para que realizem o sonho 
de uma casa nossa. Estarei sempre por perto. Amo muito 
vocês. Miguel.

 — Ele havia poupado por muito tempo, durante mui-
tas horas de trabalho. E esta casa é seu legado, e o relógio 
também – parecia que lágrimas corriam pelo rosto do vovô 
Pedro, e ele tossiu, como fazia sempre que queria disfarçar 
as emoções.

Seba o abraçou muito forte e lembrou-se da outra vez em 
que vira seu avô com lágrimas nos olhos: foi quando chegou 
para morar na casa. Ele devia estar com muitas saudades. 

 — Agora a sala da superfamília tem um super-relógio! 
– disse Seba, e todos vieram para admirá-lo, emocionados. 

 — Seba, sabia que os nomes de teu pai e tua tia fo-
ram inspirados em pessoas famosas da literatura? – disse 
vovó Clara. – Seu pai Fernando e sua tia Clarice se chamam 
assim em homenagem aos escritores Fernando Pessoa e 
Clarice Lispector.
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 – Você, por pouco, não se chama Machado – disse a 
mãe de Seba, Marina, que acabava de entrar na sala, cutu-
cando seu pai.
 
Naquela noite, Seba sonhou com o super-relógio, que 
tinha pés, olhos alegres e um grande sorriso, e estava gordo 
que nem um porquinho, de tantas moedas guardadas.

...



42

6

Rosas para a família!
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 E os dias passaram. Nuno fazia Taekwondo e ema-
grecia pouco a pouco. Ganhava a admiração de seus pro-
fessores, que sempre tinham torcido por ele. Competiria 
logo e, quem sabe, ganharia um troféu, pois ele era real-
mente bom na arte marcial.

Um dia, Nuno chamou Rosa para que o acompanhasse, 
como sempre, na caminhada vespertina; ela bem que ten-
tou, mas não levantou...

 — Já está quase na hora – falou a vovó Clara, olhando 
Rosa com ternura – É hora de ser mãe!
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No dia seguinte, Seba, logo que acordou, correu para ver 
Rosa, mas era hora de ir à escola. Não é justo – pensou – Os 
pais deveriam poder ficar neste dia!  

 — Rosa precisa de tranquilidade, ela sabe o que fazer! 
– disse vovó – Eu estarei aqui se ela precisar!

Foi o dia mais longo da vida de Seba. 

Quando chegou da escola, olhou e contou: sete cachorrinhos!! 
Rosa recebia afagos de todos, e ela lhes devolvia, feliz, um 
olhar de satisfação pelo dever cumprido, enquanto lambia 
a cria com muita dedicação. Pudim também ajudava na 
operação limpeza.

Eles foram logo batizados, depois de uma longa delibera-
ção entre Nuno e Seba: Chocolate, Rosinha e Rosadinha 
estavam misturados com os manchadinhos, Almôndega, 
Pastel, Soneca e Mel. Dava para perceber que alguém estava 
com muita fome na hora da escolha dos nomes...

...
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7

Nem sempre uma planta 

é um vegetal...
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 Um dia, Seba falou para seu pai:

 — Quero aprender a desenhar a tal da “planta” de 
nossa casa. Você me ensina?

 — Claro, mas primeiro quero te contar a história 
desta casa. Você sabia que ela era diferente? Anos atrás 
a tia Clarice voltou a morar com os seus avós, pois es-
tava grávida de Nuno e precisava de mais ajuda, já que 
tio Júlio viajava muito. Nessa época, os tios moravam no 
andar de cima, e os avós, no de baixo. Nasceu Nuno, e 
a casa continuou como era por muitos anos. Depois do 
acidente de carro, quando Clarice passou a usar cadeira 
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de rodas, foi preciso modificar os cômodos do primeiro 
andar para atender às necessidades dela e da vovó Cla-
ra, que também tinha dificuldades para subir escadas.
A casa foi mudando em função das pessoas. 

