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As cartas reunidas neste livro não são apenas cartas, são sonhos, são reflexões. 

“Meus amigos serão os mesmos? Queria ter um cachorro daqui a trinta anos. Quero 

ser médico e advogado, ou veterinário? Será que no futuro vão existir carros voadores?” 

O tempo é 7º ano, e os sonhos também. A reunião de todos esses pensamentos é 

um convite a você, leitor, para uma viagem no tempo. Naquele tempo de escola, de 

sonhos de criança.

Comemorando os 80 anos do Colégio Sepam, durante o 1º e o 2º bimestre, 

os sétimos anos tiveram como objetivo desenvolver o gênero Carta Pessoal, com a 

temática de escrever uma carta para o “eu” do futuro. 

Propondo uma reflexão acerca da construção da identidade dos alunos, eles 

relembraram a sua infância, seus primeiros anos escolares, compartilhando suas 

memórias com os colegas. Além disso, vivenciaram o presente no Colégio, trocando 

suas experiências por meio de entrevistas, para que então refletissem sobre o seu 

futuro, escrevendo suas cartas.

Caro leitor, as cartas deste livro são o exemplo de como é bom cultivar nossos 

sonhos de criança, pois cada texto representa um pedacinho de um desejo de se tornar 

grande no futuro. Deixo aqui também, uma lembrança afetuosa para os meus alunos, 

que no futuro possam recordar suas memórias de infância, participando, quem sabe, 

de outra comemoração: o centenário do Colégio Sepam. 

E você, leitor, quais foram os seus sonhos de criança? Quais são seus sonhos agora? 

APRESENTAÇÃO

Boa leitura! 

Ana Caroline Cavanhari Neumann
Professora de Produção de Texto
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Olá eu do futuro,

Eu espero que daqui a trinta anos, a “Marvel” continue a fazer seus filmes e que 

eu tenha passado em medicina. Também quero que exista pelo menos um carro 

voador, e eu tenha vivido várias experiências novas.

Aqui no passado, já temos muitas coisas, algumas tecnologias, como celulares que 

filmam 4k, TVs 4k, geladeiras com tablets etc. Falamos muitas gírias e passamos 

cinco horas na escola. Acho que isso é muito tempo.

Queria poder saber como é o futuro e se existem carros voadores. Também espero 

que tenha muito sucesso em tudo que faça, como em vestibular, provas etc.

No geral, espero que aí esteja bem legal!

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Um abraço do seu eu do passado, 

Admir Neto Monteiro.
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Querida eu do futuro,

Olá, mando-lhe essa carta para relembrá-la dos meus sonhos, e imaginar como será 

esses anos no futuro.

Gostaria de saber se foram lançados mais filmes da trilogia “Star Wars”. Se sim, deve 

ser uma história totalmente diferente.

Espero que você seja uma pessoa melhor, que tenha filhos, uma família e uma boa 

profissão. Aliás, como está o Ju? Eu tenho sobrinhos? Espero que sim.

Espero que esteja tudo bem aí, mande um abraço para todos.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Carinhosamente,

Amanda Bührer Martins.
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Querida Amanda,

Como está sua vida? Trabalha com o quê? Sempre sonhadora... Está nos palcos? 

Bem, você tem filhos? Gosta de ter cachorros e calopsitas ainda? 

Vou descobrir minha própria vida, estranho não? E mamãe e papai, como eles 

estão? Espero que bem…

Você se lembra de seus antigos animais? Os cachorros: “Tom” o machinho (9 anos), 

“Lady” a fêmea (5 anos), e as calopsitas? “Milk Shake” e “Açaí”… Falando nisso, 

você ainda gosta desse tipo de alimento gorduroso? Ou optou por uma alimentação 

saudável? 

Você sente saudades, né? Se Lembra do Girassol… Ou do Sepam? É tanta coisa 

pra falar… 

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Um beijo,

Amanda Caroline Rosenthal.
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Querido eu do futuro, 

Resolvi fazer essa carta para registrar como eu sou agora, e depois de um tempo, ver 

como eu era antes e o que mudou durante esse tempo. Eu queria muito saber se irá 

existir carro voador e máquina do tempo, e, se existir, venha aqui me visitar, quero 

muito conhecer você!

Também vou falar sobre como eu sou agora. Bom, tenho 12 anos, estou no 7º ano 

do Ensino Fundamental e estou me esforçando bastante para tirar notas boas no 

colégio. Eu adoro comer melancia, batata frita, hambúrguer, pizza, e várias outras 

comidas, mas eu não gosto de comer azeitona, cebola etc. Eu também gosto de 

mexer no meu celular, brincar, dormir, desenhar e outras coisas mais.

Depois de você ter lido algumas coisas que eu gosto e algumas coisas que eu não 

gosto, queria que você me contasse se alguma coisa mudou durante esse tempo, e se 

sim, o que mudou. Espero sua resposta!

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Até alguns anos!

Amanda Cristina Ruppel.
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Cara Eu do futuro,

Oi!!! Como está aí? Você teve filhos? Seu trabalho foi o que planejava? Sonhos se 

realizaram? Tantas perguntas para você, nós, eu... Não sei. O importante é que você 

seja uma adulta, uma mulher de Deus.

Queria ver o futuro (minha aparência, minha casa, minha vida no geral). Esse texto 

está embaralhado, mas você vai entender.

Seja fiel e forte sempre, pois desde pequena sou assim!! A Amanda de agora, com 11 

anos, estuda no colégio Sepam com muitas amigas e amigos. Vou à Igreja da Família 

Cristã (IFC) e tenho familiares (Pai, Mãe, Irmão, Avós, tios, tias) e pastores que eu 

amo demais. Sou muito feliz e Evangélica!!!

Lembre-se que você é especial!

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Um beijo para você Amanda, Deus abençoe.

Amanda Slivak Petroski.
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Meu eu do futuro,

Querida eu do futuro, espero que esteja indo muito bem aí, pois aqui está tudo 

ótimo! Não fique chateada com você mesma. A culpa não é nossa se a gente não 

tem criatividade para escrever uma carta para a pessoa que conhecemos melhor que 

ninguém.

Como está o mundo no futuro? Ainda há poluição? Se tiver, me prometa que vai 

ser uma pessoa que vai mudar isso, que vai fazer do mundo um lugar melhor e fazer 

a diferença. Porque afinal, o mundo é a nossa casa e precisamos cuidar dela, pois 

ninguém quer viver em uma casa que não seja bem cuidada.

Bom, mas, mudando totalmente de assunto... Como está o Tommy? Ainda está aí, 

né? Você está gorda? Porque se estiver me avise, pois aí vou parar de comer algum 

tipo de doce começando agora! Nós ainda mantemos contato com alguma amiga? 

Nós seguimos os nossos sonhos de viajar o mundo? Conhecer ele inteiro, de lugar 

em lugar? Temos outros bichinhos de estimação? Onde você mora? Como é esse 

lugar? É bonito? Estou tão curiosa!

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Beijos da sua eu do passado,

Ana Beatriz Borato.
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Oi, Ana do futuro! Tudo bem?

No momento eu tenho 11 anos, e espero estar lendo esta carta apenas quando tiver 

40 anos, já que eu sei que não sou muito paciente...

Como está a sua vida? Conseguiu realizar seus sonhos? Como estão o pai e a mãe? 

Conseguiu ter um furão e um porco-espinho? Com o que você trabalha?

Espero que você esteja feliz e goste da profissão que escolheu.  Quero dizer para 

você que nunca desista dos seus sonhos, pois por mais que pareça difícil, nunca se 

esqueça de que você é capaz de ser e fazer o que você quiser, basta acreditar em si 

mesma, como a mãe sempre lhe disse.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Beijinhos, Aninha de 11 anos.

Ana Carolina Fernandes.





13

Olá eu do futuro!

Meu nome é Ana Carolina, hoje é dia nove de abril de 2019 e eu tenho onze anos. 

Estudo no Colégio Sepam, faço aniversário dia vinte e três de julho. Na minha 

rotina, eu saio do colégio, chego em casa e faço todas as tarefas do colégio e as de 

casa. Após terminar tudo, eu aproveito meu tempo livre, jogo “Free Fire”, converso 

com meus amigos etc.

Será que no futuro eu irei estudar alguma coisa? Será que eu ainda falarei com meus 

amigos? Ainda jogarei “Free Fire”? 

Espero que eu tenha muita saúde, tenha tirado a carteira e que no futuro eu seja 

uma ótima médica. Que eu seja uma pessoa de bom coração! E se eu tiver um filho 

(a), irei colocar no melhor colégio!

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Até o futuro,

Ana Carolina Szimanski de Avila.
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Minha cara Ana do futuro,

Olá Ana do futuro, como você está? A Dorinha (nossa cadela) está viva? E o papai 

e a mamãe?

Nós ainda temos várias amigas? Você está gorda? Se estiver me avise que paro com 

o doce desde já. A Bel (nossa prima) deve estar bonita, e com filhos lindos - nossos 

primos, talvez.

Eu/você tenho um marido lindo né, gentil, engraçado, fofo e carinhoso? Já imagino 

desde já como ele é. Viu, ele é assim ou não?

Que dia é aí, no futuro? Aqui é... Bom, tá escrito na carta. Não devo mais usar 

óculos, espero, nem aparelho.

Nós somos dermatologistas, arquitetas, veterinárias, ou algo do tipo?

Moramos em Ponta Grossa, né? Nossas filhas são Maria Eduarda e Maria Clara, eu 

acho. O que você mais gosta daí do futuro?

O mundo está diferente? Espero que esteja melhor e não pior, estou curiosa para 

saber. Então, é isso mesmo. Espero que você leia a carta.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Beijos da Ana do presente!

Ana Laura Avais de Mello.
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Olá Eu do futuro, como você está?

Vivo? Morto?! Brincadeira essa parte, mas sua vida está boa? Espero que sim! Espero 

que esteja mesmo bem, porque aqui no sétimo ano não está muito bem, apesar de 

que consigo lidar com essas dificuldades!

