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 Seba tinha o hábito de observar o seu caracol de es-
timação durante suas caminhadas noturnas. Era surpreen-
dente como alguém conseguia viver com a casa nas costas! 
Seba reparava que, quanto mais seu bichinho crescia, mais 
a casa crescia junto, e ia se modificando.

Mas dentro da casa só mora ele. A espiral da casca pode dar 
muitas voltas, mas lá não tem lugar para outros quartos e 
para incluir uma família! – pensava.

Seba não podia deixar de comparar a casa do seu caracol 
com a história da casa dos avós, onde morava, com a di-
ferença de que sua casa crescia quando o número de mo-
radores aumentava. Ela tinha passado por muitas obras, 
que começaram para facilitar as idas e vindas da cadeira de 
rodas de sua tia Clarice, e por fim conseguiram acomodar 
Seba e seus pais. Era uma casa adaptada, que crescia junto 
com as necessidades de todos. 

A casa conseguiu abrigar os sete filhotes de Rosa, sua ca-
chorrinha branca e peluda,  que já estavam enchendo o lugar 
de alegria e bagunça. Pena que depois chegou o momen-
to de doá-los. Ficou só Soneca, porque ninguém conseguiu 
achá-la na hora de ser entregue a seu novo dono! No dia se-
guinte, descobriram que estava... dormindo dentro da caixa 
de ferramentas do vovô Pedro. E foi assim que ela ficou!

9
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O caracol surgiu numa noite de chuva, quando ele e seu 
primo Nuno, depois de procurar por Soneca, foram cum-
prir a missão de exploradores. O macacão dos mil bolsos 
de Seba estava supermolhado, mas eles tinham combina-
do com os avós que tirariam do jardim todos os caracóis 
que encontrassem, já que eles saíam depois da chuva para 
exercer uma das suas funções dentro do ciclo da natureza: 
comer folhas.
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O caracol de estimação tinha uma concha castanha com 
uma pinta grande e preta – uma concha-mundo, como cos-
tumava chamar. A princípio Seba achou o bicho gosmento, 
mas logo passou a gostar dele. Quando tentou pegá-lo, ele 
– VAPT-VUPT! – entrou na concha. Pouco depois, mostrou 
a cabeça e voltou a se esconder, saiu novamente com as 
duas anteninhas e olhou para Seba. De repente, o bichinho 
não tinha mais medo! E foi assim que nasceu um carinho 
mútuo entre os dois. 

Seba procurou uma caixa de sapatos, encheu-a de grama 
e pedaços de folha, fez furos para que o caracol respiras-
se, o levou para morar no seu quarto e o batizou de Rubi-
nho. Rosa logo descobriu que a caixa estava viva. Ficava 
cheirando e mexendo o rabinho e, generosa, aceitou a sua 
companhia.

Seba colocava a caixa no quintal e observava Rubinho an-
dando: primeiro, levantava a cabeça, depois, pouco a pou-
co, o resto do corpo.

Vai... Vem... e vai... e vem... Igual a uma onda no mar. 

E, claro, muito devagar, pois ele nunca tinha pressa. Pas-
seava... comia... e depois voltava ao abrigo-caixa.

11
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Um dia, Seba deixou Rubinho passeando no quintal e foi 
lanchar. Quando voltou, já estava escuro. Procurou, procu-
rou... e nada! Seba ficou triste, mas, por outro lado, sabia 
que não era legal deixar os animais presos, e ele próprio 
também gostava da liberdade! Um mês depois, olhando 
entre as plantas em um dia de chuva...

...
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Lá estava ELE!! A pinta de Rubinho era inconfundível! Es-
tava dando carona sobre sua casa a dois caracóis bebês, 
pequeninos!!! Que felicidade!! Seba nem quis pegá-lo, dei-
xou que continuasse sua vida. Agora Rubinho não precisava 
mais dele, tinha sua família para cuidar e amar, não estava 
sozinho!

Seba pensou que a história de Rubinho parecia a sua, pois 
nos mil bolsos do macacão levava tudo o que era impor-
tante. Como no seu bolso chamado Raízes, onde guarda-
va uma casca vermelha de amendoeira que lhe trazia os 
aromas da sua casa e era usada nos momentos de tristeza 
ou de fraqueza. Quando segurava o pedacinho de madeira, 
sentia a sua família reunida e se recarregava de forças e de 
alegria! 

...
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Alcançando lugares 

inalcançáveis
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– Seba, por favor, pega as moedas que caíram embaixo da 
mesa do fogão? – pediu a tia Clarice.

Seba, enquanto recolhia as moedas, ficou pensando sobre 
o quão difícil era poder alcançar o chão de cima de uma 
cadeira de rodas. E as costas da vovó deviam doer quando 
ela agachava para pegar a agulha do tricô... 

– Seba, por favor, caíram os alfinetes de gancho, pega pra 
mim? Fico chateada cada vez que cai alguma coisa no 
chão... – reclamava a vovó.

Como poderia ajudar? Pensou, pensou e foi falar com o 
vovô Pedro na oficina-garagem dos milagres. Logo que lhe 
explicou a situação, ele ficou com os olhos brilhando. 

– Para pegar coisas metálicas existem os ímãs, como aque-
les que estão enfeitando a geladeira. Bom, esses são um 
pouco fracos, mas poderíamos colocar vários.

– Mas não adianta se a vovó tiver que se abaixar junto com o ímã.

– Entendo... Então podemos colocá-lo na base deste rodo 
– disse, trazendo um que estava pendurado em sua oficina.

– Assim bastaria puxá-lo e o metal viria junto.

15
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Mãos à obra! Tiraram a borracha que estava no rodo e, no 
lugar, colocaram ímãs da geladeira. Colaram, e pronto! 

Mostraram a invenção para a vovó, que estava com a tia 
Clarice na cozinha, e fizeram a demonstração jogando 
moedas no chão. O papa-metais puxava todas! Depois, foi 
só recolher. As duas ficaram emocionadas. 

– Você é um ser solidário! Aprendeu a perceber a dificulda-
de dos outros e consegue ajudar – disse a vovó Clara. 
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– Que tal fazer um que dê para carregar na sua bolsa, tia? – 
disse Seba, olhando para o avô.

– Algo que seja retrátil... como o guarda-chuvas que com 
um movimento fica pequeno. Podemos usar uma antena 
de televisão, dessas antigas. Devo ter uma na garagem. 
Na ponta poderíamos colocar um ímã pequeno, colar e... 
pronto! – disse feliz o vovô. 

– Assim que eu gosto! Transformar algo usado em algo útil, 
reciclando! – falou a vovó.

No dia seguinte fizeram a experiência, e assim nasceu o pa-
pa-metais que cabe na bolsa. 

Naquela noite, Seba sonhou que estava voando pelo céu. 
Era um super-herói que recolhia metais, enchendo cofri-
nhos de moedas que realizavam sonhos.

17
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Meio litro de luz? 
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 Era um dia muito quente, e Seba esperava sua vez 
para tomar água, no bebedouro da escola. Dava tempo 
para uma conversa com seu amigo Gabriel, pois o Batata, 
seu companheiro de aventuras, não queria sair do lugar. Pa-
recia que ia acabar com a água toda, brincando e deixando 
cair gotas no rosto.

– Eu acho que a luz é como a água – disse, seriamente, Seba. 

– Hmmm... – murmurou Gabriel, um grande observador da 
natureza, coçando a orelha, como fazia sempre que pensava. 

Nisso ele parecia com Rosa, pois sempre que se coçava ela 
ficava mais feliz. Gabriel sentia-se do mesmo jeito quando 
“sacava” alguma coisa.

