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AUTORA
Silvana Rando é autora e ilustrado-

ra de livros infantis. Ela nasceu em So-
rocaba, no interior de São Paulo, em 
1972, e desde criança desenvolveu o 
gosto pelo desenho. Por muitos anos, 
foi professora e desenvolveu projetos 
de criação de livros com seus alunos. 
A carreira de ilustradora se iniciou 
em 2006, consolidando-se em mais 
de quarenta livros infantis ilustrados. 
Para conhecer um pouco mais do seu 
trabalho nessa área, vale visitar o blog  
www.silvana-rando.blogspot.com. 
Em 2011, seu livro Gildo foi contem-
plado com o Prêmio Jabuti na cate-
goria Ilustração. Dentre suas obras, 
destacamos Sete cachorros amarelos, 
Gildo, A carta do Gildo e O incrível li-
vro do Gildo, todos publicados pela 
Brinque-Book. Sua primeira obra in-
fantojuvenil foi Socorro em: uma vida 
nada fácil, publicada pela Escarlate.

OBRA
Toda criança que vive na cidade 

certamente encontra muitas aventu-
ras quando visita o campo, seja pela 
possibilidade de interação direta 
com a natureza, pela mudança dos 
hábitos alimentares ou até mesmo 

pelo contato com os mistérios e len-
das que rondam o ambiente.  Essa 
reflexão é o mote disparador de Sal-
vos por um fio, o mais recente livro de 
Silvana Rando. 

A história tem início quando Eric, 
um menino da cidade, vai passar as 
férias no sítio da avó, a simpática 
dona Ana. A recepção da avó não 
poderia ter sido mais acolhedora, 
com direito a chá, passeio à estufa, 
fogueira e até mesmo convidados: 
o vizinho indígena Ubirajara e sua 
filha Yandra. Mas o fato é que Eric 
estava um pouco assustado, pois 
desde que chegara ao sítio ele tinha 
a impressão de ver um misterioso 
gato com olhos de fogo rondando 
o seu caminho. Imagine o tamanho 
do seu susto quando o gato de fato 
aparece e começa a falar com ele! 

A partir desse momento, a aventu-
ra adquire um tom fantástico, com 
personagens misteriosos que transi-
tam entre a lenda e a realidade. Mas, 
se o gato Tatá era uma espécie de ser 
mágico, encarregado de proteger as 
crianças e os seres indefesos da mata, 
a vizinha Yandra parecia normal aos 
olhos de Eric, talvez só um pouco sé-
ria demais. Apesar de suas diferenças, 
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Eric e Yandra passaram a caminhar 
juntos por trilhas na floresta, onde 
volta e meia encontravam novos se-
res misteriosos, para espanto do “me-
nino da cidade”.  

E foi justamente em uma dessas 
trilhas que eles viram algo assusta-
dor, muito mais assustador do que 
qualquer ser fantástico: um grupo 
de garimpeiros explorando ilegal-
mente a floresta. Como Yandra logo 
entendeu, a prática representava 
grande perigo para o ecossistema 
local, ameaçando os animais, entre 
outros males. Não havia dúvidas: se-
ria preciso criar um plano para impe-
dir a continuidade do garimpo. Mas 
como duas crianças poderiam fazer 
isso? Por sorte, Tatá e alguns outros 
seres misteriosos da floresta esta-
vam dispostos a ajudá-los.

 Por meio desse enredo, Salvos 
por um fio convida o leitor a enve-
redar por lendas da cultura popular 
brasileira, tomando contato tanto 
com figuras do folclore quanto da 

cultura indígena. O interessante, 
entretanto, é notar que as lendas 
escolhidas fogem ao padrão co-
mum, privilegiando seres menos 
conhecidos, como o Unhudo e o 
Daiyae. Outro acerto da obra diz 
respeito à maneira como o tom 
fantástico da narrativa não impe-
de que temas inerentes à realidade 
contemporânea sejam abordados 
com seriedade. Ao contrário, o livro 
propõe reflexões diretas acerca da 
preservação ambiental e da prática 
do garimpo ilegal, em um claro in-
tercâmbio com as aulas de Ciências 
e Geografia. Além disso, vale ressal-
tar também a ênfase dada à cultura 
indígena, manifestada sobretudo 
através dos hábitos e dos saberes 
da personagem Yandra.