Sua vida e casa são cheia de animais certo? Se for, quero perguntar se você ainda 

lembra do Tom Blue. Ele está bem brincalhão e anda mordendo tudo! Você se 

lembra da Gaia e da Brahma? Eu amava muito elas e sinto muita falta delas. Espero 

que elas estejam em um lugar melhor!

Como está nossa família? Deve ter muitos integrantes novos e novas. Eles devem ser 

uns amores! Com certeza eu vou ficar com muitas saudades de vocês quando eu for 

pra Portugal! Espero que eu faça muitos amigos e amigas! Espero que, quando for 

feriado lá e aqui, eu volte para o Brasil!

Espero que sua vida esteja perfeita!

Adeus, cara eu do Futuro.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Beijos e abraços da Ana do Presente,

Ana Letícia Monteiro e Osório de Valdoleiros.
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Querida eu do futuro,

Bom, vou começar falando como eu estou neste momento... Estou com doze anos 

(quase treze), AMOOO açaí e sou viciada em “Crossfit”.

Falando nisso, você conseguiu realizar seu sonho? Competir o “Games” nos Estados 

Unidos?! Tomara que sim!

Quantos filhos você tem? No momento quero ter dois filhos. Você continua em 

contato com seus amigos? Onde você mora? Qual a sua profissão? Eu quero fazer 

alguma coisa ligada ao esporte, talvez medicina esportiva. Acho muito legal! 

Como está o mundo hoje em dia? Existem carros voadores?! Hoje em dia, as pessoas 

estão falando que no futuro (no caso aí onde você está), vão existir MUITAS coisas 

inovadoras!

Para quais outros países você foi nesse tempo? O mundo mudou muito?

Bom, eu não sei mais o que falar, então… 

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Beijos, (você do passado),

Ana Marcela Reis de Freitas.
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Oi!

Como vai a vida? Já criaram o skate voador? Sempre quis usar um. Enfim, a vida 

está boa? Tem tudo que quer? Está feliz? Onde você mora? Já tem filhos? Se tiver, 

quantos? E netos? Qual é a idade deles? Ainda joga videogame? Com o que trabalha? 

Quando está pensando em se aposentar? 

Estou bem animado para saber como sou no futuro. Será que permaneceram as 

amizades da escola? Será que tenho um cachorro? Quero ter um, mas nossos pais 

não deixam.

Acho que você se lembra disso e também se lembra de como não gostava de fazer 

lição de casa, e de acordar cedo para fazer provas em um sábado.

Se lembra do seu sonho, que era ser jogador profissional de futebol, e de como 

desistiu? Se lembra que queria ser “youtuber”, mas depois desistiu porque achava 

que não conseguiria ganhar tanto dinheiro? E também deve se lembrar de como era 

chato e só fazia coisas erradas... 

Bom, estou louco para conseguir responder tudo isso.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Até daqui a 30 anos,

André Giancursi Pedrosa (seu eu do passado).
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Oi, eu?

Sinceramente, não sei como começar essa carta, já que se eu perguntar se tem carros 

voadores, provavelmente vou estar errado...

Em 1900 e pouco, falavam que as máquinas iriam dominar o mundo em 2019, 

mas hoje em dia, estão discutindo se a Terra é plana ou não. Então, eu não tenho 

perguntas…

Na verdade, eu tenho sim... Qual é o jogo/console mais popular da sua era? Hoje 

em dia é o “ps4” e o “xbox one”, mas provavelmente isso vai mudar. Além disso, o 

jogo mais popular atualmente é o “Fortnite”, e esse provavelmente vai durar...

Pois é, até amanhã, ou até daqui 30 anos. Fica a dúvida…

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Arthur Chemim.
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Querida eu do futuro,

 Oi, como vai a vida? Eu queria te dizer que eu espero muito de você. Espero que 

você seja uma pessoa melhor e também que você tenha uma vida boa. Não sei se 

daqui a 30 anos ainda vai existir esse livro, mas guarde-o com muito cuidado.

Será que aí nesse futuro já existe carros voadores? Ou será que as pessoas são como 

elas são hoje? Será que o mundo já é um mundo melhor? Infelizmente, eu ainda 

não tenho como saber.

Eu quero lhe dar um conselho que você deve levar para a sua vida: nunca deixe 

de amar seus amigos e sua família, eles são os maiores tesouros que você tem. E 

também, não deixe uma pessoa te julgar pela sua aparência, gosto ou qualidade. Se 

isso acontecer, não ligue para isso. Agora eu vou fazer uma pergunta bem aleatória: 

lançou-se novos livros de Harry Potter? Sei lá, só queria saber mesmo. 

Até logo! 

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Com carinho,

Bruna Alberti Schrut.
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Prezado eu do futuro,

Olá Caio, mais precisamente eu (do futuro). Estou escrevendo essa carta para te 

dizer (contar) um pouco dos meus pensamentos sobre você e seu tempo, o futuro.

Imagino o futuro um lugar cinza com céu azul, cheio de paisagens e pessoas andando 

nas ruas, pessoas diversas, umas diferentes das outras. Penso em um lugar colorido, 

mas ao mesmo tempo coberto pela poluição. Acho que imagino isso porque vejo 

todos os dias a ignorância das pessoas.

Meus sonhos do presente são ir para a Disney, estudar fora do país, viajar pelo 

mundo e muitos outros. Espero que você pretenda ou já tenha realizado eles.

E eu quero saber, como é o futuro, como são as pessoas, a comida, as construções, as 

ruas, as estradas e qual é o seu pensamento sobre seu próximo eu do futuro.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Nos vemos no futuro,

Caio Henrique Wegrow.
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Querida Camila,

Como está a vida? Você é pediatra, jornalista ou fotógrafa? Você conseguiu realizar 

alguns dos seus sonhos? E aí, tem uma filha? São tantas as perguntas que quero 

fazer, mas vamos lá! Vou te contar coisas que estão acontecendo comigo.

Bom, a minha vida é bem normal, tenho melhores amigas que são: Letícia, 

Amanda P., Ana Carolina, Maria Clara, Maria Luíza, Heloísa, Isis, Giulia, Ana 

Marcela, Maria Beatriz e Emanuelle. Você ainda é amiga delas? Você é evangélica 

ou adventista? Você faz unha toda semana? Como é sua rotina? Queria estar aí para 

saber. Você mora fora do Brasil? O seu apartamento ou casa é legal?

Agora é só esperar daqui trinta anos para saber.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Beijos com carinho,

Camila Bernardo da Silva (de trinta anos atrás).
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Oiii eu do futuro!

Como você está?

Gostaria saber se você conseguiu alcançar todos os seus objetivos e se está feliz com 

a sua vida pessoal.

Você lembra quando tinha doze anos, na época da escola, com seus amigos? Você 

ainda tem amizade com algum deles?

Conseguiu um bom emprego? Está satisfeita com esse emprego? Quero muito saber 

sobre sua vida atual e se sente falta do passado. Se você estiver sentindo, do que é? 

Também estou curiosa para conhecer a nova tecnologia… Deve estar muito 

avançada, com novos aparelhos eletrônicos. Existe alguma coisa em que você 

sonhava que existisse?

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Beijos de seu passado,

Camile Sato da Silva.
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Oi futuro,

Aqui é o presente, que para você é o passado. Espero que você esteja bem, que tenha 

pegado aquele emprego dos sonhos, a fazenda com cachoeira, curral, floresta, horta, 

pomar, essas coisas. Só não me venha fumar ou beber.

Honestamente, quando eu (nós) lia aquela história da criança que queria crescer 

logo, eu estranhava, mas você nem se mexia. Eu falo nós porque eu simplesmente te 

materializo brincando, assistindo TV etc., mas agora só te imagino.

De vez em quando, eu penso no futuro, fico com medo, mas a minha família 

sempre está junto comigo.

Mas vejo um futuro brilhante para nós.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Abraços,        

Carlos Alexandre Kordiak.
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Olá Carol,

Espero que, depois de todos esses anos, você tenha passado em matemática, tenha 

feito intercâmbio junto com a Júlia e espero que o seu inglês esteja muito melhor! 

Também espero que você trabalhe em algo que você goste.

Tomara que você goste de dançar, brincar e se divertir com seu irmão.

Já ia me esquecendo... Espero que você, a Júlia e a Marina ainda sejam grandes 

amigas e ainda tenham muitas piadas internas.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Beijos,

Carolina Cardoso Copacheski.
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Querida eu do futuro,

Olá! Espero que você, apesar de que eu neste momento não sei o que eu quero fazer 

no futuro, tenha escolhido uma profissão e uma família que a ame e goste. Além 

disso, espero que eu tenha conseguido morar na Nova Zelândia, como eu quero. 

Gostaria muito de saber... Ainda falo com meus antigos amigos? Espero que sim, e 

principalmente com a Ana, a Giulia e o Miguel. Espero que eu não tenha esquecido 

nenhuma coisa que eu vivi quando era criança.

E a coisa mais importante é que eu não tenha deixado para trás nenhum dos meus 

sonhos, porque tudo pode se realizar.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Até logo,

Carolina Kalil Silva Reda.
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Prezado eu do futuro, 

Quero contar o que eu acho que vai acontecer daqui a 30 anos...

Eu acho que vou me tornar médica geral, ir morar para fora do Brasil, formar uma 

família. Pretendo conhecer o mundo todo e quero viajar com minhas amigas para 

o EUA.

Espero ver todos os meus amigos, que eles fiquem com saúde e muito bem, com 

uma boa condição financeira. Que minha família se cuide e fique bem também. Eu 

quero ver todos e não me afastar de ninguém.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Até daqui trinta anos,

Carolina Kravutschke Mayer.
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Querida pessoinha que está lendo essa carta,

Se você não for eu, por favor, não ria de mim. Eu estou no sétimo ano e estudo no 

colégio Sepam. Tenho o sonho de ser “bióloga veterinária”. Eu pratico expressão 

corporal, teatro, board games, yoga e arco e flecha. Estou lendo a saga “Rangers”, 

que fala sobre arqueiros. Tem doze livros e estou no sétimo livro. Ainda gosto de 

escalar árvores. Tenho a ideia de escrever um livro. Como agora já falei sobre mim, 

vou fazer perguntas para você, não, eu.