Seba continuou pensando em voz alta: – Se eu abro um 
pouco a cortina da janela quando uma lâmpada está aces-
sa, a luz sai de fininho pela fresta, igual à água... 

– Certamente a luz não é como a água! – sentenciou, com 
voz firme, Gabriel.

A resposta de Batata não demorou, e um jorro de água caiu 
sobre Seba.

20
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– Claro, você por acaso vai ao mercado e pede: Dá meio 
litro de luz? – disse Batata, rindo.

E foi assim que Seba, depois do deboche, quis demonstrar 
o que pensava. Quando chegou em casa, foi até a garagem 
e pegou uma garrafinha de plástico, de meio litro, e a en-
cheu de água. Quando a colocou no sol e olhou, a luz en-
trou e não ficou aprisionada na garrafa, mas se espalhou. 
Seba sorriu triunfante! 

No dia seguinte, perguntou ao vovô Pedro se tinham uma 
barraca.

– Temos sim, mas o problema é que ela tem um furo no 
teto e não foi consertada.

– É justamente disso que eu preciso. Será que dá para colo-
car esta garrafa pet no lugar do furo?

– Hummmmmm... podemos tentar, mas qual seria o propósito?

– Ter muita luz de dia dentro da barraca – explicou Seba.

– Comprovei algo que li na internet. Quando eu enchi a 
garrafa com água, o sol entrou e se espalhou pela gara-
gem. Ela iluminou tudo como se fosse uma lâmpada!

21
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– Vamos armar a barraca no quintal. Gostei da ideia! Só 
vendo para saber se funciona!

Não foi fácil deixar a garrafa presa na estrutura da tenda, 
mas os dois conseguiram e ficaram contentes com a obra. 

Na manhã seguinte, Seba chamou Gabriel e o convidou 
para entrar na barraca. O dia era de sol. Sol por fora e... sol 
por dentro! A garrafa espalhava toda a luz do sol, como se 
fosse uma lâmpada.

– Aqui está, meio litro de luz!

22
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– Parabéns! O que você fez, na verdade, é uma lente de água. 
Mais ainda, você está reaproveitando a garrafa de plástico, 
ou seja, reciclando e iluminando sem gastar eletricidade. 

– Fiz tudo isso?

– Fez! E ainda está aproveitando a luz do sol, usando um 
mecanismo sustentável – explicou Gabriel, que saiu da bar-
raca e começou a procurar algo entre as plantas. Pegou uma 
folha que tinha um bichinho, foi até a torneira e deixou cair 
uma gota de água sobre a folha.

– Está vendo essa gotinha e esse bichinho? Agora olha o 
bichinho através da gota.

– Que cabeção! – disse, quase gritando. – É uma joaninha!
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– A gota faz o efeito de uma lente que aumenta o que você 
vê: é uma lupa, como os meus óculos. Ela curva a luz que 
vem da joaninha.

– A gota faz os raios se curvarem... como é poderosa! Como 
você descobriu isso? – disse Seba, surpreso. 

– Adivinha? Meu pai é professor de física, e tenho muitos 
livros em casa. Gosto muito de ler e fazer experiências, as-
sim como você.  

– Vamos contar ao Batata? – disse, entusiasmado.

– Sim, mas primeiro vamos lanchar, estou morto de fome!

Naquela noite, Seba sonhou com o Sol, radiante, curvan-
do-se ante a Rainha Gota de Água.
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Caco, o irmão 

gêmeo de Seba
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 Era sábado, dia em que a família se reunia para es-
treitar laços, comer os bolinhos recheados de memórias e 
falar sobre lembranças. Estavam todos sentados ao redor 
da mesa, na copa da casa, e no ambiente flutuava o aroma 
do chocolate quente e dos bolinhos que acabavam de sair 
do forno. Seba tinha convidado Gabriel.

– Eu me lembro de quando Seba era pequeno e tinha um 
amigo imaginário. Lembra, Seba? – disse a mãe, fazendo 
um cafuné na cabeça do filho e dando a última mordida no 
seu bolinho.

Seba comeu o seu devagarinho, sem responder, pois fazia 
parte do ritual das lembranças. Fechou os olhos e voltou no 
tempo. 

Certo, ele tinha um amigo imaginário. Caco - nome que ti-
nha muito a ver com macaco - repetia tudo o que Seba fa-
zia. Adoravam pular juntos! Seba só encontrava com Caco 
quando tinha luz, pois já havia tentado vê-lo quando a luz 
estava apagada, e nada! Caco era igual a Seba, vestia-se 
como ele, mas não respondia às suas perguntas nem dava 
respostas, parecia ser mudo. Para Seba era reconfortante 
saber que não estava sozinho.

– Um dia destes, eu estava sentado na beira de um riacho
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e lembrei a primeira vez que vi Caco dentro da água. Senti a 
mesma alegria de quando era pequeno. Parece que a água 
me traz essa lembrança. Caco aparecendo me fez sorrir! –
disse Seba, abrindo os olhos.

– Caco era a sua imagem refletida na água, como no espe-
lho, não era? – finalizou Gabriel, rindo.

– Era!

27



28

– Mmmm! Que delícia! – murmurou Gabriel, saboreando o 
chocolate quente – Isso me faz lembrar o dia em que fiquei 
mudo. Eu estava com muito sono, quando comecei a olhar 
os ponteiros de um relógio. Fiquei de costas para ele, pe-
guei um espelho e, quando voltei a olhar, vi que as agulhas 
estavam girando no sentido contrário!!! Fiquei tão surpre-
so, que não saiu nenhum som da minha boca. Achei que 
estava viajando no tempo!! Pensei que voltaria a ser bebê!!! 

– Mas não aconteceu! – disse, olhando para todos, que ti-
nham ficado ansiosos esperando o final da história. – Foi só 
o efeito do espelho, que troca a direita pela esquerda e faz 
os ponteiros girarem no sentido contrário. 
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– É isso mesmo, eles giram ao contrário? – perguntou Seba, 
surpreso.

– É claro, se você sentar de costas para um relógio e usar o 
espelho para olhá-lo, ele estará girando ao contrário – res-
pondeu Gabriel olhando para Seba, que saiu correndo para 
fazer a experiência. Quando voltou, satisfeito, o tema da 
conversa já era outro.

Naquela noite, Seba sonhou que estava deitado, olhando o 
despertador de seu quarto através do espelho. Tinha conse-
guido voltar no tempo, se tornando novamente um bebê!
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 O dia estava bem quente, e Seba, Gabriel e Batata 
estavam sentados no chão da varanda da casa. O vovô re-
gava as plantas do jardim, e eles riam muito observando 
Rosa e Soneca, que corriam de um lado para outro na fren-
te do jato de água. A mangueira servia também para ba-
nhar o sapo-cururu e a joaninha de cerâmica.

Seba pediu emprestado o lápis de Batata. Na hora de de-
volver, sem querer, o lápis caiu de suas mãos e PLAFT! Foi 
parar dentro do copo de água que estava no chão! Bata-
ta ficou furioso quando viu o lápis, que parecia quebrado, 
todo torto. 
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– Você quebrou meu lápis!

Seba o pegou e o entregou ao Batata. Estava um pouco 
molhado, mas continuava normal, retinho.

– Eu não, olha aqui ele inteiro!

– Sinistro. Como fez isso? – disse Batata, espantado.

– Mágica não é, mas não sei explicar direito – falou Seba.
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– Isso se chama refração – afirmou Gabriel. – O lápis na água 
parece que entorta. Lembram que a professora ensinou 
que o raio de luz muda de direção quando passa do ar para 
a água? A luz precisa chegar no menor tempo possível ao 
final de seu caminho. No ar ela é veloz, mas na água fica 
mais difícil avançar, então, para poder chegar rápido ao seu 
destino, pega um atalho.