Todas essas razões fazem de Sal-
vos por um fio uma obra bastante 
pertinente ao Ensino Fundamental, 
colaborando em larga escala para a 
ampliação do repertório cultural dos 
estudantes.
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PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

Geografia
(EF04GE04) Reconhecer 

especificidades e analisar a 
interdependência do campo e 

da cidade, considerando fluxos 
econômicos, de informações, de 

ideias e de pessoas.
(EF04GE07) Comparar as 

características do trabalho no campo 
e na cidade.

Um tema bastante interessante 
abordado pelo livro é a dicotomia en-
tre a vida na cidade e a vida no cam-
po. Levando isso em conta, que tal 
colher as referências da turma acerca 
desses dois universos? Divida a lousa 
em dois painéis, sob os títulos “cam-
po” e “cidade”. Em seguida, lance algu-
mas perguntas ao coletivo: Como é a 
paisagem nesses ambientes? Como 
são as suas ruas e casas? Que animais 
são mais facilmente encontrados 

em cada lugar? Quais são as brinca-
deiras mais populares entre as suas 
crianças? Quais são os trabalhos mais 
usuais? E o que dizer da comida? E do 
barulho? Conforme os alunos forem 
dando as suas respostas, anote-as no 
quadro, no painel equivalente. 

Arte
(EF15AR04) Experimentar 

diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

Que tal um intercâmbio com as 
aulas de Arte? A partir das listas ela-
boradas no exercício anterior, peça 
que os alunos criem dois desenhos 
coloridos, um representando a cida-
de e outro, o campo. Além de retratar 
a paisagem e possíveis animais, as 
crianças podem desenhar também 
algumas pessoas em atividade, como, 
por exemplo, cuidando de uma plan-
tação no campo ou pegando um 
ônibus na cidade. Por fim, exponha 
os desenhos nas paredes da sala de 
aula. Quais são as cores mais predo-
minantes no campo? E na cidade?

Língua Portuguesa
(EF15LP02) Estabelecer expectativas 

em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos 

sentidos, da forma e da função social 
do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 
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condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de 

textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas.

Geografia
(EF05GE02) Identificar diferenças 
étnico-raciais e étnico-culturais e 

desigualdades sociais entre grupos 
em diferentes territórios.

Peça aos alunos que se detenham 
um momento na observação da 
capa do livro. O que a imagem re-
presenta? A turma certamente re-
conhecerá uma cena na qual duas 
crianças fogem das garras de uma 
mão misteriosa. Mas, afinal, onde 
as crianças estão? Elas são pareci-
das ou diferentes entre si? Por quê? 
Chame a atenção da turma tam-
bém para o grafismo que estampa 
a faixa na testa da garota: o que ele 
revela a respeito de sua origem? 
Outro elemento misterioso é o fio 
verde pendurado em seu bolso. 
Alguém tem alguma sugestão do 
que ele poderia ser? E o que dizer 
da mão misteriosa? Esquelética, ela 
parece pertencer a uma espécie de 
zumbi. Ou será que alguém tem 
outra sugestão? Permita que todos 
levantem suas hipóteses e em se-
guida questione: de que maneira é 
possível relacionar a imagem com o 
título Salvos por um fio?

Língua Portuguesa
(EF15LP03) Localizar informações 

explícitas em textos.
(EF15LP02) Estabelecer expectativas 

em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos 

sentidos, da forma e da função social 
do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de 

textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas.