 — Tudo bem, então vamos desenhar a casa como 
está agora. Como devo fazer?

 — Faz de conta que, de repente, surgiu uma venta-
nia e levou o telhado e o segundo andar. Olhando de cima 
o que sobrou, podemos ver todos os cômodos do primei-
ro andar. Então, uma grande lâmina vem e corta todas as 
paredes pela metade. Continue olhando de cima... Pronto! 
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Mãos à obra! É hora de desenhar o que está vendo, a plan-
ta-baixa!

 — Era uma casa muito engraçada, não tinha teto...
– foi cantarolando Seba.

O pai riu e, enquanto desenhava, foi perguntando:

 — Vamos lá! O que tem à esquerda do  banheiro?

Seba respondia, e ele continuava desenhando. 

 — Por que o desenho das paredes aparece com bura-
cos em alguns lugares?

 — É para indicar o espaço das portas e janelas.

E assim foi fazendo, fazendo, acompanhado de perto por 
Seba, que dava palpites. Algumas vezes, o filho tinha a sen-
sação, ou melhor, a certeza de que seu pai estava errando 
de propósito, pois apagava o que tinha feito e pedia para  
que Seba terminasse o desenho.

 — Você é muito bom em desenho e usa a lógica!

 — Filho de passarinho... – disse Seba.
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 — Peixinho é! – respondeu o pai, sem pensar.

 — Peguei você! – disse, rindo, Seba.

 — Vamos continuar em outra hora, agora precisamos 
de uma boa refeição!

E foi assim que a planta-baixa do primeiro andar da casa foi 
aparecendo, desenhada a quatro mãos!

Mas como foi Seba quem fez o acabamento... Hummmm... 
Ele escondeu os cachorrinhos entre os móveis, e todos eles 
foram parar dentro do desenho!

53
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Ache os sete cachorrinhos
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8

E a vida continua...
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 A superfamília tinha crescido, e a 
ternura tinha aumentado. Agora, deveriam 
passar por uma nova adaptação: a casa te-
ria de mudar novamente, já que os cachor-
rinhos precisavam de um lugar na garagem. 
Tia Clarice estava preparando uma expo-
sição com suas pinturas e precisava de um 
ateliê. Os doces caseiros de vovó Clara fize-
ram propaganda por si só, e o que seria uma 
pequena venda para os vizinhos transfor-
mou-se em uma miniempresa gerenciada 
pelo avô. Nuno começou a emagrecer, em 
parte pela alimentação balanceada, mas 
também devido à prática de taekwondo, e 
agora já podia ser chamado de “forte” e não 
de “gordo”. Ele e tio Júlio precisavam de um 
espaço para praticar esportes.

A futura transformação da casa era um bom 
trabalho para o pai arquiteto e o filhote, que 
seguia seus passos. Várias modificações
viriam a acontecer, para atender às neces-
sidades de todos por ambientes acessíveis.
Mas os bolinhos de memórias permane-
ciam os mesmos, e eram servidos pontual-
mente, uma vez por semana, para que os 
sonhos realizados nunca fossem esqueci-
dos, e, ao mesmo tempo, deixassem livre o 
caminho para os sonhos futuros.
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Reflexões

DICAS PARA PAIS E PROFESSORES
A partir de As Aventuras de Seba – no Caminho da Acessibi-
lidade, volume dois, é possível elaborar algumas reflexões 
que podem ser estendidas ao universo de cada leitor. A se-
guir, as recomendações para leitura do texto – seja ela feita 
em sala de aula, ou no lar – encontram-se divididas por ca-
pítulos, de modo a facilitar o melhor acompanhamento de 
cada abordagem.

CAPÍTULOS 2 e 3
 Seba vai guardar em sua memória bons momentos 

de sua infância. E você, lembra-se de alguma situa-
ção semelhante? Como foi? Conte-nos por que foi 
importante para você.

CAPÍTULOS 4 e 5
 O que significa inclusão? E inclusão social? Dê exem-

plos tirados do seu dia a dia.

