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No banco do motorista

Você já dirigiu um carro?

Se sua resposta for sim, espero que tenha sido 
um carro de brinquedo em um parque de diversões 
ou, então, um carro movido por controle remoto, 
daqueles que correm por toda a casa. Quando 
você crescer, certamente aprenderá a dirigir um 
carro de verdade.

Desenhe-se dirigindo o carro de seus sonhos,  �
o carro que você espera ter um dia.

CAPÍTULO
UM
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Dirigir é divertido. É você quem decide aonde ir 
e fica responsável por chegar lá.

Mas trata-se também de algo difícil. Você tem 
de prestar atenção em tudo o que faz, o tempo 
inteiro. Precisa conduzir o carro, virando a direção 
o exatamente necessário, nem mais nem menos. 
Tem de acelerar, mas não demais. Não pode bater 
nos carros que estão à sua volta. Tem de obedecer 
às regras. É fácil perder o controle e BATER!
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É divertido bater quando se está dirigindo um 
carro-choque no parque de diversões. Foi para 
isso que eles foram feitos... E é divertido bater 
os carrinhos de controle remoto, especialmente 
aqueles que, ao chocarem-se com uma parede, 
dão uma volta em torno de si mesmo, como uma 
cambalhota, e continuam andando.

Mas em um carro de verdade, não é nada 
divertido bater. É assustador e perigoso, podendo 
levar a coisas ruins. É por isso que as pessoas 
precisam tomar aulas antes de dirigir. Uma das 
coisas mais importantes que você aprende nessas 
aulas é sempre ter o controle do carro.

Nosso corpo é mais ou menos como os carros. 
Precisamos de combustível para andar bem. 
Precisamos estar limpos. Precisamos fazer revisões 
de vez em quando. E precisamos seguir regras que 
façam com que todos fiquem seguros.

um tipo de “combustível”
de que você goste.

algo que você usa para
manter-se limpo.

Faça um desenho ou
escreva sobre...
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Às vezes, quando você está dirigindo, não há 
outros carros na estrada, a estrada é reta e você 
sabe exatamente aonde está indo. Tudo isso faz 
com que seja fácil seguir as regras e manter-se no 
controle do carro.

Mas, às vezes, a estrada 
está cheia de carros 
ou é esburacada e 
tem muitas curvas. 
Às vezes, você está 
apressado ou cansado 
ou perdido. Às vezes, 
o tempo está ventoso 
ou nebuloso ou tão 
escuro que você não 
consegue ver quase nada, 
mesmo com os faróis ligados.

uma ferramenta utilizada
quando você faz um

check-up.

uma regra de segurança que
você tem de obedecer.

“SINAL VERDE

PARA PEDESTRE”

Faça um desenho ou
escreva sobre...

BIII

BIII
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Os bons motoristas sabem que ao dirigir sob 
essas condições adversas – e mesmo que estejam 
de mau humor, mesmo que o celular toque ou que 
as crianças estejam discutindo dentro do carro, 
mesmo que outros carros estejam muito próximos 
ou cortando sua frente, mesmo que esteja 
chovendo ou nevando, aconteça o que acontecer –, 
eles precisarão controlar o carro. Caso contrário, 
poderá haver um desastre. 

Ainda faltam alguns anos 
para que você dirija um 

carro de verdade, mas já é 
possível aprender como 

ser um bom motorista. 
E você pode treinar 

sozinho, na sua 
própria vida.

Sim, é isso 
mesmo. Você 
precisa estar 
no banco do 
motorista da 
sua vida, isto 
é, você precisa 

dirigir e controlar 
a si mesmo, 

começando agora.
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Às vezes é fácil ter controle 
sobre si mesmo, e também é 
divertido. Por exemplo, você pode 
decidir cantar bem alto, pular mais 
alto ou mais baixo, retirar esse 
ou aquele livro na biblioteca. Mas, 
outras vezes, não. Às vezes, há regras a 
que você não quer obedecer. Às vezes, você 
quer alguma coisa, mas não a consegue. Às vezes, 
as pessoas fazem coisas que você não quer que elas 
façam e dizem coisas que você não queria ouvir.

Ainda assim, é você que está dirigindo sua vida... 
Embora não tenha o controle sobre as outras 
pessoas, pode controlar e conduzir a si mesmo. E, 
exatamente como acontece com o motorista de um 
carro de verdade, são as coisas e as escolhas que 
você faz que determinam como será o percurso.

Talvez seu percurso até aqui tenha sido cheio de 
pedras no caminho, tornando difícil o controle do 
carro, ou de sua vida. Talvez você seja uma criança 
que “esquenta a cabeça” quando as coisas dão 
errado, uma criança que, apesar de tentar acalmar-
se, acaba explodindo. Pois bem... O que temos a 
dizer é que você não precisa mais ser assim.

Se você for uma criança pronta para aprender 
a dirigir sua própria vida, a controlar a si mesmo 
até quando for difícil, este livro vai ajudá-lo muito. 
Ele vai ensiná-lo a não bater, a evitar choques, e a 
chegar aonde quer chegar.

LÁ, LÁ,  LÁ