Peça para algum aluno ler em 
voz alta a sinopse do livro, em sua 
quarta capa. Além de explicar que a 
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história tem como mote disparador 
a visita de um garoto da cidade ao 
sítio de sua avó, o texto nos adianta 
três grandes temas transversais que 
permeiam a obra. Que tal localizá-
-los coletivamente? Uma boa inter-
pretação do texto concluirá que a 
preservação ambiental, o garimpo 
ilegal e o folclore são os três pilares 
da narrativa. Diante disso, quais são 
as expectativas da turma para a lei-
tura? Chame a atenção dos alunos 
também para os seres misteriosos 
citados na sinopse. Alguém ouviu 
falar em algum deles? 

Lendo o livro

Língua Portuguesa
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.

No início de cada capítulo, uma 
grande ilustração é apresentada de 
modo a antecipar alguns aconteci-
mentos que estão por vir. Seja atra-
vés da apresentação de um novo 
cenário ou de novos personagens, 
as imagens sempre oferecem pistas 
sobre o desenrolar da história. As-
sim, peça aos alunos que observem 
atentamente cada uma dessas ilus-
trações, levantando hipóteses sobre 
os episódios subsequentes. Ao final 
de cada capítulo, vale o exercício de 
retomar a sua imagem de apresen-
tação: afinal, as hipóteses se con-
firmaram ou a narrativa se revelou 
surpreendente? 

Arte
(EF15AR25) Conhecer e valorizar 
o patrimônio cultural, material e 

imaterial, de culturas diversas, em 
especial a brasileira, incluindo-se 
suas matrizes indígenas, africanas 

e europeias, de diferentes 
épocas, favorecendo a construção 

de vocabulário e repertório 
relativos às diferentes linguagens 

artísticas.

Para além da aventura e do fol-
clore, o livro aborda diretamente a 
cultura dos povos originários, repre-
sentados pela garota Yandra e por 
seu pai, Ubirajara. Com o intuito de 
valorizar essa cultura, peça aos alu-
nos que atentem para as referências 
indígenas que permeiam a narrativa, 
como, por exemplo, o prato de co-
mida “tacacá”, o hábito de dormir em 
redes ou até mesmo os grafismos 
presentes nas ilustrações. 
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Língua Portuguesa
(EF35LP26) Ler e compreender, 

com certa autonomia, narrativas 
ficcionais que apresentem cenários 

e personagens, observando os 
elementos da estrutura narrativa: 

enredo, tempo, espaço, personagens, 
narrador e a construção do discurso 

indireto e discurso direto.

Como toda boa aventura narrativa, 
o livro apresenta alguns elementos 
básicos que merecem a atenção da 
turma: personagens centrais e se-
cundários, cenários, conflito e tempo 
transcorrido. Durante a leitura, peça 
aos alunos que atentem para todos 
esses elementos, transcrevendo-os 
em uma espécie de fichamento da 
obra. Paralelamente, peça que eles 
também escolham três personagens 
para analisar, identificando seus prin-
cipais traços físicos e psicológicos. 
Por exemplo, dona Ana é uma senho-
ra de idade avançada, que preza por 
um modo de vida sustentável e inte-
grado à natureza. Ao final da leitura, 
compare as anotações da classe. 

Arte
(EF15AR25) Conhecer e valorizar 
o patrimônio cultural, material e 

imaterial, de culturas diversas, em 
especial a brasileira, incluindo-se 
suas matrizes indígenas, africanas 
e europeias, de diferentes épocas, 

favorecendo a construção de 
vocabulário e repertório relativos às 

diferentes linguagens artísticas.

Conforme antecipado na sinopse 
do livro, Salvos por um fio conta com 

a presença de algumas figuras ins-
piradas no folclore. Peça aos alunos 
que procurem identificar todas essas 
referências ao longo da leitura, crian-
do uma lista dos seres mencionados.  
O Saci, o Boitatá e o Lobisomen são al-
guns exemplos mais conhecidos, mas 
os alunos certamente identificarão 
outras figuras bastante misteriosas, 
como o Unhudo e o Daiyae. 