– Sabem como os indígenas brasileiros conhecem esse 
efeito? – comentou, entusiasmado, o vovô Pedro. – Eles di-
zem que para pescar com lança é preciso “mirar na alma do 
peixe”, o que quer dizer que não basta ter pontaria, e sim 
saber que a vista engana e o peixe não está onde parece. 
Assim acontece com o lápis.

– Sei, deveria ter olhado para a alma do lápis, peixe-lápis, 
lapisxe! – disse Batata, brincando com o som das palavras.
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Estava quase na hora do pôr do sol quando o vovô parou 
de regar, dizendo:

– Agora é hora de o esguicho trabalhar!

 As gotas de água começaram a se elevar no ar, caindo bem 
longe e formando quase uma nuvem de água de tanta 
pressão que saía do esguicho. Foi nesse instante que apa-
receu um arco-íris!

– Seu avô é um mágico, sabe fazer arco-íris! – murmurou 
Batata, extasiado com o espetáculo.

...
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– Esse é outro fenômeno de refração – disse Gabriel, em-
polgado. – A luz do sol é composta por todas as cores. A 
água curva a luz, só que para cada cor essa inclinação é dife-
rente. É como um prisma, vemos cada cor separadamente. 

– Meninos, vamos lanchar? – disse o vovô, já entrando na 
casa.

– Vamos! – concordou Batata. – O último que chegar é um 
banana!! – E todos entraram na casa correndo, mas quem 
chegou primeiro foi Rosa. Ela adora comer bananas e achou 
que deveria chegar antes que todo mundo para não ficar 
sem sua fruta preferida! 

...
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 Num fim de tarde com ameaça de chuvas, Seba de-
cidiu encurtar o caminho de volta para casa. Ele não gos-
tava nem um pouco de passar pelo matagal, pois sempre 
lhe falavam de lendas sobre o lugar, mas não tinha jeito. 

– Eu não acredito em fantasmas, os fantasmas não existem! 
– dizia para si. 

Ele apressou o passo e tentou não olhar para o enorme 
matagal, mas viu algo branco, que parecia voar muito rápi-
do, por sobre os arbustos. Começou a correr, entrou ofe-
gante em sua casa, foi para a cozinha e quase fez Nuno 
engolir o copo de suco que estava tentando tomar. 

– Por que você fez isso?!  – perguntou seu primo, secando 
o suco derramado.

– Acabei de ver algo se mexendo, um fantasma! – disse 
Seba.

– Você sabe que os fantasmas não existem!

– Será que não? – disse Seba, preocupado. – Eu poderia 
jurar que vi um no matagal aqui perto.

– Amanhã acompanho você e pronto! 
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No dia seguinte, na mesma hora, ficaram esperando na 
frente do terreno, mas... nada aconteceu. Foi quando es-
tavam indo embora que um véu branco apareceu voando 
rapidamente no ar!

– Está vendo!? É um fantasma mesmo! – afirmou Seba 
olhando para Nuno, que estava com a boca aberta sem en-
tender nada.

– Tem alguém que pode ajudar: o Bruno – disse Seba, recu-
perando o fôlego. – Ele é um gênio quando se trata de en-
xergar alguma coisa no escuro. No último acampamento, 
um dos jogos era atingir um alvo camuflado, que se movia 
rapidamente num lugar escuro, atirando bolas de água. Ele 
sempre acertava!

No dia seguinte, na escola, contaram com detalhes o acon-
tecido para Bruno, que adorou a ideia: – Aventura é comigo 
mesmo! – respondeu e prometeu estar na hora combinada 
em frente ao matagal fantasmagórico.

Desta vez foram juntos os três. Não deu outra, ficaram 
aguardando e o tal do fantasma branco não demorou a 
aparecer, voando! Bruno não esperou nem um segundo e 
saiu correndo atrás dele. 
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Entrou no mato e sumiu na escuridão! De repente, escuta-
ram um barulhão e em seguida ouviram uma voz desespe-
rada.

– Não, não! Desculpe, desculpe – disse Bruno, ajudando a 
levantar algo que parecia um corpo...
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Quando foram ver de perto, uma moça com um lenço 
branco na cabeça estava se levantando do chão. Era dona 
Serena, a vizinha!

– Que susto! Quem são vocês? Ah, Seba, você é o filho da 
Marina, certo? Que susto! Sempre corto caminho por aqui e 
passo correndo, pois no mato pode ter algum bicho. 

– Vocês só conseguiam ver o lenço na cabeça, mas eu vi 
que era uma pessoa. Como estava correndo, preferi dar um 
empurrão antes que desaparecesse – contou Bruno, ainda 
se repondo da aventura.

Após pedir desculpas, todos voltaram para casa e, no tra-
jeto, no meio do silêncio da noite, muitos risos foram ou-
vidos. Quando chegaram à casa, contaram a história para 
Gabriel, que estava esperando pela turma na sala.

– Que bom que descobriram o mistério! – comentou a vovó 
Clara.

– Foi em grande parte pelo Bruno, que conseguiu enxergar 
no escuro – lembrou Seba.

– Já que estamos falando de escuridão, sabem que tem uma 
luz que não se vê? – falou Gabriel, fazendo uma voz cavernosa.
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– O controle da televisão, por exemplo. Quando você aper-
ta o botão, essa luz que não se vê chega até o televisor e o 
faz ligar – disse Gabriel.

– Que luz? Olha, aqui está o controle: aperto e nada! – ob-
servou Nuno.

– Mas você sabe que ele se comunica com a televisão, não 
sabe? Porque ela liga quando você aperta o controle. Quer 
ver essa luz? Tem uma câmera fotográfica? – perguntou 
Gabriel.

Nuno foi ao quarto e veio com uma câmera digital, pois ele 
também tirava fotografias, assim como sua mãe, Clarice. 

Gabriel pegou o controle como se fosse tirar uma fotografia 
dele, apertou o botão da câmera digital e… TCHAN! O visor 
mostrou o ponto de luz. Ele apertou e soltou o botão do 
controle, e assim o ponto aparecia e desaparecia.  

– A luz que não se vê!! Como sabe disso tudo? – disse Nuno, 
admirado.  

– Eu sou curioso, pergunto tudo, e se a resposta não me con-
vence, vou na internet para pesquisar. A luz chama-se infra-
vermelho. O sol também emite essa luz! – explicou Gabriel
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– Então, se é de dia, na hora em que o sol está alto, o tele-
visor deveria estar ligando e desligando sem parar! – obser-
vou Seba, inconformado.

 – Por que não pesquisa para saber a resposta? – sugeriu 
Gabriel, olhando para a vovó Clara, que acabava de entrar 
com uma bandeja cheinha de empadas.

– Vamos, que o lanche nos espera! Tem suco de morango e 
bolo de pêssego.

Saíram todos correndo atrás dela, mas Seba ficou tentando 
ver a luz invisível com a câmera do seu celular e conseguiu! 
Já na mesa, Gabriel continuava com o tema...

– E tem outra luz que não se vê, a ultravioleta, que acaba 
com os germes da água.

– E tem a fome, que não se vê, mas eu a estou sentindo! – 
completou Nuno, comendo um doce com uma das mãos e 
pegando uma empadinha com a outra.

E, naquela noite, Seba sonhou que distribuía lanternas de 
luz ultravioleta para quem não tem água potável. Estava ro-
deado de lenços voadores, mas isso não era o importante...
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 Era o segundo dia da feira de ciências na escola, e 
para esse dia tinham planejado um evento muito especial, 
chamado “Desconstruindo a visão”.

