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AMIGOS ESPECIAIS 

 

Aparecida Dias  

 

As férias escolares se aproximavam e as crianças estavam no maior alvoroço, 

principalmente porque estavam esperando o Papai Noel dos Correios. Os presentes 

chegaram e estavam guardados pra a entrega no último dia letivo.  A turma do 3º Ano 

contou e recontou os presentes, conferiu nome por nome e todos estavam ali. Inclusive 

o presente do Gabriel, mas ele não estava na classe. Ele era assim mesmo. Faltava 

muito. Era sempre necessário que direção da escola enviasse carta à família solicitando 

a presença dos responsáveis. Mesmo assim, chegava sujo com os materiais incompletos.  

Os colegas ou a professora era quem providenciava um lápis e uma borracha todos os 

dias. Nunca fazia o dever de casa.  Mas já era de se estranhar tamanha ausência. Mais de 

cinco semanas seguidas. Os colegas solicitaram ajuda aos professores e diretor para 

avisar ao Gabriel que o seu presente chegara. 

Era um embrulho pequeno, mas era bem o que o Gabriel pedira. Cada criança 

fazia um pedido conforme orientação dos correios. Não podia ser presente caro, mas 

alguma coisa significativa e útil. Os colegas não sabiam o que o Gabriel pedira. O 

importante é que o presente tinha chegado.   

A semana ia passando devagar. Os preparativos para a confraternização dos 

alunos continuavam.  

__Professora, a senhora já falou com a diretora pra telefonar pro Gabriel? 

__ Ai, meu Deus! Com tanta correria, eu me esqueci. Tem tanta coisa pra 

concluir e entregar... A escrita escolar, a nossa confraternização... Provavelmente alguns 

ficarão em recuperação final, inclusive o Gabriel. 

O ano letivo termina uma semana antes do Natal. Se o Gabriel não aparecer na 

escola, ele perderá tanto a festa da escola como o presente de Natal. Os meninos 

resolveram tomar providências. “Reunião na quadra da escola  à hora do recreio com os 

meninos do 3º Ano.” 

As meninas queriam saber do que se tratava. Uma menina curiosa apareceu, mas 

foi dispensada. Descontente foi queixar-se à diretoria, mas a diretora estava muito 

ocupada para atender a queixas tão sem importância e deixou que eles brincassem como 

quisessem.   
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Teve festa no final do ano com entrega de boletins escolares os pais. Mais uma 

semana de recuperação final e todos estavam de férias! Gabriel não compareceu. Nem a 

família.  

Os meninos do 3º ano levaram o presente do colega. Eles descobriram que um 

menino do 2º ano sabia onde o Gabriel morava. Reuniram todos na casa desse colega e 

foram entregar o presente. Também tinham de dizê-lo que ele que estava de recuperação 

final e até mesmo oferecer ajuda nos trabalhos finais, senão seria reprovado.   

Saíram cedinho, antes do almoço.  Subiram ladeira, saltaram córrego, entraram 

em becos e finalmente chegaram a um barraco pequeno feito de tábuas. Bateram à porta 

e encontraram um menino sujo, cabelo assanhado, pés no chão, fazendo um mingau à 

beira de um velho fogão.  

Gabriel sentiu alegria ao ver os colegas, mas foi também envolvido por um 

sentimento de vergonha devido ao estado em que se encontrava. A casa era muito 

pequena e quase não dava para abrigar os colegas.  

__Gabriel, você não foi à escola. Nós trouxemos o seu presente e um recado. A 

professora disse que você está de recuperação final. Tem de ir à escola pra pegar a 

matéria e a data da prova. Nós podemos te ajudar nos estudos.  

O pequeno menino segurou o presente e apertou contra o peito, deixando as 

lágrimas rolarem.  

__Eu não podia ir à escola, minha avó está doente e só tem a mim pra cuidar 

dela.  Eu vou alimentá-la agora e logo falo com vocês.  

Era preciso sentar a avó na cama, o que Gabriel fazia sem muita dificuldade, 

pois ela estava magra e bem idosa. Gabriel segurava na colher e colocava aos poucos o 

mingau diretamente na boca da sua avozinha. Depois de alimentar a avó, saiu para o 

lado de fora da casa e sentaram todos no chão para conversar. 

__Este presente é para a minha mãe.  Eu não a conheço, mas a minha avó está 

muito doente e me disse que eu preciso encontrá-la. Eu pedi um presente para ela. 

Quando ela chegar, eu tenho alguma coisa pra oferecer, assim ela não vai embora de 

novo.   