Língua Portuguesa
(EF15LP15) Reconhecer que os textos 

literários fazem parte do mundo 
do imaginário e apresentam uma 

dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio artístico 

da humanidade.
(EF15LP09) Expressar-se em 

situações de intercâmbio oral com 
clareza, preocupando-se em ser 

compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado.
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Finalmente, algumas respostas. Ao 
final do livro (pp. 92 e 93), a autora 
revela a origem das figuras mais mis-
teriosas, compartilhando lendas me-
nos conhecidas e explicando como 
elas lhe serviram de inspiração. Pro-
ponha uma leitura em voz alta dessas 
páginas: Os alunos já tinham ouvido 
falar em alguma dessas lendas? Quais 
lhes parecem mais interessantes? Por 
quê? Por fim, retome a lista feita na 
atividade anterior. Algum ser conti-
nua misterioso aos olhos da turma? 
Qual? Que tal realizar uma breve pes-
quisa coletiva sobre ele?

Após a leitura

Língua Portuguesa
(EF35LP03) Identificar a ideia 

central do texto, demonstrando 
compreensão global.

(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado.

Salvos por um fio é um livro que sur-
preende pela pluralidade de temas 
transversais. Os diferentes modos 
de vida cultivados no campo e na 
cidade, a cultura indígena, as lendas 
folclóricas, a proteção de áreas de 
preservação ambiental e o garimpo 
ilegal são alguns dos temas que se 
entrelaçam à aventura, promovendo 
discussões de ordem cultural, social 
e ambiental. Na opinião dos alunos, 
qual desses três campos se mostrou 
mais presente durante a leitura? Por 
quê? Conduza essa conversa valori-
zando a opinião de todas as crianças, 
lembrando que não existem respos-
tas certas no que diz respeito à frui-
ção de uma obra.

Arte
(EF15AR25) Conhecer e valorizar 
o patrimônio cultural, material e 

imaterial, de culturas diversas, em 
especial a brasileira, incluindo-se 
suas matrizes indígenas, africanas 
e europeias, de diferentes épocas, 

favorecendo a construção de 
vocabulário e repertório relativos às 

diferentes linguagens artísticas.

Língua Portuguesa
(EF15LP15) Reconhecer que os textos 

literários fazem parte do mundo 
do imaginário e apresentam uma 
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dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio artístico 

da humanidade.
(EF15LP16) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos 

(populares, de fadas, acumulativos, 
de assombração etc.) e crônicas.

Ao final do livro, a autora explica 
que a lenda do Daiyae é contada no 
Livro das árvores, de autoria ticuna e 
de domínio público. Que tal conhe-
cer um pouco mais sobre esse livro? 
Facilmente encontrada na internet, 
essa obra ilustrada apresenta alguns 
saberes do povo ticuna a respeito 
das árvores da floresta Amazôni-
ca. Leia com a turma algumas pas-
sagens desse livro (http://www.
dominiopublico.gov.br/download/
texto/me002040.pdf ), chamando 
sua atenção para as ilustrações que 
representam as espécies arbóreas e 
seus frutos, bem como para a pre-
sença de lendas que cercam a re-
gião. A maneira como o livro aborda 
as árvores, evidenciando o valor e o 
significado de cada espécie, certa-
mente trará novas reflexões à turma 
acerca da importância da defesa e 
da preservação das áreas verdes 

nativas. Além disso, será uma ótima 
maneira de valorizar a cultura e os 
saberes indígenas.

Língua Portuguesa
(EF35LP17) Buscar e selecionar, 

com o apoio do professor, 
informações de interesse sobre 

fenômenos sociais e naturais, em 
textos que circulam em meios 

impressos ou digitais.

Ciências
(EF05CI08) Organizar um 

cardápio equilibrado com base 
nas características dos grupos 

alimentares (nutrientes e calorias) 
e nas necessidades individuais 

(atividades realizadas, idade, sexo 
etc.) para a manutenção da saúde  

do organismo.