O meu irmão ainda está devendo o “Castelo de Diamantes” ou “Hogwarts” de 

lego? Se não, você tem o direito de bater nele. A mamãe já se formou ou ela já está 

aposentada? Eu ainda tenho o sonho de ter uma coruja? Eu já viajei para a Europa? 

Se não, você terá que ir para Roma, Esparta, Atena, Holanda, Bélgica e Paris.

Dê um bom dia para todos os parentes vivos que encontrar, e, se alguém morreu, 

coloque rosas azuis nos caixões.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Atenciosamente,

Carolina Mascarenhas de Geus.
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Oi eu do futuro,

Bem, eu não sei como eu vou ser no futuro, mas espero ser dentista. Eu quero voltar 

para Joinville quando terminar a faculdade e fazer faculdade em Florianópolis.

Espero melhorar minhas notas - eu não quero ficar em recuperação, muito menos 

reprovar.

Agora eu vou fazer algumas perguntas: Você mora onde? Você ainda gosta de K-pop 

e Rock? Com o que você trabalha? Que profissão você escolheu no ENEM? Se você 

passou, em que faculdade você estudou? Você ainda é amiga de alguma pessoa de 

Ponta Grossa? Qual o seu chocolate favorito? O meu é a Sofia (chocolate preto). 

Espero que você seja bem-sucedida.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Beijos,

Cecília Wielewski de Araujo.
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Prezada eu do futuro,

As coisas mudaram muito? Não sei se você lembra, mas tenho um sonho de me 

tornar uma médica, uma neurocirurgiã, para ser mais específica. Esse sonho já se 

realizou? Espero que sim, pois sempre quis isso.

Agora tenho 12 anos, você tem quantos? Eu estou torcendo que já tenha mais do 

que um metro e cinquenta centímetros, pois ainda tenho um metro e trinta e oito 

centímetros e realmente não gosto.

Lembre-se que fiz uma aposta com a minha mãe, e se tiver a altura acima terá que 

limpar a casa durante um mês. Desculpe, mas tomara que tenha perdido.

Sinceramente, só lhe desejo paz e saúde. E acima de tudo felicidade, alegria e riqueza 

social e mental. Sempre estude e mantenha seu foco no que quer, pois sempre vai 

conseguir.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Até a próxima, eu do futuro,

Clara Pereira da Silva.



32

Querida eu do futuro,

Não sei se lembra, mas um dos meus sonhos sempre foi ser médica. Espero que 

quando estiver lendo isso, este sonho tenha se resolvido. Outro sonho que eu tenho 

é ir para os Estados Unidos. Quero ir muito pra lá, também para visitar uma amiga 

que foi pra lá, lembra? A Malu! Estou com muitas saudades dela.

Tenho muitas amigas esse ano, tem umas de quem sou mais próxima, mas tenho 

muitas. Estou no 7º ano B, com 12 anos. Acho que daqui a vinte ou trinta anos o 

mundo vai estar muito diferente, espero que pra melhor.

Quando crescer quero me tornar uma pessoa como a minha mãe, e quero ter uma 

família igual a minha. Quero que, quando estiver lendo essa carta, lembre-se de 

todos os momentos bons que teve com essa idade, e que conte aos seus filhos esses 

momentos.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Um grande beijo,

Eduarda Biscaia Madureira.
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Querido eu,

Como é que funciona a minha vida aí no futuro? Aqui, em 2019, eu vou bem, com 

vários amigos. Você lembra do Neto, do Lucas Halles e do Miguel? Você tem algum 

animal de estimação?

Eu do futuro, que profissão eu tenho aí? Aqui, em 2019, eu quero ser médico ou 

policial. Aí já existe carros voadores? Eu ainda gosto de “Stars Wars”?

Aí no futuro eu tenho esposa? E filhos? Eu ainda gosto de matemática? Já viajei 

para fora do Brasil? Qual é a minha comida favorita? Tenho alguma casa para fora 

do Brasil?

Você se lembra de Castro e Ponta Grossa? Eu me diverti muito nestas duas cidades. 

Eu pratico algum esporte? Tenho muitas dúvidas de como eu serei daqui a 30 anos.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Até daqui a 30 anos…

Eduardo Moreira Só.
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Querido eu do futuro, 

Como está de saúde? E a família? Você se formou em engenharia civil? Gostou da 

faculdade? Onde está trabalhando? Como é ser pai, fazer provas, ter notas etc.? 

Sempre achei que seria um bom pai, você sou eu, então... Você é um bom pai?

Espero que esteja morando naquela cobertura que sempre sonhou, com um carro 

na garagem. Estude para conquistar isso!

Bom, espero estar tudo bem com você aí no futuro, com muita saúde e com sucesso 

na vida!

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Um grande abraço,

Eduardo Pach Gomes Carneiro.
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Oi, aqui sou eu, quero dizer, você, não, eu ou você, bom não sei…

Então, neste texto vou falar sobre o seu passado na escola... Vamos lá!

Bom, como você sabe, você tinha muitos amigos do 7°, 8°, 9° e do 1° ano! 

Agora vou falar sobre minha sala... Meus melhores amigos eram: André, Lucca, 

Rodrigo, Miguel entre outros. Eu fazia alguns esportes, como futsal handebol e 

outros.

Eu não ia tão bem nas notas, mas fui melhorando... E também só fui algumas vezes 

para a diretoria. 

Mas é isso! A escola foi muito boa, nunca pare de estudar!

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Um abraço,

 Enrico Miguel de Araújo Franco de Godoy.
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Oi querido eu do futuro,

Tomara que você esteja bem, que esteja respirando, porque se você não estiver bem, 

eu não estarei.

Mas chega de tristeza e pouca esperança. Agora vêm algumas perguntas (que 

qualquer um faria): qual a sua profissão? Você está feliz com suas escolhas na vida? 

Essa carta faz você achar que você não mudou nada? Eu estou bem? 

Seus amigos veem você como uma pessoa normal? Eu acho que o que mais me 

preocupa é se você está bem, então um aviso: não seja abduzido por aliens!

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

De igual para igual, tchau!

Enzo klipan Miquelin. 
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Olá eu do futuro!

Então, será que eu já consegui viajar para fora do Brasil ou virar um relojoeiro igual 

ao meu pai? Essa profissão ainda existe? Essas são as minhas perguntas para o futuro.

Vou falar como é hoje. Eu estudo no Colégio Sepam e tenho vários amigos, como 

o Miguel e o Francisco, e espero que eles continuem sendo meus amigos para o 

resto da vida.

Eu gosto de jogar videogame, principalmente com os meus amigos. Não gosto 

muito de praticar esportes, nem de fazer exercícios.

Você ainda se lembra disso?

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Até o futuro!

Fabrício Bach Czelusniak.
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Olá, eu do futuro,

Hoje eu tenho onze anos, estudo no Sepam, moro com meu pai e minha mãe e 

tenho um Golden Retriever, com quase dois anos, chamado Dixon. Tenho um 

“PS4” e gosto muito de “Dragon Ball”, “Fortnite”, “Shingeki no Kyojin” e “Full 

Metal Alchemist”.

Eu não tenho ideia de como vai ser e, no seu caso, é, a vida daqui a 30 anos. Eu 

sempre pensei que quero viver solteiro para ter uma vida tranquila, podendo gastar 

o dinheiro do trabalho em coisas para mim, como um “PC”.

Falando em trabalho, acho que nessa época eu vou estar trabalhando com algo 

envolvendo jogos. Gosto muito de jogos e queria trabalhar em alguma empresa 

como a “Ubisoft”, na parte de “design” dos personagens ou do cenário.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Adeus.

Felipe Brandes.
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Oi, eu do futuro!

Eu não sei se tenho muitas expectativas pra mandar para o tal “eu do futuro”, quer 

dizer, se ele vai ler isso. Mas vamos falar do eu do presente. Eu tenho você-sabe-

quantos-anos e estou no você-sabe-qual-ano A.

Eu tenho muitos amigos (se você me comparar com alguém que não tem nenhum), 

como o Fabrício, o Mauro, André, Lucca, Matheus e outros. Gosto de uma menina 

cujo codinome é “Burger King”, de Santa Catarina. O resto é segredo.

Eu estou jogando principalmente “Titanfall 2”, “Apex Legends” e “WD2”. E agora? 

Agora é a hora que eu fico perguntando coisas só pra ocupar mais espaço? Tudo 

bem.

Eu estou bem no futuro? Casado? Sozinho? O planeta está igual? Aliens? Guerra? 

Eu só torço para que esteja tudo bem. Eu não sei o que colocar agora, então…

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Tchau, tchau.

Francisco Galvão Coloda.
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Caro eu do futuro,

 Eu não sei o futuro, mas eu sonho em escrever um pouco sobre ele. Meu sonho é 

ir para a Alemanha ou para a Holanda, mas acho que vou para Portugal abrir um 

micro negócio de sorvetes, geladinhos ou picolés. Também penso em ser engenheiro.

Agora em 2019, depois que eu mudei de escola, algumas coisas ficaram mais difíceis 

e outras mais fáceis. A escola para qual eu fui, tem estudos mais puxados que a que 

eu estudava antes. Além disso, o forro da minha casa ficou alagado e ele se rompeu, 

e choveu dentro de casa. Que bom que não caiu água no meu videogame. Aliás, 

ficou até mais fácil de ganhar do meu pai.

 Bom, é isso que eu tenho para falar da minha “antiga vida”. Até o futuro!

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Atenciosamente,

Gabriel Ronqui Moro (antigo).
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Cara eu do futuro…

Estou escrevendo essa carta para te contar como era minha vida aos 11 anos, quase 

doze (risos); meu aniversário é daqui dezoito dias.