__ E você sabe onde ela está Gabriel? 

__ Não. Nem mesmo a minha avó sabe. Quando ela foi embora, eu era um 

bebezinho. Ela nunca mais voltou. 
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Todos os meninos ficaram em silêncio sem saber oque dizer. Os olhos de 

Gabriel estavam mergulhados em lágrimas e os colegas não queriam que ele ficasse 

triste. 

__Nós podemos te ajudar! Nós encontramos sua casa, não é? Podemos encontrar 

sua mãe também. Precisamos de algumas informações e fotos para começar a busca.  

Gabriel revirou as coisas da avó e encontrou duas fotos.  Uma bela jovem 

sorridente, talvez uns vinte anos. Ela tinha um bebê no colo. Parecia feliz.  No verso da 

fotografia tinha uma dedicatória: “ Te amo, meu filho.” 

No dia seguinte, os meninos apareceram no barraco com um plano de busca. 

Cada um com uma mochila (cheia de um tanto de coisas que lhes pareciam úteis) e o 

caderno para anotações. Entrevistaram a avó de Gabriel sobre a filha que foi embora: 

nome, data de nascimento, data em que a filha saiu de casa, para onde foi, com quem 

foi, quando foi o último contato, etc. Anexaram a fotografia às anotações e despediram 

do coleguinha dizendo que iam buscar ajuda.  

__Belo Horizonte não fica longe. Vocês se lembram do mapa que estudamos em 

Geografia? Além disso, nós temos GPS. Com esse aparelho, qualquer endereço é 

encontrado. 

__Vó, a senhora acredita em Papai Noel? Ele vai trazer a minha mãe. 

__ Ah, meu filho, não se iluda com essas coisas.  

Gabriel sorriu, apertou o embrulho como se abraçasse a sua mãe e disse baixinho 

“Mãe, eu sei que você vem buscar o seu presente.” 

A noite caiu junto a um grande alvoroço. Pelo menos cinco mães estavam 

preocupadas a procura dos seus filhos no bairro. “Ele saiu para brincar na casa do seu 

filho!” “Não. O meu filho é quem foi brincar na sua casa!” E começaram a procura. 

Cinco colegas sumiram à tarde. As mães se reuniram, foram à polícia, mas receberam 

informações de que é preciso esperar vinte e quatro horas para a ação da polícia. De 

certo estavam em casa de algum amigo. E pediram que averiguassem em casa de todos 

os colegas.   

E foi então que aquela menina que reclamou dos colegas com a diretora deu uma 

pista: 

__Eu ouvi os meninos dizerem que precisavam ajudar o Gabriel, nosso colega 

que estava ausente da escola.  Disseram que eles eram os “Detetives do Papai Noel” e 

que tinham uma missão a cumprir antes do Natal.  



4 
 

Mães e pais das crianças lotaram os carros e foram em busca do endereço do 

Gabriel.  Já era tarde da noite quando bateram á porta do barraco e o Gabriel apareceu 

tonto de sono e contou da missão dos colegas.  Todos choraram. Era choro de emoção 

pela atitude do filho misturado com a preocupação e pena do Gabriel.  

A comitiva de mães preocupadas se reuniu para tomar providências sérias: 

“Então é isso? Detetives do Papai Noel em ação!” 

Não foi difícil localizar cinco crianças na rodovia a pegar carona dizendo que 

tinham perdido o ônibus escolar e precisavam chegar em casa, pois os pais estavam 

preocupados.  A intenção era chegar à capital mineira e começar  a procura pela mãe do 

colega. Afinal tinham prometido buscar ajuda. Porém sabiam que gente grande não se 

preocupa com coisas de criança e por isso essa tarefa competia às crianças.  

Os detetives do Papai Noel que eram cinco, passaram a dez, mais a colega 

curiosa e dois policiais camaradas.  Logo a mãe do Gabriel foi encontrada. E no dia de 

Natal houve uma grande ceia com todos os alunos do terceiro ano e o Gabriel pode 

entregar o presente à sua mãe. ` 

__Olha mãe, eu pedi um perfume pra senhora. Aí você usa pra ir pro trabalho e 

toda vez que eu sentir o cheiro é porque a senhora está chegando, está voltando pra casa.  

A avó do Gabriel, sentada à cadeira de rodas, apertou a sua mãozinha e sorriu 

um sorriso longo e não disse nada. Apenas um brilho nos olhos dizia que ela também 

acreditava em Papai Noel.  

 

 