Logo no início, Seba e os colegas entraram em uma sala 
pequena que tinha uma placa na porta: “Câmara escura”. 

– Bem-vindos! Preciso de um ator! – disse a monitora, 
acendendo um refletor e convidando todos com um gesto 
a subir em um pequeno tablado. 

– Eu sou um ator nato! – respondeu Batata, já disposto a 
subir o degrau da fama. O que devo fazer?

 – Eu sou a Cibele, como você se chama? O voluntário terá 
que gostar de ser colocado de cabeça para baixo! – anun-
ciou, sorridente, a monitora. 

– Eu é que não vou! – disse Batata, mudando de ideia e cru-
zando os braços como fazia sempre que estava emburrado.

– Sem ser tocado por ninguém! – continuou a monitora. 

– Epa! Mágica? Estou nessa! – respondeu Batata, novamen-
te empolgado com a experiência.
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– Qual é seu nome? – perguntou Cibele, apontando para 
Seba. – Quer participar da experiência? 

– Me chamo Seba. Pode ser, mas prefiro ver o Batata de pés 
pra cima!

– Bom, então você, Seba, ganhará uma caixa de papelão 
bem grande, com um buraco para botar a cabeça dentro. 
Pode colocar a caixa e olhar para a tela branca que está 
dentro. Como a luz não deve entrar, use este pano no pes-
coço para cobrir melhor o furo da caixa. – E dito isto, Cibele 
apagou o resto das luzes e só o Batata ficou iluminado.

– UAU! Gritou Seba, surpreso!! Batata está virado de cabeça 
pra baixo! Como conseguiu?
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– Se vemos o Batata é porque ele reflete a luz da lâmpada 
que o está iluminando. Um raio que sai da cabeça dele pas-
sa pelo furo feito na caixa e chega até o outro extremo, na 
parte de baixo. Outro raio que sai refletido do pé de Batata 
chega à parte superior da caixa. Dessa forma, dentro da cai-
xa, se vê a imagem de Batata invertida.

– Agora eu quero ser virado! Posso? – disse Seba, subindo 
no tablado. – E quem vai colocar a cabeça na caixa é o Ba-
tata, né?!

– Ahhhhh! Tudo bem! – brincou Cibele e, observando Ba-
tata, que correu e colocou a caixa na cabeça, continuou: 
– Olhe para o papel branco que está aí dentro!

– Seba virou! Engraçado demais! Essa caixa deve ter algum 
mistério... – murmurou Batata, disfarçando e revirando a 
caixa.

– O princípio da câmara escura se baseia nos raios de luz, 
que viajam em linha reta e formam uma imagem invertida 
do objeto iluminado. É o mesmo processo que acontece 
dentro de nossa cabeça para conseguir ver alguma coisa. A 
caixa, neste caso, é o nosso olho. Uma pessoa que olha di-
retamente para um objeto, Batata, por exemplo, também 
verá invertida a imagem.
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– Eu não sou nenhum objeto... – Batata resmungou baixinho.

– O raio passa por um orifício, a íris, e a imagem se forma na 
parte posterior do olho, na retina – continuou Cibele.

– Mas eu não vejo as coisas viradas ao contrário! – afirmou 
Batata, ainda sentido depois de ser chamado de objeto.

– É o cérebro que coloca tudo no lugar e inverte! – comple-
tou Gabriel. 
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Cibele começou a distribuir uma tirinha de cartolina ama-
rela. Batata desceu correndo do tablado para receber a sua, 
mas com seu jeito afobado esbarrou em Seba, empurrou 
Gabriel sem querer e começou a rir da confusão provocada. 
Só parou quando Cibele perguntou:

– Sabiam que todos têm um ponto cego? Esse ponto cego 
nos olhos pode provocar acidentes de trânsito. Esse lugar é 
a passagem dos nervos para o globo ocular. 

– Vamos achar esse ponto agora mesmo. Segurem a tirinha 
amarela com os braços bem estendidos e fechem o olho 
direito. Agora fixem o olho esquerdo na figura de cor azul. 
Sempre olhando fixo para ela, ainda assim poderão perce-
ber a gota vermelha. Aproximem a tira, bem devagarinho. 

– Sumiu! – disse Batata.
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– Mas se continuo aproximando a tirinha, a gota volta a 
aparecer – concluiu Seba. 

– Então, esse ponto em que a gota vermelha desaparece é 
o ponto cego! – disse Cibele. 

– Pizza! Um pião de pizza! – gritou Batata, olhando para um 
pião de cores que estava sobre uma mesa.

– É o disco de Newton!  Querem comprovar que a luz bran-
ca é composta por todas as cores? É só fazer o disco girar.

Na verdade, parecia uma pizza de fatias coloridas, mas 
quando Cibele fez o disco girar, pois tinha um lápis colo-
cado no meio dele, as cores sumiram e, para surpresa de 
todos, ficou tudo branco.

50



51

– Vejamos o desenho do skate amarelo – disse Cibele. 
Quando iluminamos o skate com luz branca, ele absorve 
todas as cores, exceto a amarela, que é refletida. Essa é a 
cor que vemos.

– Ou seja, os objetos papam luz, e aquela que vomitam é a 
luz que vemos... É isso? – disse Batata.

– Em outras palavras, é isso! – disse Gabriel.

– Que tal olhar esses cartazes? – continuou Cibele. – Vamos 
falar sobre uma perturbação da percepção visual chamada 
Daltonismo, que é a incapacidade de diferenciar cores, par-
ticularmente os matizes do verde e do vermelho.  
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Os cartazes eram, na verdade, um teste, e os alunos deve-
riam identificar os números que estavam dentro.

– Que número vocês veem no centro da imagem?

– Dois e nove – responderam em coro.

– Cadê o número? – disse Bruno, no ouvido de Seba.

Seba ficou perturbado, mas logo perguntou para Cibele:
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– Esse teste é seguro? Se alguém não vê o número entre as 
bolinhas significa que é daltônico?

– Significa que deve ir a um oculista – e continuou respon-
dendo perguntas.

Seba olhou para Bruno e, percebendo que o amigo estava 
preocupado, disse, dando-lhe uma palmada nas costas:

– Não deve ser nada, mas não custa visitar o oculista! Meu 
avô tem cachoeira e muitas vezes ele enxerga uma nuvem 
que o acompanha – disse Batata, tentando confortar Bruno.

 – É catarata! – afirmou Gabriel, e todos riram.

– Bom, dá no mesmo. Imagina se a nuvem explode e ele 
faz chover dentro de uma casa... – completou Batata, pro-
vocando gargalhadas.

– Não viaja! Quem tem catarata pode ficar bom, como 
aconteceu com minha avó, é só fazer uma cirurgia e pron-
to! – disse Gabriel. 

Em seguida, todos foram convidados a sentar-se para es-
crever suas impressões e a apresentação foi encerrada.
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Seba, logo que chegou a sua casa, consultou o que ele 
chamava de “oráculo dos internautas”. O site confirmava 
a melhor capacidade de visão noturna dos daltônicos, as-
sim como sua aptidão para reconhecer animais ou pes-
soas “camufladas”. Lembrou-se da noite em que Bruno 
conseguiu ver uma pessoa no meio do matagal... agora 
tudo fazia sentido!

Naquela noite, Seba sonhou que estava na idade da pedra, 
e todos moravam em cavernas para se proteger do frio e 
dos animais. Bruno era o líder do grupo, pois na hora da 
caça noturna distinguia facilmente a presa entre as árvores. 
Ser daltônico o ajudava muito!