Eu estou em uma fase boa na minha vida. Tenho amigas, tenho família e o 

principal... Tenho saúde! E você? Como está? 

Bom... O que eu mais gosto de fazer é ginástica, jogar “Free Fire” e dormir! Mudei 

muito?

Eu espero que com quarenta anos já esteja formada em medicina, casada, com filhos 

e feliz com minhas escolhas.

Aos onze anos, minha comida favorita é sorvete, com quarenta ainda é isso? Falando 

em coisas favoritas, a minha cor predileta é azul e eu acho que não vai mudar! 

Hoje minha melhor amiga é a Pyetra! Ainda tenho contato com ela? 

Tentei resumir minha vida em poucas linhas e acho que consegui!

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Beijos com carinho,

Gabriella Mariano do Carmo.
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Oi euzinha de (eu acho) 2049!

É... A sua letra era assim. Bom, provavelmente, agora você está casada, tem 

filhos ou/e filhas e mora em Curitiba. Não sei qual é o seu trabalho, pois, como 

normalmente é para decidir algo, você é indecisa e tem uma lista de empregos.

Agora, em 2019, você está sob muita pressão porque você vai se mudar para 

Curitiba daqui a (pelo menos é para ser) um mês e um dia. Eu não sei se vai dar 

tempo de achar uma casa e comprar ela. Vender o apartamento, o carro, o terreno 

do “Alphaville” ou a casa da construtora do papai. Tudo nesse meio tempo.

Lá em Curitiba, você vai estudar no “Medianeira”, que é o colégio que o papai 

estudou. Bem, falando de escola, agora você está se aproximando das outras meninas 

do Sepam. Principalmente da Yasmin. Ela é uma menina muito legal, divertida e 

amigável. Ah! Você também vai acabar sentindo muito a falta da Carol e da Anna 

Clara. A Carol principalmente, já que ela é sua melhor amiga desde o quarto ano. 

E você tomou aquele floral da “Marciah”, e tudo o que ocorreu não dói tanto mais, 

antes você lembrava e chorava. Mas agora está tudo ótimo!

Bom, é isso o que queria te falar.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Beijos, abraços e muito amor,

Giovanna Soares Farias Mansani (de 2019).
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Querida eu do futuro,

Como você está? Será que estou sendo uma trabalhadora de sucesso? Isso eu não 

sei. Sei que, atualmente (2019), estou no 7º ano A. Está sendo bem legal, com 

professores legais e conteúdos complicados. Até que estou indo bem nas provas, 

mas sei que posso melhorar.

Queria saber em que estou trabalhando, se sou uma veterinária, ou uma advogada, 

ou em um trabalho que nem imagino. Mas o importante é que eu esteja feliz e com 

uma pessoa que eu ame.

Atualmente, eu moro em Ponta Grossa em uma chácara com cinco cachorros 

(Spike, Polly, Grandão, Teddy e Bolt) e uma calopsita chamada Paçoca. Eu amo 

animais, e quero conseguir ser vegetariana no futuro. Sou alegre e amo meus amigos 

(Amanda Caroline, Ana Carolina, Emanuelle, Miguel, Carolina, Heloísa, Maria 

Clara, entre outros). Enfim, espero que eu esteja feliz.

Beijos!

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Atenciosamente,

Giulia Foggiatto Prochner.
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Querida Heloísa do futuro,

Como vai a sua vida aí no futuro? Hoje em dia, eu imagino a minha vida aí no futuro, 

em um tempo de mais ou menos 30 anos. Na minha imaginação, ela é parecida 

com isso aqui: toda planejada, com uma família que nós duas conquistamos; 

estaremos no auge da nossa carreira profissional, ou seja, a agenda (se ainda existir) 

sem nenhum horário vago. Daqui a trinta anos, eu terei quarenta e dois anos, o que 

significa que hoje, no dia em que escrevi esta carta, tenho doze anos.

Hoje em dia, de todas as coisas que já fiz, me arrependo de muitas. Hoje eu tenho 

muitas amigas e amigos. Mas e você, o que gostaria de refazer aos quarenta e dois 

anos?

Às vezes, eu queria ter super poderes, como a invisibilidade, parar e voltar o tempo, 

e a telecinese. Qual poder você gostaria de ter aí no futuro? Hoje em dia, existem 

projetos de carros voadores, aí no futuro existem carros que voam? E as florestas, 

ainda existem? 

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Muitos beijos e abraços! Espero ter te contado tudo!

Heloísa de Souza Malcher.
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Caro eu idoso,

Você ainda é lindo? Ainda joga bem futebol? A Lara ainda está viva? Bom, lembra 

quando você bateu a cara na placa andando de bicicleta? Foi muito legal!

Você ainda pensa no palitinho? Você conseguiu cumprir meu maior sonho? você 

conheceu o Cristiano Ronaldo? Garanto que virou jogador profissional de futebol, 

pois você joga muito.

Bom, então é isso! Fiz todas as perguntas que tinha… Ah não! Esqueci de três 

perguntas.

Quem é seu melhor amigo? Peeeraaaaaa! Isso é polêmico! NÃO FALA! Bom, as 

outras são: o Faustão está vivo? O “PS4” teve conserto?

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Atenciosamente,

Henrique Scorsim dos Santos.
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Oi,

Meu nome é Isabela, e eu estou participando do Projeto Literário Coletâneas 

Sepam, que é um projeto onde escrevemos cartas, textos, narrativas que irão para 

um livro. Minha missão esse ano é escrever uma carta para: “eu do futuro”. Vou 

contar um pouquinho sobre como eu planejo e quero que seja meu futuro.

Desde que tenho dois anos de idade, sempre admirei a profissão de policiais, (tanto 

militares, federais ou civis) e delegados. Então, sempre venho falando quero ser/

me tornar uma. Desde agora, venho me esforçando e me dedicando para um dia 

chegar lá.

Espero que até lá, com quarenta anos, eu já esteja formada e sendo feliz com o meu 

próprio dinheiro.

Por isso, eu do futuro, nunca desista dos seus sonhos, você é uma menina incrível e 

muito dedicada. Se continuar assim, vai alcançar tudo que deseja.

Mas agora, fugindo um pouco desse assunto, você continua tendo a Sophia como 

melhor amiga? 

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Até daqui a 30 anos.

Isabela Ribeiro Peixoto.
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Cara Isabelle,

Sei que já se passou um tempo desde que você produziu essa carta. Se não se recorda, 

você tinha doze anos, era ginasta, acho que era uma boa aluna e uma “marvete”.

Espero que ter estudado nesse colégio tenha feito diferença na sua vida. Espero 

também que a Marvel ainda esteja fazendo filmes. Nunca se esqueça de sempre 

agradecer ao Pai do céu por tudo que ele te dá.

Espero que você seja uma pessoa bem-sucedida, que esteja realizada e feliz com 

seu trabalho. Aliás, gostaria que a senhora parasse de agir por impulso quando 

estiver indecisa. Porém, lembre-se de que ninguém é perfeito, que todos erram, que 

aprendemos com os erros e que existem males que vem para nosso próprio bem.

Nunca deixe de acreditar em si mesma, porque você é especial e única. Todos somos.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Beijos, até daqui alguns anos,

Isabelle Kochmann Ribas. 
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Olá, eu do futuro!

Aqui é você com 11 anos. Bem, lembra que nessa época acabei de me mudar de 

escola? Fui pro Sepam. No começo não gostei muito, mas já passou uma semana e 

adorei. Fiz novas amizades, como a Helo, a Bia e a Cami. A Cami é a minha melhor 

amiga. O meu desejo já não é mais fazer medicina, agora é fazer direito, não para 

ser advogada, mas sim juíza!

Não sei quanto tempo mais vou ficar com aparelho ortodôntico, mas espero que 

não esteja mais usando ele aí no futuro. Tenho tanta coisa pra contar e perguntar, 

mas em poucas linhas não dá… Mas enfim, mudando de assunto: sexta - feira 

passada fui para o paranaense de menores em São José dos Pinhais e fui campeã 

invicta, 6 pontos de seis rodadas!

Espero que o Sepam tenha te ajudado muito na sua trajetória, e que nós tenhamos 

realizado muitos dos nossos sonhos e tenhamos muitas vitórias pelo caminho!

Como é aí no futuro? Tem carros voadores e essas coisas? Quero saber de tudo! Até 

daqui a 30 anos.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Beijos de sua Ísis (você mesma) com 11 anos.

Ísis Carvalho.
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Olá eu mesmo!

Se estiver lendo isso significa que você sou o eu do futuro. Uhh! Tenho tantas 

perguntas, nem sei por onde começar... Já sei! Vou resumir minha vida para você se 

lembrar de quem era ou ainda é.

Sou um menino de onze anos que gosta de batata frita, macarrão, “Carros” um, dois 

e três, “Como treinar seu dragão”, “JVNQ”, “Moonkase”, “Coisa de nerd”, “Cadê 

a chave” e “Felipe Neto”.

Lembra quando o box quebrou em cima de mim? Aquele dia não foi uns dos 

melhores, fazer o quê...

Agora vamos para as perguntas! Já lançaram “Carros” quatro? Já saiu uma nova 

temporada de “Gravyti Falls”? Você ainda é amigo do Marcos? Você lembra de “Key 

of life”, de Kally’s Mashup?

PS: Se conseguir mande as respostas por uma máquina do tempo. 

Então, tchau! Abraços,

João Francisco Martins.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Oii, eu do futuro.

Bom eu espero que você esteja fora do Brasil, com filhos, formada em arquitetura, 

com marido, talvez, e uma casa bem linda.

Espero também que você ainda tenha lembranças do K-POP e cuide do seu 

lightstick.

Depois mostre para os seus filhos o k-pop e essa carta.

Como eu sou agora: Sou do 7º ano, tenho um cachorro chamado Fred, mas ele é 

o único que é meu, pois os outros são do meu avô e da minha tia. Gosto de k-pop 

principalmente de MAMAMOO, BLACK PINK e BTS. Tenho um diário e adoro 

escrever nele.