Em diversas passagens do livro, 
Eric faz referências aos chás naturais 
preparados por sua avó, como, por 
exemplo, o chá de “papo solto” ou o 
chá de “xô preguiça”. Como os nomes 
sugerem, esses chás teriam a capa-
cidade de operar efeitos benéficos 
no organismo, ajudando a pessoa a 
despertar, adormecer, comunicar-
-se melhor etc. Mas, afinal, os alu-
nos gostam de chá? Que sabores já 
experimentaram? Com o intuito de 
estabelecer um intercâmbio com 
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as aulas de Ciências, divida a turma 
em duplas, pedindo que pesquisem 
algum chá natural de fácil acesso, 
como, por exemplo, hortelã, erva-ci-
dreira, gengibre, lavanda, chá-mate, 
entre muitos outros. Ainda que todos 
esses chás sejam encontrados para 
consumo em sachês, o desafio será 
pesquisar a planta in natura! Qual é o 
seu nome científico, quais são as suas 
propriedades terapêuticas, como 
são as suas folhas, flores ou raízes? 
Os resultados da pesquisa podem 
ser apresentados através de cartazes 
ilustrados onde as crianças poderão 
desenhar a planta em detalhes, a 
exemplo do Livro das árvores. 

Língua Portuguesa
(EF04LP21) Planejar e produzir textos 

sobre temas de interesse, com base 
em resultados de observações e 

pesquisas em fontes de informações 
impressas ou eletrônicas, incluindo, 

quando pertinente, imagens e gráficos 
ou tabelas simples, considerando 
a situação comunicativa e o tema/

assunto do texto.

Ciências
(EF04CI02) Testar e relatar 

transformações nos materiais 
do dia a dia quando expostos a 

diferentes condições (aquecimento, 
resfriamento, luz e umidade).
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Outro tema interessante abordado 
pela obra diz respeito à prática de uma 
alimentação sustentável. A exemplo 
de dona Ana, lance à turma o desafio 
de cultivar uma pequena horta coleti-
va. Temperos são ótimas opções para 
vasos pequenos, como cebolinha, co-
entro, manjericão e hortelã. Assim, or-
ganize essa pequena horta, que pode 
ser cultivada em vasos dentro da es-
cola ou até mesmo da sala de aula, se 
houver luz solar direta. O preparo da 
terra, o plantio das ervas e a manuten-
ção da água serão etapas comparti-
lhadas por todos. Além disso, peça aos 
alunos que também organizem um 
diário de observação da horta, regis-
trando data de plantio, cronograma 
de água, tempo de exposição à luz so-
lar e fases de crescimento. 

Arte
(EF15AR20) Experimentar o trabalho 

colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e processos 

narrativos criativos em teatro, 
explorando desde a teatralidade dos 
gestos e das ações do cotidiano até 
elementos de diferentes matrizes 

estéticas e culturais.

(EF15AR25) Conhecer e valorizar 
o patrimônio cultural, material e 

imaterial, de culturas diversas, em 
especial a brasileira, incluindo-se 
suas matrizes indígenas, africanas 
e europeias, de diferentes épocas, 

favorecendo a construção de 
vocabulário e repertório relativos às 

diferentes linguagens artísticas.

Língua Portuguesa
(EF15LP12) Atribuir significado 

a aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) observados na 
fala, como direção do olhar, riso, 

gestos, movimentos da cabeça (de 
concordância ou discordância), 
expressão corporal, tom de voz.

Além de Daiyae, citado no livro, 
muitas são as lendas que permeiam 
o imaginário da floresta. As lendas do 
Boitatá, da Iara e do Curupira são al-
guns exemplos mais populares, mas 
existem muitas outras menos conhe-
cidas, igualmente fascinantes, como 
a de Naiá e a Vitória-Régia. Divida a 
turma em grupos pequenos, de apro-
ximadamente três integrantes, e pe-
ça-lhes que escolham uma lenda da 



12

floresta para pesquisar, privilegiando, 
se possível, as de origem indígena. 
Para compartilhar seus resultados, os 
grupos deverão preparar uma narra-
tiva oral, recontando a lenda aos co-
legas. Nessa preparação, eles podem 
lançar mão de adereços e efeitos 
sonoros, estabelecendo um inter-
câmbio com as aulas de teatro. No 
momento da apresentação, organize 
a turma em uma roda, estabelecendo 
um ambiente mais informal e acolhe-
dor para os contadores de história.