...

54



55

...

8

Caminhando 

no escuro 

 



56

 Depois da feira, Seba lembrou-se do evento “Lan-
chando no escuro” e ficou preocupado com o que tinha 
visto, ou melhor, com o que não tinha visto, pois estava de 
olhos vendados. Algo o incomodava... Ficou com um ele-
fante atrás da orelha – como dizia Batata –, pensando: Que 
dificuldades enfrentam as pessoas que não veem? 

Já tinha feito algumas experiências com os olhos fechados, 
como procurar alguma coisa na sua mochila. Achava inte-
ressante a textura das coisas que tinha dentro e viu que, 
repetindo a experiência, ficava cada vez mais fácil achar o 
que procurava. Parecia que o tato estava ficando mais es-
perto.

Fechar os olhos era algo que sempre fazia quando estava 
na hora de comer os bolinhos de memórias. Comprovou 
que o prazer era muito maior, como se todos os sentidos 
se concentrassem no paladar e no olfato. 

Pediu emprestada a venda de pano preto que sua mãe usa-
va para dormir, e, após colocá-la no rosto, foi caminhando 
com os braços estendidos até chegar à sala de estar. O som 
da televisão indicava que alguém deveria estar lá. O pri-
meiro tropeço foi... PLAFT! ...com a cadeira de rodas da sua 
querida tia Clarice.
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– Caramba, Seba... O que está fazendo com essa máscara? 
Vai tropeçar em tudo! 

– Estou tentando me colocar no lugar de um deficiente visual.

– Ah!... Você está fazendo como nas outras vezes, imagi-
nando que está na pele dos outros para descobrir como 
ajudar. Muito bom! 

– Desculpa pelo empurrão, tia. Vou ficar aqui na sala e ver... 
digo, escutar o que está passando na TV.
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– Acho que você deveria usar uma bengala, mas não para 
se apoiar, como usa a vovó, e sim para reconhecer quan-
do tem um obstáculo a sua frente.

– Tem razão. O que está acontecendo agora na TV? Por que 
só se ouve música, tia? 

– Estão mostrando o momento em que a polícia persegue 
um ladrão. Pulam o muro, sobem pelo telhado, descem 
para a casa do lado, que tem um cão feroz que persegue 
o ladrão, e ele finalmente fica acuado. Agora mostram a 
polícia imobilizando o bandido. Pronto! 

– Não podia ter uma voz explicando isso? É necessário, tia!

– Alguns programas e filmes têm o que se chama audio-
descrição. Você o aciona apertando uma tecla e escuta uma 
voz que diz o que está acontecendo. Claro que é necessá-
rio!  Assim o cego é duplamente penalizado, por não ver e 
por não permitirem que ele ouça! 

– Tia, como eu faço para ler o que está escrito no computador?

– Oi, Nuno! Chegou na hora! – disse Clarice, dando-lhe um 
beijo. – Mostra para o Seba o programa que lê em voz alta 
o que está escrito na tela.
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– Hora de tirar a máscara! – brincou Nuno, puxando a venda 
dos olhos de Seba e dando-lhe um tapinha nas costas. 

Seba abriu os olhos e lhe pareceu que tinha passado muito 
tempo desde que colocara a máscara.  

O tempo derreteu... – pensou.

– Vamos, vou te mostrar! – e Nuno e Seba correram para o 
computador. 

– Baixei um programa grátis. Olha como fala em voz alta o 
que está escrito. Foi feito para ajudar as pessoas cegas. Escuta!

– Muito bom! – disse Seba, admirado.

– Eu também sei escrever em Braille, quer ver? Cada letra é 
formada por pontos, de 1 a 6. Olha as letras como são:
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– Vamos escrever! Escolhe uma palavra, Seba.

– Preconceito... – disse Clarice, aproximando-se para ver o 
resultado. – Essa é uma palavra que deveria ser apagada do 
vocabulário!

– Escrito! – continuou Nuno. Em uma impressora Braille os 
pontinhos sairiam em relevo e daria para ler com as mãos! 
– finalizou Nuno. 

– Falta muito para acabar? Agora é minha vez, meninos! – 
pediu a vovó Clara, cheia de disposição. – Tenho que fazer 
a lista de compras!

– Irado, vovó! Mas olha pra mim... – e Seba colocou a venda 
nos olhos.

– Estou orgulhosa! Escutei vocês falando e fiquei muito emo-
cionada... Vocês sabem da importância de tentar enxergar 
as necessidades e os problemas dos outros, de ser solidário. 
– E deu um grande abraço e beijos em Seba e Nuno.
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– Agora... o teste final! – E, dizendo isto, Seba pegou uma 
bengala emprestada da vovó e saiu na rua!

Ele tinha combinado com Batata e Gabriel um encontro 
perto da escola. Eram só três quadras de sua casa.

– Três quadras... Fácil! - pensou. 

Ele tinha boa memória e lembrava o lugar em que cada 
coisa deveria estar. Desceu a rampa da casa e tentou che-
gar à esquina, mas esbarrou com garrafas jogadas no chão. 
Levou um susto! Lembrou que logo havia uma lixeira. 
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– Por que alguém se livraria do lixo, poluindo o lugar onde vive, 
em lugar de jogá-lo na lixeira? – pensou.

 Continuou caminhando devagar, pois tinha buracos na rua 
e sua bengala ficava entalada. 

– Que bom seria ter calçadas planas – pensou. 

Chegou a hora de atravessar a rua e alguém que passava na 
hora o ajudou. 

– Seria bom um semáforo que apitasse quando o sinal mu-
dasse – pensou. 

Percebeu, também, que o som da buzina dos carros o inco-
modava enormemente, aliás, os barulhos em geral. 

– Meu ouvido ficou sensível – pensou. 

Na última rua, foi devagar, pois sabia que tinha um orelhão, 
mas não lembrava bem onde e... PLAFT! Chegou nele! Essa 
doeu! 

– Deveria haver um piso especial que mostrasse os obstáculos 
do caminho, o tal de piso tátil... – pensou.  

...
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Ouviu as vozes de Gabriel e Batata, que o estavam espe-
rando, e tirou a venda. 

– Finalmente! A rua é um monstro para um cego!! Devería-
mos fazer alguma coisa... – desabafou.

– Podemos tentar falar com os vizinhos... – disse Batata.

– E fazer um blog, onde colocaríamos tudo o que deveria 
mudar! – completou Seba, entusiasmado. 

Naquela noite, Seba sonhou com uma cidade ideal que 
tinha um bairro ideal, onde as ruas não tinham buracos e 
não havia lixo no chão. Era uma cidade acessível para to-
dos, pois as pessoas cuidavam de seu canto com o mesmo 
carinho que os passarinhos cuidam de seu ninho.

...
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A água está 

pegando fogo! 
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 Ao lado da escola de Seba passava um córrego muito 
bem comportado, que nas épocas de chuva e na primavera 
não transbordava. Seba e Batata sempre ficavam jogando 
conversa para o ar sentados à beira da água, em especial 
nos dias de prova, para acalmar o espírito, como dizia Ga-
briel, que às vezes se juntava ao papo. Muitas vezes chega-
vam a perder a noção do tempo. Mas naquele dia ficaram 
surpresos, pois a água estava com manchas escuras. Per-
guntaram ao porteiro da escola, mas ele disse não saber 
sobre a origem das manchas.

– Alguém deve estar lançando esse óleo na água.  Estão 
acabando com nosso córrego! – concluiu Batata.

– Deveríamos descobrir quem é que está poluindo o córre-
go e depois fazer uma denúncia – comentou Seba, que em 
seguida disse:

– Olhem! Tem algo que brilha na mancha, parece purpurina!