Tomara que tenha gostado da minha carta!

Um beijo e um abraço,

Júlia de Almeida Tavares.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Prezada eu do futuro,

Olá eu do futuro. Queria saber se você se tornou a pessoa que eu sempre sonhei, 

uma menina dedicada, atenciosa, humilde e bem-sucedida. Espero que tenha 

passado de ano. Sendo assim, que nunca tenha ficado em recuperação.

Mas vamos falar de outra coisa; mudou alguma coisa no mundo, ou em sua 

personalidade? Espero que sim, pois às vezes as pessoas mudam e é sempre bom 

mudar.

Espero que esteja feliz com sua vida e que não esteja triste com alguma coisa da vida, 

pois tem coisas na vida que nos machucam, às vezes pouco, mas tem vezes que não 

conseguimos aguentar. Então eu pergunto: quem é você hoje? O que você faz da 

vida? Gostaria de mudar alguma coisa?

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Abraços,

Júlia Marques Seixas.
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Cara Júlia do futuro,

Espero que você esteja feliz com a sua vida, tenha se formado em uma área que 

se identifique e que esteja morando fora do país. Espero que você tenha feito 

intercâmbio com a Carol!

Desejo que você ainda goste muito de dançar. No momento, na expressão corporal, 

estamos fazendo uma apresentação de líder de torcida. Na ginástica, estamos 

fazendo uma coreografia bem animada!

Você ainda é amiga das meninas? E o Bento, com quantos anos ele está agora? E 

como foi a viagem com o seu pai? Me conte tudo! Espero que você ainda seja amiga 

da sala.

Beijos,

Júlia Rogalla Ramos (do passado).

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Querida eu mesma,

Gostaria de saber como eu vou estar daqui a 30 anos. Tenho certeza que vou estar 

nos Estados Unidos jogando basquete, ou não né. Espero que esteja bem, tanto de 

saúde como financeiramente. E como será que vou ser? 

Como será que meus irmãos vão estar? Espero que bem. Gostaria que eu conseguisse 

realizar todos os meus sonhos, e que tenha me tornado um ser humano melhor.

E só te digo uma coisa Lara Maria Bertolini: não desista, porque a vida não é só feita 

de vitórias, então seja forte. E também cuidado com o que você fala. Pense antes de 

fazer e falar alguma coisa. 

Grata, 

Lara Maria Bertolini.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Olá!

Eu me chamo Lavínia, mas você já sabe disso... Eu sei que nós não estamos muito 

a fim de fazer as contas para saber a minha idade, então eu vou lhe/nos ajudar. Eu, 

atualmente, tenho onze anos e logo terei doze anos, mas isso não é importante... 

Como mamãe e papai estão? Estão bem e vivos? E a Agatha? E nossos amigos? Nos 

abandonaram ou continuaram conosco?

Conseguiu realizar os nossos sonhos? Superou os erros e seus acertos? Conseguiu 

pagar a conta da luz e da água, mesmo sendo caro demais comparado ao seu salário? 

Você só viveu ou deu valor à vida?

 Chega de perguntas, vamos ser mais felizes em relação ao nosso mundo! Não sei 

se você lembra quando derrubou seu refri de Fanta Laranja na frente de quatro 

americanos e como a funcionária italiana não estava entendendo nada... Ou como 

saía brincar de pega-pega com seus amigos aos quatro anos de idade?

Somente isso!

Até daqui a trinta anos,

Lavinia Gaboardi Garghetti.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Olá, meu eu do futuro!

Bom, espero que você tenha cumprido as suas metas, como ir ao show do BTS, ir 

para a Coreia do Sul etc.

Espero que você ainda esteja perto das pessoas que eu tanto amo. Vou te fazer 

algumas perguntinhas: ainda existe K-POP? Você conseguiu um bom emprego? 

Está casada? Com quem? Tem filhos? Sente falta daqueles que perdeu contato?

Espero que esteja feliz com o que tem e com a sua família.        

Beijos até daqui a 30 anos,

Lavínia Ribas Rebonato Soldi.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Caro eu do futuro,

Oi, tudo bem? Como está no futuro? Conseguiu ser tudo o que queria? Você é 

médico ou Youtuber? Aqui, estamos na escola. O SEPAM está bem legal, todo dia 

aprendendo coisas novas. 

Ah! Já estava esquecendo... e suas namoradas? Será que já casou?

E a nossa família? Nossos pais voltaram? Se amam muito ainda? E minha irmã já 

casou, ou ainda namora?

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Valeu amigo,

Lourenço Amandio Kraemer Gubert Simionato.
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E aí Lucas mais velho, beleza? 

Como você está? Continua a jogar? Eu espero que você (ou eu, não sei) leia esta 

carta, pois é muito importante para você não se esquecer do quanto é legal essa 

ideia.

Em primeiro lugar, nunca se desvie de Deus. Ele nunca vai te abandonar, então não 

abandone Ele.

Em segundo lugar, sempre visite seus familiares, mesmo que você esteja em outro 

lugar do mundo.

Em terceiro, mas não menos importante, os amigos, meus melhores amigos, 

Miguel, Isabela, Admir, Eduardo Só e Gabriel. Lembre-se que eles foram as pessoas 

mais especiais.

Muito obrigado por ler essa carta!

Do seu caro eu antigo,

Lucas Emanuel de Paula Halles.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Olá eu do futuro,

Moro em Ponta Grossa e tenho muitos amigos. Gosto de jogar videogame, e de 

jogar Counter Strike, e muitos outros jogos. 

Assisto YouTube e o meu Youtuber favorito é o Felipe Neto. Também gosto de jogar 

bola. O que você gosta de fazer? Meus melhores amigos são o Lucca, Enrico, André, 

Mauro, Rodrigo e Lourenço.

Você tem muitos amigos? O que gosto de fazer agora?

Não sei, mas espero que tenha gostado.

Até breve,

Lucas Sassi de Souza.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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E aí, eu do futuro,

Eu queria saber como vou estar daqui a 20 ou 30 anos. Com o que você está 

trabalhando? Aposto que você virou ou um jogador de futebol ou um jogador de 

CS profissional.

Como estão os meus amigos? O Mateus, o Bida, o Marcio, o Henrique? Tenho 

certeza que eles realizaram seus sonhos, quero que esteja tudo bem com eles e com 

a carreira deles.

E a mãe e o pai, como estão? O João, a Maria, a Manu, a Gabi, a Alice... Como 

eles estão? Você conheceu seus ídolos? O Dybala, o CR7, o Fallen, o Godzera. 

O Palmeiras já tem mundial ou “the zuera never ends”? O Bida ainda gosta de 

"k-popers”? O Marcio e o Henrique ainda são parecidos?

Falou, foi legal conversar.

Lucas Soares Lillo Del Pozo.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Caro amigo,

Tudo bem Lucca do futuro? Já criaram os robôs aí? Brincadeira... Você já ganhou 

bastante dinheiro? Já tem namorada? Está famoso no YouTube?

Era isso que eu queria ser quando crescesse... Os meus melhores amigos estão aí? 

Manda um “oi” para eles. Eles também estão no YouTube?

Bom, espero que meus sonhos sejam realizados, e os deles também. Queria muito 

ver como é o futuro, mas daqui a muito tempo vou saber. Meu outro sonho é ser 

veterinário. Adoro animais e, quando crescer, eu vou ter um cachorro, sabia?

Mas então, foi muito bom escrever esta carta.

Um abraço,

Lucca Delinski de Mattos.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Querida Luísa,

Eu espero que você não tenha perdido seu espírito, sua essência. Espero que 

continue amando animais e gostando de ajudar as pessoas.

No que você está trabalhando? Você conseguiu atingir seus mesmos objetivos de 

sempre? Espero que sim.

Você já está morando em Nova Iorque? Já conheceu a Luana? Vocês não deixaram 

de ser amigas, né? Já viajou para onde sonhava?

Abraços,

Luísa Gobbo Wambier.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Olá!

Sou seu eu do passado, como você pode ver na data da carta, mas eu queria saber 

como está a minha vida depois de 30 anos, no caso, a sua vida. Onde você mora? 

Ainda em Ponta Grossa, em outro lugar do Brasil, ou até fora do país?

Agora queria falar sobre algo: você já foi para o Japão uma vez? E se foi, o que mais 

gostou, ou onde você foi? Mas voltando a falar da vida, como você está? Tem um 

animal de estimação, tipo um cachorro? Você tem um filho, ou os dois?

Sobre o meu presente e o seu passado, no caso, eu tô bem. Estou no sétimo ano e 

se você, por algum motivo, não lembra, eu estou aprendendo sobre substantivos, 

renascimento, migrações e essas coisas. Para mim, o pior é história. Aliás, qual é o 

seu emprego? Algo relacionado a tecnologia ou não? Não faço ideia.

Enfim, espero que tenha gostado desta carta que te mandei e espero que tenha um 

bom dia.

Até mais,

Luiz Gustavo da Silva Correa.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.





69

Caro amigo eu,

Oi, eu estava pensando em como seria eu no futuro. Claro, eu agora, com onze 

anos, adoraria ser jogadora de basquete profissional, ser grande, ir para os Estados 

Unidos, ter uma vida de jogadora e outras coisas.

Talvez você esteja pensando e tentando lembrar quando escreveu essa carta. Lembra? 

No Sepam, sétimo ano, depois da Educação Física. Então, como estão as coisas aí? 

Tudo bem? Aqui está tudo bem. Estou aproveitando enquanto está fácil.

Eu sei que você aí já passou por várias dificuldades e eu só desejo que você esteja o 

melhor possível, porque logo serei você. Tomara que demore, mas serei você.

