ANTOLOGIA LITERÁRIA DE RECONTOS
“O reconto literário e seu poder transformador”

ORGANIZAÇÃO:

Alessandra Conceição Monteiro Alves
Matheus Luamm Santos Formiga Bispo

Projeto gráfico
Rosângela Trajano

Capa
Jean Sartief

Copyright by
Lucgrafvirtual2020
Brasil
Lei 9.610/98 – Lei do Direito Autoral. Todos os direitos reservados aos autores
Este livro poderá ser impresso e distribuído sem a prévia autorização dos autores.

“As aventuras nunca acabam? Acho que não.
Outra pessoa sempre tem de continuar a história.”
(Bilbo Bolseiro em “O Senhor do Anéis”)

PREFÁCIO
A literatura é afago ao coração e acalanto à alma, além de distração para mente, e é
nessa perspectiva que acredito no poder transformador que a literatura possui. Assim
aposto nas leituras teóricas e atividades de incentivo desde as contações de histórias,
saraus, peças teatrais, jograis, jogos pedagógicos envolvendo leitura, clube do livro,
acesso à biblioteca e afins para gerar leitores assíduos e comprometidos com a sociedade
e professores formadores/multiplicadores de leitores.
Nessa proposta de pensamento, a Profa. Alessandra Conceição Monteiro Alves
convidou-me para ministrar alguns minicursos para alunos do Curso de Pedagogia da
Uninassau – Aracaju e trabalhar na organização da antologia de recontos produzidos
pelos alunos durante a execução da disciplina ministrada por ela, “Literatura Infantil”,
e no projeto “Literatura Infantil e Contação de Histórias”. Assim foi feito!
A atividade de reconto de clássicos da literatura infantil possibilita aprendam/ensinar a
criança a: utilizar expressões e palavras tal como aparecem na narrativa do livro fonte;
apropriar-se de um vocabulário que não utilizamos na linguagem coloquial do dia a dia,
ficar atentas à sequência dos acontecimentos da narrativa, à descrição de cenários, do
vestuário e alimentos de outras épocas, ampliando assim seu universo cultural. Além de
acrescer traços peculiares e dar um novo ritmo ao corpo literário.
Aos novos escritores, desejamos coragem para mais histórias e saúde para sala de aula,
e aos diletos leitores, uma boa leitura com abraço afetuoso!

Prof. Matheus Luamm Santos Formiga Bispo

APRESENTAÇÃO
A presente obra é fruto do projeto intitulado “Literatura Infantil e Contação de
Histórias”, que possui como finalidade proporcionar aos alunos do curso de Pedagogia
da Uninassau – Aracaju, aprofundamento e extensão da formação acadêmica articulado
com a proposta metodológica da teórica e prática, bem como apresentar os benefícios
do ler na infância e assim despertar o gosto pela leitura e escrita, vislumbrando ainda,
através da obra literária contribuir para a formação de leitores e garantir momentos
prazerosos para a criança, pois é inegável a importância da literatura na formação
completa do ser humano.
O objetivo da produção literária traduz-se no estímulo da cultura acadêmica,
contribuindo com a construção positiva da identidade dos estudantes, além de estimular
a construção e respeito à diversidade e da autoestima em sua formação.
Apresentaremos aqui, uma combinação e adaptação dos contos clássicos da literatura
infantil, reescritos e apresentadas com temáticas e condizentes a contemporaneidade
com várias abordagens atemporais, porém importantes para a público infantil sociedade
como um todo.
Entendemos na construção da coletânea, que não podemos perder de vista a função
principal do reconto e da adaptação, ressaltando que as historinhas são sempre baseadas
em contos clássicos e readequadas para a contemporaneidade sempre com um pequeno
ensinamento moral.