– Aguinha manchada com purpurina, aqui estamos nós pra 
te defender!– brincou Batata, com o indicador ameaçador 
para cima.

Os três combinaram de procurar o lugar de onde saía aque-
le tipo de substância. 
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Naquela noite, na hora combinada, os três se encontraram 
na parte do córrego que passava pelo colégio. Seba e Batata 
calçavam galochas, pois o lugar estava barrento. Gabriel 
cobriu os tênis com sacolas plásticas.

– Minha oportunidade para usar as botas amarelas da sor-
te! – disse Batata, triunfante. 

Seba e Gabriel levaram uma lanterna, Batata levou uma 
caixa de fósforos, e algo mais... 
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– O que é isso pendurado no seu pescoço? - perguntou 
Seba, olhando para Batata com espanto. 

– Alho, muito alho! – respondeu Batata.

– Sei... – disse Gabriel, rindo... – para afastar vampiros! 

– Vampiros não existem! É para afastar cobras... Eu morei 
na roça e sei disso!

– Bom, então já estamos protegidos! Duvido que tenha su-
curis, mas nunca se sabe... – brincou Seba.

De repente, Batata gritou:

– Olha como a água brilha!!! Parecem estrelas... estrelas na 
água!!!

– Isso é porque essas manchas devem ter substâncias quí-
micas com partículas fosforescentes – disse Gabriel. 

– Mas como é que podem brilhar também de noite, quan-
do não tem luz? – perguntou Seba.

– Contém o elemento químico fósforo, que guarda a ener-
gia do sol durante o dia e a transforma em luz.
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– Parece mágica. É igual a esses bichinhos que brilham no 
escuro, os vaga-lumes? – perguntou Batata, apontando o 
dedão para um enquanto tentava pegá-lo.

- Parecido, pois eles têm um processo químico dentro da 
barriga e produzem luz quando eles querem – completou 
Gabriel.

– Vamos tentar subir contra a corrente, seguindo as man-
chas, para descobrir de onde saem. Cadê o Batata? – per-
guntou Seba, olhando ao redor.

– BATATAAAA! – gritou Gabriel, que já estava sentindo falta 
da bagunça.

– Não tão alto assim, que podemos ser descobertos. Va-
mos atrás dele! – disse Seba, cochichando.

Depois de um tempo que Seba achou interminável, viu 
uma luz, bem pequena, minúscula.

– Olha lá! Não é possível! – avisou Seba. Atravessaram com 
dificuldade o caminho, pulando e afastando as plantas, e 
lá estava Batata, sentado numa poltrona, com um fósforo 
aceso na mão! 
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– Demoraram! – exclamou Batata, sorridente.

– Uma poltrona na beira do córrego? Só você mesmo para 
achar uma! – brincou Seba, que não aguentou e tirou uma 
fotografia dele, sentado na poltrona, com seu celular. 

– Faltam os pés, mas é uma poltrona confortável – comen-
tou Batata.

– Por que será que alguém jogaria fora uma poltrona como 
essa, que pode ser consertada? – murmurou Seba.

– E poderia ser usada novamente, reciclada - completou 
Gabriel.
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 Naquele momento, Batata acendeu outro fósforo e o jogou 
na poça d’água que estava do lado da poltrona. Mas quan-
do a chama do fósforo alcançou a poça, ela pegou fogo!!

– O que é isso? Fogo na água? – disse Batata tentando apa-
gar o fogo com os pés.

– Há algum produto químico dentro dela, substâncias infla-
máveis. Quando a chama tocou a água, esse produto pro-
vocou uma combustão – tentou explicar Gabriel. – Trazer 
fósforos para a mata não é uma boa ideia!

– Vamos continuar procurando e veremos de onde nasce 
tudo isto – e, decidido, Seba começou a correr, acompanha-
do por Batata e Gabriel. Conforme seguiam as manchas, elas 
se tornavam cada vez maiores. Já quase não precisavam das 
lanternas, pois a trilha estava iluminada pela lua.

Percorreram umas cinco quadras até chegarem a uma tu-
bulação que jorrava um líquido espesso no córrego. 

– Achamos! – disse Seba. 

Seguindo a tubulação, viram que saía de um galpão, mas 
não dava para entrar no lugar, pois tinha uma grade de ara-
me que impedia a passagem. 
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– Shhhhhhh! Agora precisamos tomar cuidado... Escutem, 
vem alguém... Escondam-se! – sussurrou Seba e, pegan-
do o celular do bolso, começou a filmar. Havia pessoas por 
perto, dava para ouvir as vozes. 

Despejaram um líquido, que, pelo barulho, corria no enca-
namento que chegava até a beira do córrego.

Depois de alguns minutos, voltaram ao galpão, apagaram a 
luz e tudo ficou em silêncio... 

Batata tremia, em parte devido ao frio, e logo exclamou:

– É do lado da casa do Ariel! Eu já estive ali. Sei chegar pelo 
lado da frente da casa. 

– Pronto! Já sabemos o endereço de quem joga substâncias 
tóxicas no córrego.  Agora vamos voltar – afirmou Gabriel, 
que estava feliz, porém muito cansado.

– Eu estou tremendo de frio e de fome, vamos? – implorou 
Batata.

Chegaram à casa de Seba, tiraram os sapatos, e a família se 
reuniu para escutar a história. 
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Sentados ao redor da mesa e repondo energias com cho-
colate quente, sanduíches e pastéis recém-feitos pela vovó, 
trocaram ideias sobre a melhor forma de contar a desco-
berta.

– Acho que o diretor da escola é a melhor pessoa para fazer 
a denúncia – afirmou o pai de Seba. Ele está inserido nas 
causas do meio ambiente. 

– Contaminando a água, eles matam os peixes e acabam 
com a flora do lugar...  – disse triste a mãe, Marina. – Só 
posso pensar na água como uma riqueza...

– Acho que no futuro haverá guerras por causa da falta de 
água! – sentenciou o pai.

Na manhã seguinte, os meninos falaram com o diretor da 
escola, que ficou surpreso com a descoberta e os cumpri-
mentou por sua tarefa solidária com o meio ambiente. Na-
quele mesmo dia ele fez a denúncia, e poucos meses de-
pois, a água ficou livre das manchas, e os culpados foram 
punidos.

– E o sofá à beira do rio? – perguntou Seba.

– Não está mais lá... – resmungou Batata, um pouco triste. 
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– Sei que já limparam o lugar. Precisava! Acham que a na-
tureza é uma lixeira!

Naquela noite, Seba não sonhou que lutava contra poltro-
nas e lixo jogados no rio, pois estava muito cansado. No 
seu sonho, apareceu a Rainha Gota d’Água, que agradeceu 
e disse estar muito contente por voltar a ficar pura e livre 
de poluição. E, assim, Seba dormiu feliz como um anjinho.

73



74

10

Tem Batata 

dentro do espelho 
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 Seba estava tentando conversar com Batata, mas ele 
não conseguia tirar os olhos (e os ouvidos) da tela da televi-
são. Era um concerto de violões.

– Parece uma locomotiva andando! – observou Seba, sur-
preso.

– É o Trenzinho Caipira! – afirmou Batata, que parecia estar 
tocando um violão imaginário com a ponta dos dedos.

– Gostam do violão? Que bom! – disse, contente, o tio Júlio, 
entrando na sala. – Já ouviram Recuerdos de la Alhambra, de 
Tárrega? Não? Tenho a gravação aqui, escutem que vocês 
vão se surpreender! 

– Eu aprendi a tocar com meu avô, mas... o violão sumiu 
- comentou Batata, envolvido pela música e olhando para 
baixo.