Bom, não sei se o destino será o que eu quero, mas eu almejo que você esteja o 

melhor possível e aproveitando sua vida, sua família, seu animal de estimação e tudo 

que você tem de bom.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Obrigada por tudo minha cara e boa amiga eu,

Luiza Paiano Costa.
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Querido eu do futuro,

Imagino que você esteja em uma carreira, uma profissão de qualidade. Será mesmo 

que você terá cursado mestrado e doutorado e ter feito os dois cursos que queria 

tanto fazer? Daqui a 30 anos, você pode ter mudado de opinião, não é mesmo? 

Mas, mesmo assim, espero que você esteja em um lugar onde te faça feliz. 

Atualmente me dedico muito ao esporte. Espero que você persista neste hobby, 

que você gosta muito! Almejo que você continue no vôlei, e quem sabe, em alguma 

seleção. Ah! No tênis de mesa também! 

Acredito que você continua tendo essa paixão por animais que tem. Tomara que 

você tenha um cachorrinho, que é seu sonho desde pequena… Te desejo tudo de 

bom! Adeus.

Com muito carinho,

Manuella Louize Pasturczak Schade.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Olá eu do futuro,

Como está o senhor? O Palmeiras já ganhou algum mundial?

Tenho certeza que não, (risos). Daqui a 20 ou 30 anos eu devo estar bem velho, será 

que eu já tenho filhos ou netos? Ou estou morando em outro país?

Eu poderia ser um pro player no Fortnite ou um jogador de futebol profissional e 

essas coisas. Eu queria conhecer vários países, será que já conheci ou só estou no 

Brasil? Um deles é a Suíça e também os Estados Unidos.                   

Você, no caso eu, sabe falar fluentemente alemão, inglês, espanhol e italiano? E 

como é que está a vida? Tá de boa ou não? Em um emprego bom, alguma coisa 

assim? Você está gordo, magro ou “bombado”? O que será? Vai saber né... Já 

conheceu algum jogador de futebol? Tipo o CR7 ou o Messi?

Até 20 ou 30 anos,

Marcio Umberto Festa Filho.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Olá meu Eu do futuro,

Oi, como foram estes 30 anos? Se lembra de meus amigos da escola? Como está aí? 

Já jogou na “NBA”? Onde você mora?

Gosto muito de jogar basquete, você ainda gosta? Queria muito poder te ver. Se 

existisse máquina do tempo iria até aí te ver. Qual é sua comida favorita?

Você é casado? Tem muitos filhos? Daqui a alguns dias vou para o JEM de basquete 

e futsal. Quantos JEMS você já foi? Até algum dia!!!

De seu eu do passado,

Marco Aurélio Moro Filho.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Querida eu mesma, só que velha!

Primeiramente, eu queria saber com quantos anos eu estou, mas agora em 2019, o 

ano no qual estou escrevendo a carta, não tem como eu do futuro aparecer do além 

e me contar. Vou, infelizmente, ter que esperar e, com o tempo, ver. Bom, como 

estão meus pais? E minha irmã? Onde eu me formei? No que eu me formei?

Tenho tantas perguntas que daria para fazer um texto só de perguntas! Hoje, que 

estou escrevendo a carta, minha mão está machucada, informação desnecessária, 

mas deu vontade de colocar.

Pelas minhas contas, você deve estar lendo esta carta em 2039 ou 2040, isso se eu 

não for ansiosa e ler antes! Voltando às perguntas: onde eu moro? Moro fora do 

país? Como já havia dito antes, vou ter que esperar e, com o tempo, ver.

Com muito carinho de eu mesma do passado,

Maria Beatriz Mongruel Voorsluys.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Querida eu do futuro,

Oi como está aí? Você está bem? O que aconteceu com você? Agora aí é bem 

diferente de antes, não é? Bom, não sei, mas espero que esteja melhor do que agora 

em 2019. Eu estou no 7° ano A e vou te relembrar como era. Primeiro, você deve 

se lembrar que você era ginasta. Começou com 8 anos, era bem flexível, mas não 

sei se ainda é.

Tinha várias amigas: Amanda P., Giulia, Pyetra, Ana Carolina, Ana Marcela, entre 

outras. Você ia bem nas provas, já foi mal em algumas, mas sempre conseguiu 

recuperar.

Você também tinha o sonho de ser médica, e eu queria saber se você conseguiu. 

Sempre quis ter um cachorro. E agora, você tem? Também queria saber se aí no 

futuro é muito diferente... Tem carros voadores? Você convive com robôs? Quero 

muito saber!

Até logo eu do futuro! 

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Beijos,

Maria Clara de Almeida Baggio.
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Cara Maria Clara Roth do futuro,

Eu do futuro, espero que esteja exercendo o meu sonho de ser médica, com uma 

casa “maravigold“, um carro bom (um Jeep Sahara - entendedores entenderão) e 

viajando para lugares maravilhosos. Espero também que esteja ajudando quem 

precisa. 

Espero que você esteja curtindo com as “migahs” e o mais importante, que você 

esteja com saúde, com muita fé e feliz.

Se você tiver filhos, espero que estejam em uma escola boa, assim como os nossos 

pais nos colocaram, e espero que eles sejam alguém na vida.

Espero que você aproveite bem o resto da sua vida 

Até mais,

Maria Clara Roth (você do passado).

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Cara eu daqui a 30 anos,

Eu queria saber tudo sobre a sua vida adulta, qual foi a sua primeira casa/

apartamento? Como foram seus aniversários? A melhor coisa que aconteceu na sua 

vida? Tenho muitas perguntas!

Fico imaginando como vai ser a minha aparência, como estão a minha família e 

meus amigos. Espero que eu tenha minha profissão dos sonhos: ser uma médica 

muito conhecida!

Hoje, minhas opções de residência são dermatologia, oftalmologia, pediatria ou 

gastroenterologia. São tantas opções... quero tomar a decisão certa! Também ser 

uma pessoa do bem, que ajuda os outros! Meus sonhos que quero que se realizem 

são: viajar, ter uma família e o trabalho dos sonhos!

Atenciosamente,

Maria Eduarda Schmidt Werlang.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Querida eu do futuro,

Quero te contar e perguntar muitas coisas...

Nessa época, tenho 10 anos, e como você está agora? Aqui está muito bem, só que 

não estou gostando de acordar cedo para ir para a escola. Como está a internet? E 

a nossa família? 

Eu tenho várias amigas, fora e dentro da escola. Também comecei a fazer “crossfit” 

e estou amando. Eu amo essa escola e quero ser jornalista, mas qual é a profissão 

que eu me formei? Deve ter novos integrantes na família. E os cachorrinhos? Aqui 

eu tenho o Apolo e a Belinha!

Tchau amiga!

Maria Eduarda Silva.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Olá eu do futuro,

Tudo bem eu do futuro? Bom, espero que esteja. Eu estou muito feliz, mas ao 

mesmo tempo mais ou menos, sabe? Mas isso não vem ao caso. O que importa aqui 

é você, no caso, eu. 

Bom, hoje eu sei que o que mais me importa é a minha família, meus amigos e 

meus cachorros. Acho que para você também é. Sempre fico imaginando como é 

no futuro, mas temos que esperar.

Eu não sei se a fase ruim já passou e tal, mas provavelmente né... Imagina durar 30 

anos isso, meu Deus, nem pensar.

Espero que você esteja feliz, que tudo que há de bom continue, e que tudo que há 

de ruim vá embora.

Até daqui a 30 anos,

Maria Eduarda Tosetto Foureaux Freitas.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Querida eu,

Oi! Tudo bem? Como você está? Como está a sua vida, família, principalmente a 

sua felicidade?

Como está seu trabalho? Nossa, você não consegue acreditar o quanto eu me esforço 

para ser você. São tantos sonhos... Será que alguns eu realizei? Será que eu consegui 

ter o trabalho e a vida dos meus sonhos? Sendo uma cardiologista brilhante?

Não sei direito o que falar, é até retórico porque eu não consigo falar comigo 

mesma. Eu, diferente de muitos, não estou com medo do meu futuro. É o destino, 

cada escolha do presente pode se modificar.

Mas as coisas que eu mais espero para você são amor e felicidade, uma vida 

confortável e que você nunca perca amizades, só ganhe.

Essa foi uma carta do meu coração, espero que tenha gostado.

Atenciosamente,

Maria Fernanda Pitlovanciv Madureira.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Olá eu,

Primeiro gostaria de perguntar, como você está? A mamãe e o papai estão bem? 

Conseguiu abrir seu escritório?

Você tem muitos animais de estimação? Conseguiu inaugurar o abrigo? Enfim, 

chega de perguntas!

Estou aqui para dizer que eu espero que você seja feliz. Quero que você volte um 

pouco no tempo. Você se lembra da Ully, da Rafa, das Julias, do quinteto e da 

Lórax?

Espero que você ainda toque, dance e desenhe. Mas lembre-se: o passado já foi, o 

futuro ainda vai ser, mas o hoje é uma dádiva, e é por isso que se chama presente. 

Aliás, não tenha pena dos mortos, tenha pena dos vivos, principalmente dos que 

vivem sem amor.

Até,

Maria Fernanda Roderjan Lovato.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Querida Maria Fernanda,

Estou escrevendo essa carta para o eu do futuro ler, e ver quais eram meus 

pensamentos, sonhos nos dias de hoje, em 2019, e ver o que mudou. Porém, eu só 

posso abrir daqui trinta anos.

Estava me perguntando: você conseguiu realizar seus sonhos? Mas, como nada é 

perfeito, aconteceu alguma coisa que não esperava? O quê?

Como está a tecnologia aí, depois desses trinta anos? Está como todos nós 

esperávamos? Já existem carros voadores?

Têm esportes novos? O esporte que eu mais gosto é o basquete, espero que isso 

continue para a vida toda.

O mundo hoje em dia está bem poluído, com muita injustiça. Depois desses trinta 

anos que passaram, eu acredito que todos nós queremos olhar para o mundo de 

uma forma diferente, mais belo, todos com moradia fixa, sem nenhum preconceito, 

sem poluição. Se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, a gente conseguiria fazer 

o que todos nós desejamos.

