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UMA HISTÓRIA INTERESSANTE

Era a última semana de aula antes das férias, e todos nós já 
estávamos pensando no que iríamos fazer dali em diante. Eu ia 
assistir muito à TV! E, claro, seria um bom tempo para passar 
com papai e mamãe. Quem sabe a gente não poderia até viajar?

No meio da bagunça, a professora ergueu a voz para 
passar uma última lição de casa.

– Hoje é dia 25 de junho. Quem sabe a quem foi dedicado 
esse dia? – ela perguntou.

– No calendário está escrito que é o Dia do Imigrante! – 
respondeu Pedro.

– Está certo, Pedro. E em quem vocês pensam quando 
ouvem a palavra “imigrante”?

Foi a vez da Mariana, minha melhor amiga, levantar a mão: 
– Nos italianos, nos portugueses...
– E em quem mais?
– Nos árabes, nos alemães, nos japoneses... – disse Pedro. 
– Muito bem. O Brasil é mesmo um país multiétnico. Isso 

quer dizer que temos pessoas do mundo inteiro vivendo aqui. 
Pensando nisso, eu vou passar uma tarefa para as férias: vocês 
farão uma redação sobre a vida de alguém de sua família ou 
de algum conhecido que imigrou para o Brasil.
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Logo fiquei preocupada, pois não conseguia pensar em ninguém 
da minha família que tivesse uma história interessante para a tarefa. 
E ainda teríamos de ler a redação na frente de todo mundo; seria uma 
vergonha! Resolvi perguntar à Mariana se ela tinha alguma ideia.

– Vou escrever sobre o meu avô espanhol. A Joana vai escrever 
sobre a tia italiana dela, que foi atriz de cinema, e o João, sobre o avô 
polonês. Ele foi piloto de avião! Meu avô foi dentista, mas uma vez 
ele salvou a vida de um menino que estava se afogando no mar... 

– Puxa, não sei sobre quem vou escrever – eu disse, um pouco 
desanimada. – Na minha família não tem ninguém que seja 
interessante...
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