– Como “sumiu”? – perguntou Seba, surpreso.

– Um dia, quando morava na roça, deixei ele sobre um ban-
co, no galpão. Quando voltei no dia seguinte, nada dele, 
mas em seu lugar achei uma flauta! 

75



76

– E pensou que o violão se tinha transformado em flauta, 
não foi? – disse Seba, rindo. 

– Fiquei confuso, mas nesse dia voltei para a cidade triste... 
trouxe a flauta, mas não soube mais do violão. Algum dia, 
quem sabe, eu ganhe outro como aquele. Você sabia que 
sou canhoto?

– Vi você comer com o garfo na mão esquerda, mas um dia você 
escreveu com a caneta na mão direita, e fiquei em dúvida...

 – Muitas vezes eu uso a mão direita, pois sei que é bom exer-
citar as duas. Acho que o mundo é feito para vocês, os tais 
“destros” – disse Batata, com um pouco de ressentimento.

Seba ficou pensando... Batata tinha razão, é preciso sem-
pre se lembrar das necessidades dos que são diferentes, 
pois, como fala sua tia Clarice:

- No mundo há lugar para todos, mas, se houver acessibilida-
de, todos terão as mesmas oportunidades de conquistá-lo.

– Vamos jogar bola? – disse Seba, contente, pensando que 
já sabia de um presente que Batata gostaria de receber: um 
violão! Apesar de não saber como conseguiria adaptá-lo 
para que o amigo pudesse tocar. 
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Naquela noite, Seba sonhou que estava sentado em frente 
a um espelho, tocando violão, e a imagem que aparecia re-
fletida era... do Batata!!  

Seba teve certeza de que o sonho tinha uma mensagem. 
Muitas vezes ele ia dormir depois de ler algo que não en-
tendia, mas, na manhã seguinte, quando acordava, tudo es-
tava claro como um céu de primavera. Naquele dia, quando 
acordou, foi diretamente para a sala, pegou o cavaquinho 
que estava dentro do aparador, voltou para seu quarto e 
sentou na frente do espelho. 
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Começou a tocar corda por corda. A imagem que o espelho 
devolveu era a dele, mas... canhoto!! Lógico, qualquer es-
pelho mostraria Seba canhoto!!

Então começou a prestar atenção...  qual seria a diferença? 
As cordas!! Teria que inverter a posição das cordas! 

– Entendi... entendi!! – gritou Seba, entusiasmado. 

Foi correndo até o vovô Pedro, quase sem poder falar de 
tanta agitação. 
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O avô, como bom marceneiro de vocação, estava na gara-
gem das mágicas.

– Vô, temos algum violão que não preste? – disse Seba, ca-
minhando de um lado para outro.  

– Hummm... temos, sim. Já tinha me esquecido dele, está 
com o braço quebrado.

– Vô, sabia que o Batata é canhoto? O sonho dele é ter um 
violão, e eu já sei o que temos que fazer: é só trocarmos as 
cordas de baixo para cima.

– Certo! Dá para consertar, comprar cordas novas e colocar 
na ordem – mas o avô não conseguiu terminar de falar, pois 
Seba lhe deu um abraço daqueles! 

Não há nada melhor que um carinho quando as palavras 
não saem da boca.

E logo começaram. Mãos à obra! Seba ajudou a lixar, e o avô 
o ensinou como recuperar o braço do violão. Conversaram 
sobre música e sobre as boas lembranças que o avô tinha 
da época em que tocava chorinho, sempre aos domingos, 
junto com seus amigos.
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- Vovô, por que não chama seus amigos? Será que eles não 
topam voltar a fazer música juntos? Promete que vai ligar 
para eles!

Seba sabia reconhecer quando algo era importante para 
os outros, e para seu avô a música lembrava a alegria dos 
velhos tempos. Os olhos do avô brilhavam, e ele simples-
mente... sorriu!

...
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E foi assim que o violão consertado ficou novinho em fo-
lha, brilhante, escondido dentro de um armário, esperando 
o momento propício para ser entregue ao seu dono. Fal-
tavam duas semanas para o aniversário do Batata, e claro 
que Seba teve outra grande ideia! Foi conversar com a vovó 
Clara:

– Poderíamos fazer uma festinha surpresa para ele, vó?

– Gosto tanto do Eugênio... Sim! Deixa que eu faço o bolo, 
os doces e os salgados... Peço ajuda a sua mãe, que tem 
boa mão! – respondeu a avó, quase tão empolgada quanto 
Seba.

– Eu, gênio! – pensou Seba, brincando com o nome do Ba-
tata.

Seba mal podia esperar o dia da festa. Quatorze dias... será 
que conseguiria esperar sem contar para Batata a surpresa?

...
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E vai rolar a festa!
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 Naquele sábado, Batata foi convidado para ir à casa 
de Seba jogar videogame, mas, na verdade, uma surpresa 
o esperava. Ele já havia recebido os parabéns pelo seu ani-
versário durante o dia, e, como seus pais estavam viajando 
a trabalho, pensava que as comemorações já tinham aca-
bado. 

Seba chamou Gabriel, Rafael e mais três amigos. Nuno avi-
sou quando Batata chegou, fechou as cortinas e todos se 
esconderam. 

Será que não tem ninguém em casa? – pensou Batata.  Mas, 
de repente, saíram todos ao mesmo tempo dos seus es-
conderijos e começaram a cantar parabéns! Os olhos de 
Batata pareciam estrelas de tão brilhantes, e seu sorriso 
não cabia na boca. A vovó Clara apareceu com um bolo da-
queles, maravilhoso! 

Enquanto todos celebravam, Soneca tentou pegar um do-
cinho e acabou puxando a toalha da mesa, arrastando tudo 
o que estava em cima. Quase que o bolo também cai no 
chão, arrancando gargalhadas de todos diante do desespe-
ro da vovó! 

– Um momento! Hora dos presentes! – disse o vovô Pedro, 
ocultando algo nas costas.
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Todos deram presentinhos, até Rosa deixou uma bolinha aos 
pés do aniversariante - era sua forma de dizer que gostava 
dele. Seba não conseguia esconder a ansiedade e, piscando 
um olho para o vovô, pegou o violão e disse, sorridente:

– Vamos tocar algo em sua homenagem! Fingindo estra-
nhamento ao olhar para o violão, disse: – Hummm... Não 
consigo! Acho que as cordas estão trocadas... – e entregou 
o violão para o Batata, dizendo: – Tenta você!

O amigo pegou o violão com desconfiança, pensando que 
era uma pegadinha, e logo percebeu que deveria tocar com 
a mão esquerda. Esse era o presente com o qual tinha so-
nhado! Abraçou Seba e deu um grande beijo no avô Pedro. 
No mesmo instante, tocaram a campainha. 
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Eram os pais de Batata, que haviam conseguido chegar a 
tempo! 

Batata soprou as velinhas no meio das palmas, desta vez 
com a família completa. Mas não acabou por aí, pois a vovó 
Clara apareceu com uma bandeja cheia de minibolinhos de 
chocolate, cada um com uma vela acesa, e distribuiu a to-
dos dizendo:

 – Pensem em um desejo, um sonho que esperam ver 
realizado. 

Fizeram um segundo de silêncio e sopraram todos juntos!

– Agora sim – disse a vovó. – Podem dar a sua mordida, o 
sabor doce ficará na memória e estará unido ao sonho de 
cada um. 

E foi nesse dia que Seba viu, pela primeira vez, os olhos de 
Batata cheios de lágrimas. O vovô Pedro tentava dissimular 
a emoção do seu jeito, tossindo. 