Beijos,

Maria Fernanda Scalet Galvão.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Para eu mesma,

Oi tudo bem com você? Então, vamos começar pelo começo. Eu tenho 11 anos e 

hoje faltam 28 dias para o meu aniversário, e você? Quantos anos você tem?

Estou sem ideias hoje. Resolvi terminar essa carta com perguntas, espero que você 

esteja bem bonita e inteligente.  Que comida você mais gosta? Que emprego você 

tem? Se sente confortável com sua vida?

Espero que você tenha gostado da minha carta, mesmo sendo meio curta. Eu fiz 

de coração.

Atenciosamente,

Maria Laura Borges Iurkiv.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Querida Maria Luíza…

Como está a sua vida com 42 anos, hein? Está legal? E os seus filhos? Arranjou um 

marido bom? Com certeza está com a vida ótima! Bom, agora estou no 7°A, com 

as minhas “FRIENDS” Amanda P, Ana Marcela, Mabe, Camila, Gabi, Giulia, Ísis, 

Helo, Py, Maria Clara, entre outras! Onde será que elas estão? Vida boa, carreira 

boa? Enfim, elas marcaram a minha vida!

Minha cor favorita era verde, será que ainda vai ser? Comida: macarrão, BFF: 

Amanda. Será que vai mudar? E agora… O que eu faço? Rio, choro? Eu não sei!

Será que vou mudar? Estou com medo! Mudarei de cidade, de país, do mundo? Ai 

meu Deus! Qual será minha profissão? E os carros, serão voadores? Estou nervosa, 

mas então... Beijos!

Com carinho,

Maria Luíza Uliana Dias.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Querida eu,

Oi, tudo bem? Bom, eu sou você do passado quando tinha onze anos. Tá bom, 

então vou falar um pouco sobre o que é “moda” agora. Bem, eu moro no Brasil, 

onde está acontecendo um monte de coisas trágicas. Estourou uma represa, teve um 

atentado em uma escola, São Paulo é a cidade da fumaça preta etc.

Tá, falei um monte de coisas ruins, mas vou falar algumas coisas boas. Tem o 

Instagram, um aplicativo que todo mundo tem. A “moda” agora é mulheres usando 

roupas muito curtas. As músicas que todos estão ouvindo são: “Thank you next” e 

“7 rings”, da Ariana Grande.

Vou falar um pouco sobre mim... Sou baixinha, cabelos e olhos castanhos e tenho 

muitas amigas, como a Paola, a Paolinha, a Amanda, a Bruna, a Carol e a Júlia. Você 

ainda tem contado com elas?

Beijos,

Marina Carvalho de Oliveira Ramos (do passado).

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Caro eu do futuro,

Tudo bem? Você ainda é lindo como no passado? Espero que sim.

Tomara que até aí eu tenha conseguido ter várias conquistas, uma delas é jogar no 

meu time do coração, o Corinthians.

Um dos meus maiores sonhos também é conhecer o meu ídolo, o Cristiano 

Ronaldo, e jogar que nem ele, o que vai ser difícil.

Todos esses sonhos são bons? Claro que sim, mas eu não preciso de nada disso, se 

até lá eu estiver feliz!

Também tenho um recado: espero que eu consiga pensar mais vezes antes de fazer 

as coisas.

Quase esqueci, também quero que nosso canal cresça, o “Mestres da bola”! 

Até mais,

Mateus Aquino Postiglioni.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Caro eu do futuro,

E aê cara! Tudo bem com você? Eu estou escrevendo esta carta porque eu tenho 

muitas perguntas, mas antes eu irei falar um pouco de você do passado. Eu tenho 

um sonho de me tornar médico e ser campeão brasileiro de xadrez. Sou campeão 

paranaense de xadrez, não sei se você lembra disso, pois esta carta será lida quando 

eu tiver mais ou menos 30 anos.

Agora vou fazer algumas perguntas: Você é médico? Espero que sim, pois eu salvarei 

várias vidas. Os carros voadores já foram criados? Eu fiz essa pergunta porque seria 

legal voar com um carro. Onde você mora? Eu fiz essa pergunta, pois gostaria de 

saber se eu irei morar em outra cidade, estado ou até mesmo em outro continente. 

As escolas do futuro são diferentes? Eu fiz essa pergunta, pois eu quero saber se as 

escolas são melhores no ensino. As escolas são “digitalizadas”? Eu fiz essa pergunta 

porque seria legal se todas as escolas tivessem provas virtuais.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Obrigado eu do futuro, 

Mauro Albano Boutin Neto.
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E aí eu do futuro,

Tranquilo? Tô escrevendo essa carta para te dizer umas coisas. Principalmente pra 

se arrepender de 97.9% de tudo o que você fez. Espero que você não seja um 

alcoólatra desempregado, e sim, que você esteja casado com uma mulher bonita 

e dedicada, tenha dois filhos e esteja jogando basquete, de preferência na NBA. E 

claro, nunca volte atrás da sua palavra, seja um bom pai.

Se você estiver lendo essa carta, o que provavelmente não vai acontecer, cuide bem 

da mãe e dos seus dois irmãos. E nunca se esqueça do basquete: destrua, seja uma 

máquina. Ontem foi meu aniversário (nosso) e hoje é o dia mais triste, dia 11, só 

porque acabou nosso aniversário!

Tchau, nunca se esqueça de quem te corrige e quem te ama.

Abraços,

Miguel Andrade Aguiar Machado.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Querido eu do futuro,

Espero que você esteja muito bem, fazendo o que gosta em uma profissão que se 

sinta bem. Atualmente, penso em ser um advogado, mas não tenho certeza. Enfim, 

moro com meus pais e meus irmãos, tenho três cachorros e estudo no Sepam. 

Tenho muitos amigos e espero que ainda seja amigo deles, como Fabrício, Giulia, 

Carolina, Rodrigo, Ana Carolina e Enrico.

Espero que tenha uma vida bem-sucedida, com amigos, filhos e muitos cachorros. 

Também gostaria de morar nos Estados Unidos. Espero que não tenha esquecido 

nenhum de meus sonhos.

Como estão as escolas, prédios, farmácias etc. aí? Hoje, temos muitas escolas 

nas cidades, ocupam mais ou menos uma quadra, muitos alunos, professores, 

com muitas salas e um refeitório. Sobre as farmácias, têm praticamente uma em 

cada quadra, vendendo remédios e alguns doces. Os prédios são paralelepípedos 

compridos, cheios de janelas, moradores e alguns funcionários. 

Aguardando curiosamente sua resposta.

Até logo,

Miguel Blum Montes.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Querida Amiga,

Não sei por onde começar... No presente, desejo ser médica, ajudar a todos que 

puder. Gostaria de ser cirurgiã e salvar diversas vidas, sem preconceito, apenas ajudar. 

Meu grande plano é nunca reprovar para que todos esses anos passem “voando”. 

Talvez me mudar de cidade, estado ou país. Gostaria de saber se me tornei médica. 

Se sim, uma grande médica? Bom, espero mesmo me mudar em 2020. Será que me 

mudei mesmo de Ponta Grossa? Saí do Estado? Saí da minha cidade? Ou do país? 

Sempre sonhei em me mudar para Portugal. Me mudei? Eu sempre AMEI também 

a ideia de quem vai ao exército como médicos e, principalmente soldados, isso em 

período de guerra. Se pudesse, serviria ao exército! Será que ainda penso assim? 

Outra paixão minha são os animais, principalmente os cachorros por sempre serem 

leais aos seus donos, além das calopsitas, por sempre serem tão fofas. Ainda penso 

assim? Espero mesmo que sim. 

Até logo,

Milena Leal Sallum.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Cara amiga,

Olá! Tudo bem? Espero que sim. Fico me perguntando quem você é agora. Quando 

me imagino daqui a alguns anos, penso em alguém feliz ao lado da família.

Será que você é assim?  Se eu olhasse no “Espelho de Ojesed”, veria-me eu com 

minha família viajando pelo mundo!

Também espero realizar meus sonhos, viajar para outros países com a minha família.

Gostaria de te pedir para estudar bastante. Tenho muita vontade de andar no carro 

do “De volta para o futuro” para ver como serei daqui alguns anos, mas vamos 

deixar isso para o futuro!

Até daqui alguns anos,

Paola Bogdanowicz Defino.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Oi eu,

Então, como vai a vida, hein? Você já está casada? Tem filhos? Ai que vontade de te 

conhecer (mas não dá né). 

Então... agora são 11:52, terça-feira, estamos na aula de Produção de Texto. Eu 

estou muito feliz porque a Amanda sentou um pouco atrás de mim e adivinha: ela 

vai ter que usar óculos! E amanhã nós vamos para Curitiba!!!

E a mamãe está perdendo a paciência comigo porque eu não paro de falar na viagem 

e também sobre comprarmos as coisas para eu levar.

Mas e aí, estou muito curiosa e gostaria de saber: o mundo ainda é parecido com o 

que ele era hoje? Foi alguma vez para o Jacó? Ainda mantém contato com as suas 

amigas Amanda, Bruna, Marina, Carol, Júlia, Paola, Mafer, Bia, Anas? E você vive 

bem? Seguiu a profissão de médica ou decidiu mudar? Ainda canta? Continua não 

gostando de certas pessoas?! Ah, eu vou para o JEM de natação.

E lembrando: seja sempre feliz!

Até o futuro,

Paola Scudlarek Moro.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Cara eu daqui a 30 anos, 

Olá, espero que você esteja bonita, bem, formada e com um emprego. Nesse ano, 

em que escrevi essa carta, eu tenho onze anos. Nesse ano, queria saber como vai 

ser o futuro, como, por exemplo, minha mãe, meu irmão e minha irmã vão estar.

Tenho medo do que pode acontecer. Nesse ano, estou pensando em cursar direito ou 

medicina, mas na verdade não sei, pois ainda eu tenho muito tempo para escolher.  

Espero ter uma casa bem grande, com um trabalho bom, que eu goste e não que os 

outros escolham. Sei que tem muita coisa pela frente.  