 No capítulo 4, Seba demonstra ter dúvidas sobre a 
atividade da escola chamada “Dia da Inclusão”. Qual 
é o tipo de inclusão a que ele se refere? Mais adian-
te, volta ao assunto com a seguinte afirmação: Isto 
é incluir. Explique melhor o que o texto quer dizer, 
discuta com seus colegas de sala.
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 Cite duas frases usando as palavras “igualdade”, “pes-
soas”, “diferença”, “direitos” e “deficiência”.

 Você já percebeu que em alguns elevadores há uns 
pontinhos ao lado dos números dos andares? Esses 
pontos em altorrelevo também existem em caixas 
de medicamentos. Você sabe o que eles significam? 
Tente encontrar a escrita braille em outros objetos, 
como nas embalagens de shampoo.  

CAPÍTULO 7
    Você sabe o que é uma planta-baixa?

   Tente agora desenhar a planta-baixa de sua casa ou 
apartamento.

   Você percebeu que na planta-baixa desenhada por 
Seba, ele colocou apenas sete cadeiras na mesa de 
oito lugares, mas deixou um espaço livre correspon-
dente à oitava cadeira? Será um erro? Ou será que 
deixou lugar para tia Clarice?
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Glossário

ACESSIBILIDADE: Consiste na facilidade de acesso e de uso 
de ambientes, produtos e serviços por qualquer pessoa, 
independentemente de ela ter algum tipo de limitação ou 
não.

ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE: Quando um espaço 
é acessível a todos, é capaz de oferecer oportunidades 
igualitárias a seus usuários. Eliminando as barreiras, as 
dificuldades para ir e vir, todos são beneficiados: as pessoas 
com deficiência e as que têm uma limitação temporária 
(por exemplo, uma perna quebrada).  

BRAILLE: Sistema de escrita e leitura em relevo para 
deficientes visuais, inventado pelo francês Louis Braille, 
que perdeu a visão aos três anos de idade. A leitura é feita 
da esquerda para a direita, com o toque de uma ou duas 
mãos ao mesmo tempo.

INCLUSÃO: Ato, processo ou efeito de incluir indistinta-
mente todas as pessoas no processo educativo ou social.

INCLUSÃO SOCIAL: De modo geral, o termo se refere à 
inserção de pessoas com algum tipo de deficiência nas es-
colas, no mercado de trabalho, ou ainda a pessoas consi-
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deradas excluídas, que não têm as mesmas oportunidades 
dentro da sociedade, por diversos motivos. Fonte: http://
www.infoescola.com/sociologia/inclusao-social.

PLANTA-BAIXA: Representação gráfica do corte horizontal 
de um edifício, que passa geralmente acima do plano dos 
peitoris das janelas.

PRECONCEITO: Ideia formada antecipadamente, sem co-
nhecimento dos fatos. Normalmente, é seguido de uma ati-
tude discriminatória. O preconceito pode estar até em um 
pensamento, por exemplo: que feio, que gorda, que burro!   

 SÍMBOLO INTERNACIONAL PARA ACESSIBILIDADE: 

SOLIDARIEDADE: Sentido moral que vincula o indivíduo 
à vida, aos interesses e às responsabilidades de um grupo 
social, de uma nação ou da própria humanidade.
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Sobre este livro

 As aventuras de Seba: no Caminho da Acessibilidade é 
o segundo volume de um projeto de livros inclusivos que 
procuram promover a integração entre pessoas com e sem 
deficiência. A intenção é produzir livros cujas histórias con-
templem personagens com deficiência inseridos no con-
texto social. Dessa forma, será possível contribuir para a 
formação cidadã e humana desses leitores, minimizando a 
possibilidade de atitudes de segregação em qualquer am-
biente e em todas as fases da vida. De maneira lúdica e 
divertida, com o uso de fantasia e realidade, pretende-se 
mostrar, neste contexto, que conviver com as diferenças é 
essencial para todos.
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