Trouxeram o cavaquinho, duas flautas e outros instrumen-
tos feitos de sementes. Tocaram e cantaram até muito tar-
de, conversaram, riram muito... Enfim, foi uma noite feliz 
em família, para ser lembrada por muito tempo!
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E a vida continua...
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 Seba publicou no jornalzinho do colégio a história do 
córrego que teve final feliz, incentivando os colegas a se-
rem guardiões do bairro. Conseguiu, auxiliado por seu pai, 
que os vizinhos começassem a cuidar mais do meio am-
biente, promovendo campanhas educativas. A tia Clarice 
fez os desenhos dos cartazes e ajudou com as fotos. Era 
um excelente começo!

Os doces caseiros da vovó faziam cada vez mais sucesso 
e, com o dinheiro da venda, eles conseguiram comprar um 
computador novo e começaram um curso para melhorar 
sua relação com a máquina.

Seba, Nuno e Batata fizeram um blog, que a cada dia tinha 
mais visitantes. Nele se falava dos problemas do bairro e 
da escola, de tudo que achavam que deveria ser mudado. 
Conseguiram que a prefeitura colocasse lixeiras especiais 
para reciclagem, e na escola mudaram a parte elétrica, que 
estava com problemas. O vovô Pedro chamou os amantes 
da música do bairro e organizaram uma orquestra de cho-
rinho. Reuniam-se aos domingos e planejavam fazer um 
projeto musical com a Associação de Moradores. Um dos 
desejos do grupo era levar sua música para os Hospitais, a 
fim de alegrar os pacientes. 
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Mas... e o que aconteceu com a tristeza do Batata no dia 
em que tiraram a poltrona da beira do córrego? Pois deu 
seus frutos! Juntaram forças e o pai de Seba começou a 
desenhar um miniparque ecológico para esse local. Con-
tava com a ajuda de Seba, sempre disposto a aprender, e 
era apoiado pela prefeitura. Assim, como nos sonhos dos 
meninos, a beira do córrego se transformaria em um lugar 
onde todos pudessem passar os fins de semana relaxando 
com suas famílias. 

“Cuidar de seu canto”: era isso o que faziam, assim como o 
joão-de-barro, que continuava construindo no jardim uma 
nova casa em forma de forno. Na casa dos avós de Seba, o 
forno estava sempre aceso, em especial nas noites dos bo-
linhos de memórias, que agora contavam com música para 
alegrar as reuniões, e continuava fornecendo uma chama 
que alimentava, por fora e por dentro, a família inteira.
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Glossário

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

BRAILLE: Sistema de escrita e leitura em relevo para de-
ficientes visuais inventado pelo francês Louis Braille, que 
perdeu a visão aos três anos de idade.

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-
deradas excluídas, que não têm as mesmas oportunidades 
dentro da sociedade, por diversos motivos. Fonte: http://
www.infoescola.com/sociologia/inclusao-social

LUZ ULTRAVIOLETA: É uma radiação invisível ao olho hu-
mano, por ter uma frequência maior que a da luz visível. 

ÓPTICA: É o ramo da física que estuda os fenômenos rela-
cionados à luz.

PRECONCEITO: Ideia formada antecipadamente, sem co-
nhecimento de fatos. Em geral é seguido de uma atitude 
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discriminatória. O preconceito pode estar até em um pen-
samento; por exemplo: que feio, que gorda, que burro! 

RECICLAGEM: O termo significa reaproveitamento de ma-
teriais. Envolve atividades pelas quais materiais que seriam 
descartados são processados para serem transformados 
em novos produtos. Reciclar um material significa trans-
formá-lo em algo novo e útil para a sociedade, incluindo os 
de valor artístico.

SUSTENTABILIDADE: Forma de organizar a sociedade, es-
tabelecendo um equilíbrio entre a economia, a indústria e o 
meio ambiente. É necessário atender as necessidades pre-
sentes sem comprometer as futuras gerações, sem prejuí-
zos ao meio ambiente e às outras espécies de seres vivos.

TECNOLOGIA ASSISTIVA: Refere-se ao desenvolvimento 
de equipamentos e serviços que contribuem para propor-
cionar ou ampliar habilidades funcionais e para promover 
uma vida independente a pessoas com baixa mobilidade 
ou limitações.

TRENZINHO CAIPIRA: Composta por Heitor Villa-Lobos, a 
obra musical se caracteriza por imitar o movimento de uma 
locomotiva com os instrumentos de uma orquestra.
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Refl exões

DICAS PARA PAIS E PROFESSORES
A partir de As Aventuras de Seba – No Caminho da Ciência é pos-
sível elaborar algumas reflexões que podem ser estendidas ao 
universo de cada leitor. A seguir, nossas recomendações para a 
leitura do livro. 

CAPÍTULO 2 – Tecnologia Assistiva- Solidariedade
• Quando Seba e o avô Pedro fizeram um aparelho para re-

colher moedas do chão, eles usaram os princípios de tecno-
logia assistiva, que facilita a vida de quem precisa de ajuda, 
como a vovó Clara e a tia Clarice.

• Você se considera um ser solidário? Aprendeu a perceber a 
dificuldade dos outros e tenta ajudar, como o faz Seba?

CAPÍTULO 3 – Sustentabilidade
• Você saberia como engarrafar um litro de luz? O inventor, 

Alfredo Moser, é brasileiro, e sua invenção está iluminando o 
mundo!  Veja em luz de garrafa pet; http://noticias.ambien-
tebrasil.com.br

• Pratique uma forma de ser sustentável, sem agredir o plane-
ta: Troque roupas, livros e brinquedos usados com amigos. 
Faça um brechó em casa e divirta-se!
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CAPÍTULO 4 – Espelhos
• Já tentou sentar de costas para um relógio e olhar para ele 

por meio de um espelho? Comprove que o espelho mostra 
os ponteiros girando no sentido contrário.

• Descubra o significado da palavra: OÃSULCNI (Dica: utilize 
um espelho).

CAPÍTULO 7 – Ponto cego - Disco de Newton
• Quer achar o ponto cego de seu olho? É fácil, pode usar a ti-

rinha amarela desenhada no livro. Repita a experiência tam-
pando o outro olho. 

• Quer fazer a experiência do disco de Newton?  Corte um cír-
culo e desenhe fatias coloridas, faça um furo no meio e co-
loque um lápis atravessando o círculo. É só girar e comprovar 
que as cores somem, ficando uma cor quase branca.

CAPÍTULO 8 – Braille
• Quer escrever a palavra AZUL em Braille? Pegue duas caixas 

de meia dúzia de ovos. Abra-as e use os ovos ou bolas de 
tênis de mesa como pontos da cela Braille. Feito!

CAPÍTULO 9 – Reciclagem – Meio ambiente
• O sofá que foi jogado no rio poderia ter sido reciclado. Já viu 

algo descartado que poderia ser aproveitado? Você também  
se preocupa com o meio ambiente? Então você se preocupa 
com o futuro! 
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Sobre este livro

No Caminho da Ciência - Descobrindo a Luz é o terceiro volume 
de um projeto de livros inclusivos, que procuram a integração 
entre pessoas com e sem deficiência. 
Imagina-se que seja possível contribuir para a formação cidadã 
e humana desses leitores, criando uma imagem positiva e ver-
dadeira das pessoas com deficiência, minimizando a possibili-
dade de atitudes de segregação sofridas por elas em qualquer 
ambiente e em todas as fases da vida. 
De maneira lúdica e divertida, com uso de fantasia e realidade, 
pretende-se mostrar, neste contexto, que conviver com as dife-
renças é essencial para todos.
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