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O Retângulo  
 

Felipe Ferraz, filho de Flavia e Fabiano, irmão de Francisco, parte de uma família Felipe                
tem dinheiro suficiente para sustentar quatro pessoas. Mas uma família na qual os             
meninos vão à escola pública, pois apesar de terem dinheiro suficiente, escolas privadas             
são muitos caras. A escola que os meninos frequentam é uma escola razoável, há aulas               
de português, mas não aprendem nenhuma outra língua, as aulas de história e geografía              
são boas, mas os professores só ensinam sobre o Brasil. E a única aula relacionada às                
artes, é a aula de desenhos, e a única coisa que a professora diz é que os alunos devem                   
desenhar algo sem cor. O Felipe é um garoto tímido, mas que adora ir pra escola e curte                  
todas as matérias, menos essa na qual ele precisa usar suas habilidades artísticas, a              
aula de desenho. Ele sempre desenha a mesma coisa. Toda vez que a professora fala o                
que eles tem de fazer, ele se esforça o máximo possível para pensar em alguma coisa                
fora do normal, algo que nunca foi feito, ou pelo menos algo criativo. Criatividade é uma                
coisa que para Felipe nunca foi muito fácil, sua família é bem ordinária e eles também                
não são criativos, a mãe de Felipe é uma empregada doméstica e seu pai é um                
exterminador, então até eles não tem nenhuma relação a arte. As pessoas ao redor de               
Felipe, não só em casa mas na escola, nas ruas, etc., tem cada vez menos relação com                 
arte. Para ele ter alguma inspiração ou criatividade fica cada vez mais difícil. Teve um               
dia, 00 de zereiro de 0000. Felipe estava voltando da escola quando ele pela primeira               
vez ele parou e olhou para cima e através do céu tinha uma nuvem gigante, que cobria o                  
céu inteiro, e de alguma forma para Felipe a nuvem parecia um grande retângulo,              
mesmo que ele não conseguisse ver onde ela começa ou termina. Para ele era um longo                
retângulo. Quando Felipe chegou em casa ele comeu e foi para seu quarto, deitou em               
sua cama cinza e olhou para seu teto branco. Ele pensou por um tempo e ele teve uma                  
ideia, como se uma lâmpada tivesse acendido em cima de sua cabeça, ele teve uma               
ideia para sua aula de desenho. No dia seguinte, ele foi para a escola, teve aula de                 
história, português, matemática, ciências. Chegou a hora da última aula do dia, a aula de               
desenho. Felipe entrou na sala todo animado. Finalmente, ele tinha algo pra desenhar.             
Ele ia desenhar o céu, mas quando ele começou os traços, ele parou e olhou para sua                 
folha e percebeu que estava desenhando o mesmo de sempre……………. um retângulo. 

 