Geografia
(EF04GE06) Identificar e descrever 

territórios étnico-culturais existentes 
no Brasil, tais como terras indígenas 

e de comunidades remanescentes 
de quilombos, reconhecendo a 

legitimidade da demarcação desses 
territórios.

Língua Portuguesa
(EF35LP15) Opinar e defender 

ponto de vista sobre tema 
polêmico relacionado a situações 

vivenciadas na escola e/ou na 
comunidade, utilizando registro 
formal e estrutura adequada à 
argumentação, considerando a 

situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.

(EF04LP17) Produzir jornais 
radiofônicos ou televisivos e 

entrevistas veiculadas em rádio, 
TV e na internet, orientando-se por 

roteiro ou texto e demonstrando 
conhecimento dos gêneros jornal 

falado/televisivo e entrevista.

O garimpo ilegal é uma prática que 
vem ameaçando não apenas o meio 
ambiente como também as comunida-
des indígenas. No livro, a personagem 
Federica González e seus capangas 
oferecem-nos algumas pistas sobre 
como essa prática funciona. Que tal 
aprender um pouco mais sobre o as-
sunto através de pesquisas em grupo? 
Se necessário, ofereça alguns subte-
mas que podem guiar os trabalhos, 
por exemplo: regiões mais afetadas 
pelo garimpo ilegal, consequências 
para o meio ambiente (erosão, conta-
minação hídrica, comprometimento 
da fauna e flora locais) e invasão de 
terras de demarcação indígena, entre 
outros. Os resultados das pesquisas 
podem ser apresentados em formato 
de notícia de jornal, lançando mão de 
imagens das áreas afetadas e situando 
a sua localização no mapa do Brasil. As 
apresentações das notícias podem ser 
realizadas ao vivo em sala de aula ou 
através de registros audiovisuais. 
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Geografia
(EF04GE01) Selecionar, em seus 

lugares de vivência e em suas histórias 
familiares e/ou da comunidade, 
elementos de distintas culturas 

(indígenas, afro-brasileiras, de outras 
regiões do país, latino-americanas, 

europeias, asiáticas etc.), valorizando 
o que é próprio em cada uma delas e 
sua contribuição para a formação da 

cultura local, regional e brasileira.

Língua Portuguesa
(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, 

com certa autonomia, utilizando 
detalhes descritivos, sequências 

de eventos e imagens apropriadas 
para sustentar o sentido do texto, e 
marcadores de tempo, espaço e de 

fala de personagens.

Promova a leitura em voz alta do 
texto “Sobre a autora”, da p. 94. Nele, 

Silvana Rando compartilha com o 
leitor algumas memórias de infância 
que a inspiraram a escrever o livro: 
causos misteriosos da fazenda con-
tados por seus familiares. Peça aos 
alunos que conversem com seus pais 
ou responsáveis sobre o assunto. 
Será que algum familiar também tem 
alguma história misteriosa para con-
tar? Que figuras enigmáticas, assus-
tadoras ou encantadoras permeiam 
as lembranças da família? Os causos 
ocorreram na fazenda, na mata ou 
em contexto urbano? Após essa con-
versa, peça que os alunos redijam um 
texto narrativo de aproximadamente 
trinta linhas relatando o acontecido. 
Será interessante criar uma história 
tendo os próprios familiares como 
personagens. Para tornar as histórias 
ainda mais misteriosas e fantásticas, 
é sempre válido acrescentar uma pe-
quena dose de ficção.
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