Tomara que eu viaje para vários lugares no mundo. Que sempre de tudo certo na 

vida. 

Beijos e abraços,

Poliana Gonçalves Moreira de Oliveira.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Cara Pyetra do futuro,

Hoje é dia nove de abril de 2019 e eu tenho doze anos. Bom, tenho alguns sonhos 

agora. São eles: ser médica, nunca reprovar, ser mais estudiosa, melhorar na ginástica 

e ser mais paciente.

Espero ter conseguido alcançar todos esses objetivos. Agora vou falar mais sobre 

você no passado. Estou no 7º ano, tenho muitos amigos, amo minha família e 

minha cachorra chamada Molly. Também vou bem em questões de nota.

Espero ter continuado assim, acreditando em meus sonhos, assim alcançando meus 

objetivos.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.

Até logo,

Pyetra Salomão Ceregato.
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Cara eu no futuro, 

Eu desejo que, no futuro, eu seja uma Neurocirurgiã, que tenha uma família com 

uma saúde boa, que não aconteça nada de ruim comigo e que esteja tudo bem no 

mundo.

Eu quero ter um carro bom de ótima qualidade, só que eu não sei se até lá vão existir 

carros, pois até lá, como o país está, não sabemos se vão existir ainda. Espero que 

ainda existam.

Eu espero que viaje bastante para vários lugares, faça um cruzeiro. Também quero 

morar nos Estados Unidos. Até ano passado eu iria morar lá, só que não deu muito 

certo. Essa foi a minha história e até logo. 

Um abraço e um beijo,

Rafaela dos Passos Techy.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Olá Rafa do futuro.

Bom, tenho muitas perguntas a te fazer, mas antes, quero te desejar algumas 

felicitações.

Quero que você seja muito feliz, e que tenha muito sucesso. Também quero que 

nunca se afaste de pessoas que te fazem bem, muito menos da sua família. Eles são 

as pessoas mais importantes da sua vida. Cuidado, pois o tempo passa rápido, e 

quando vai, não volta mais.

Agora vamos às perguntas. Já existem carros totalmente tecnológicos ou voadores? 

Existem celulares super avançados? Como está sendo sua vida?

Espero que você esteja trabalhando no que gosta, que esteja feliz e com bons amigos. 

Também quero que você já tenha viajado muito, para lugares que sempre quis. 

Beijos e abraços

Rafaela Rothstein Gomes Madureira.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.



100

Meu caro eu,

Como está o futuro? Existem carros voadores ou algo do tipo? Aqui está igual, 

não sei se lembra, então vou contar. Quando escrevi essa carta, estava na escola e 

amanhã faremos um dos passeios mais legais da minha vida: iremos perder aula de 

matemática, pois ficaremos o dia inteiro em Curitiba.

Agora é a fase mais difícil da minha vida. Nossa mãe está com câncer e espero que 

no futuro tudo esteja bem. E mais uma pergunta, como tá todo mundo? Continua 

amigo dos amigos de infância?

E os primos, padrinhos, mãe, pai, irmão, irmã, tio... estão bem? Esqueci de 

perguntar… E você? Tem emprego, família e boa condição? Os amigos estão bem?

Até daqui a 30 anos,

Rodrigo Gonçalves Moreira.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Para o eu do futuro,

Oi eu do futuro, tudo bem? Como está indo a vida? Ainda gosta de lasanha igual 

eu gosto? Sua fruta preferida ainda é melancia? Espero que tenha realizado o sonho 

de ser designer de interiores!

Nesses dias, ando vendo vários jogos para decorar casas, mas não acho nenhum 

que não precise pagar! Sempre que acho um legal, vou ver e praticamente tudo está 

bloqueado, e precisa pagar! Algumas vezes, sinto muita raiva. Mas no final sempre 

acabo rindo!

Você continua tendo a Dudinha como melhor amiga? Se não for, volte atrás, ela é 

uma ótima amiga e sabe todos os meus segredos. Minha outra melhor amiga, que 

também sabe meus segredos, é a Cecilia, por isso, nunca deixa de ser amiga delas.

Se ainda for amiga da Ceci, continuam se chamando de Chocolate? Espero que sim. 

Esse apelido é muita especial para mim. Com a Dudinha espero criar um apelido 

também.

Até daqui a 30 Anos,

Sofia Leticia de Oliveira da Silva.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Oi Tata!

Lembra desse apelido que te deram no primeiro dia de aula no infantil quatro? 

Então, vim aqui fazer umas perguntinhas para você, quer dizer, eu do futuro!

Então vamos para primeira! Você conseguiu ter o emprego dos sonhos de ser Artista 

Plástica? Espero que sim, viu, dona Tais! E morar em Paris, conseguiu? Espero que 

ainda tenha contato com as “nossas” melhores amigas.

Espero que tenha conseguido realizar todas as “nossas” metas. Ai, ai... como o 

tempo passa rápido, né?! Espero que você seja uma mulher de grande sucesso.

Até daqui a 30 anos,

Tais Garcia Gomes.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.



103

Caro Bidas Pork,

Olá! Eu ainda acho isso bem estranho, estar conversando comigo mesmo, mas eu 

acredito que isso vá ser bem legal!

Bom, eu espero que você agora tenha encontrado esta carta se arrumando para a 

mudança. Você está indo para sua nova mansão, na China! Você terá uma empresa, 

como a Dao Ming, e será um ótimo empresário, com a fama pelo seu novo projeto 

ambicioso, como a Incubadora de Sonhos!

Esses são meus sonhos de agora para você! Mas o maior é revolucionar o mundo. 

Eu tenho os sonhos de morar na China, ter feito intercâmbio (para China, 

Coréia, Japão ou Canadá), ser bom em meu emprego, e por enquanto, espero ser 

empresário, além de ter o sonho de conhecer o Kim Seok Jin, o Min Yoongi, o Kim 

Nanjoon e o Jeon Ho-Seok!

Eu espero que esteja com uma das pessoas que você sabe quem são! Espero mesmo, 

ou esteja com alguém que você goste muito! (Que provavelmente eu ainda não 

conheci). Você terá dois filhos, e será muito feliz com sua família!

Até eu viver sua vida,

Vinicius Ribas Bida.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Querido futuro,

Estou escrevendo essa carta para falar que eu gosto muito dessa escola onde eu 

estudo, pois os esportes que eu faço são legais. Entre eles estão basquete, futsal, 

handebol e vôlei.

Minha família é bem legal. Eu moro com meu pai e vou aos finais de semana para 

minha mãe. De noite, quando eu termino todas as “ADs”, eu vou jogar videogame 

e depois vou dormir.

Minhas viagens foram muito divertidas, algumas delas foram: Chile, Argentina, 

Paraguai, entre outras.

Abraços,

Wendel Felipe de Barros.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Olá Eu do Futuro,

Espero que você leia esta carta quando já estiver mais velho, com uns 40 anos, 

estando formado na faculdade.

Agora eu te pergunto o seguinte: Nesse meu futuro aí, me formei em quê? Estarei 

bem na vida? Serei alto? Baixo? Gordo? Magro? Bodybuilder? Forte? Fraco? Bom? 

Mal? Inteligente? Burro? Legal? Chato? Eu casei? Tive filhos? E o mundo inteiro, 

melhorou? Piorou? Mudou muito?

Eu do Futuro, espero que você reflita como era no seu passado, sua família, amigos 

e eu mesmo!

Até mais,

William Gonçalves Martins.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.
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Para William Lemes Bronoski,

Oi, William, como está? Então você está morando onde? Em que país, cidade e 

estado? Como vai sua mãe, pai, irmã, tia e vó? Você está doente ou com alguma 

doença? Está rico ou pobre? O Corinthians vai bem? E o Palmeiras ainda não tem 

mundial?

Ei, que carro tem, de que marca é? Você mora em casa ou apartamento? Você mora 

na América do Sul, do Norte ou Central, Oceania, Europa, Ásia ou África? Está 

trabalhando com o quê? Fez faculdade e do quê? Você tem casa? Quantos versões 

do PlayStation e do Xbox já foram lançadas?

Até mais William. Dê um olá aos seus familiares por mim, aos seus amigos e colegas.

Abraço,

Willian Lemes Bronoski.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.



107

Cara eu do futuro,

Nos dias de hoje, eu estudo no Colégio Sepam, em uma família legal e divertida, em 

um mundo legal, mas infelizmente ainda existem coisas feias. E você? Como está aí? 

Realizou todos os meus sonhos?

Hoje eu sonho: ser médica, veterinária, advogada e professora. Ter minha família 

(marido, eu, uma filha), cinco cachorros, duas calopsitas, três hamsters e uma casa 

grande com três empregadas.

Bom, quando estiver lendo isso, diz pra mim que o mundo mudou, tá? E que eu 

ainda seja como hoje, diferente e com olhos abertos ao mundo! Quero também 

meus pais vivos e todo o resto da minha família na minha casa todos os finais de 

semana!

Até, eu do futuro,

Yasmin Luana Azambuja.

Ponta Grossa, 9 de abril de 2019.



O Projeto Literário Coletâneas Sepam faz parte 

dos projetos pedagógicos do Colégio Sepam 

desde 2017, tendo como principal objetivo estimular 

os alunos à prática da escrita, mostrando-lhes que 

cada um possui sua habilidade e identidade discursiva 

por meio do texto escrito, e que não podemos nos 

prender nas premissas: “eu não sei escrever” ou “o 

professor é o único leitor do meu texto”. 

Integrante da disciplina de Produção Textual, esse 

projeto permeia o Ensino Fundamental – Anos Finais, 

com a finalidade processual do desenvolvimento da 

escrita. 

Não buscamos materiais perfeitos, mas textos com 

as peculiaridades dos nossos alunos escritores, assim 

como com a exposição do conhecimento de mundo e 

das experiências de cada um deles. 

O Projeto em si vislumbra dar asas às palavras 

tecidas na sala de aula, invadindo outros espaços e 

encantando desconhecidos leitores. 

Projeto Literário
Coletâneas Sepam
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