Profa. Alessandra Conceição Monteiro Alves
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A BELA ADORMECIDA x O BELO NÃO ADORMECIDO
Alice Nunes e Isabela Santos

E

ra uma vez, num reino muito distante, um casal de músicos fanqueiros que
adorava festas e, por isso, viviam sempre muito elétrico. Certo dia, a mulher
recebeu uma notícia muito feliz: ia dar à luz ao primeiro filho. No dia do seu

nascimento, um menino muito gracioso e tranquilo: Auroro. Comemoraram com uma
bela festa.
Na comemoração, convidaram três vizinhas: Flora, Fauna e Laura. Cada uma delas
concedeu um dom ao pequeno Auroro. Flora concedeu-lhe o dom da beleza, tendo se
tornado a criança mais linda da região; Fauna, o dom da música, conferindo-lhe o dom
de tocar todos os instrumentos possíveis em todo o reino; e Laura, o dom da dança, se
tornando assim, o fanqueiro mais completo de todos os reinos. De repente, algo
inesperado aconteceu, uma vizinha mal-humorada, que se incomodava com qualquer
barulho da vizinhança, apareceu, interrompeu a cerimônia e gritou:
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- Quando completar 18 anos, seu iphone despertará para uma música sertaneja e você
nunca mais conseguirá parar de dançar, muito menos sentirá cansaço e vontade de
dormir.
As vizinhas mágicas se reuniram e tentaram desfazer o feitiço, mas não conseguiram.
Apenas amenizaram:
- Não viverás o tempo todo ouvindo música sertaneja e muito menos sem dormir, mas
um beijo do seu verdadeiro amor te despertará para uma vida normal.
O tempo passou e quando o belo “Princeso boy magia” completou 18 anos, ninguém
mais se lembrava do feitiço, até quando, num belo dia, Auroro pegou o seu iphone para
ouvir as músicas de funk de que mais gostava, começou a tocar sertanejo universitário
e no mesmo instante ficou maravilhado com aquele estilo musical e nunca mais parou
de ouvi-lo.
Os pais de Auroro ficaram horrorizados com aquilo e começaram a convocar todas as
mulheres fanqueiras mais lindas de todas as regiões, ordenando que elas conquistassem
seu filho, o belo não adormecido.
Nenhuma mulher fanqueira era capaz da proeza de acalmar o novo sertanejo do pedaço.
Quando, de repente, apareceu uma bela moça que só se vestia de preto e gostava de
ouvir muito rock. Logo, chamou atenção de Auroro, quando se deram conta, um beijo
enorme uniu os dois e no mesmo instante o encanto foi quebrado.
Auroro e a moça roqueira se apaixonaram, o encanto da vizinha mal-humorada foi
quebrado e eles viveram felizes para sempre, mesmo em meio às suas diferenças.
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A BELA ESQUECIDA
Jaqueline dos Santos, Jocimara de Cassia Soares Santos e Thais Regina Ramos

E

m certo lugar havia uma bela esquecida.
A primeira visita que aquele lugar recebeu chegou como uma avalanche no
primeiro instante. Era um jovem rapaz de olhar curioso e que não conseguiu

deixar de mostrar uma mistura de medo e surpresa, resultado da difícil tarefa de escalar
a torre mais alta daquele reino.
Ao escalar a torre, ele encontrou a jovem deitada, quando chegou próximo da jovem
percebeu que seu corpo estava tenso, sujo e dolorido, ela estava completamente
esquecida. Ao ver a jovem, ele disse:
- Sinto que essa missão me parece não ser aquela que havia escolhido.
Ao perceber que estava sozinho acabou deixando de lado a pose de príncipe e finalmente
teve coragem de chegar mais próximo da bela. Foi então que percebeu que o quarto da
bela estava sujo, cheio de poeira e que nunca foi limpo.
Após o beijo, pensou:
- Missão dada é missão cumprida!
Partiu levantando o peito e mostrando sua beleza. Ela abriu os olhos, viu aquele lindo
príncipe e ficou completamente apaixonada, assim voltou a lembrar de tudo!
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A DONA DO TRÁFICO
Nicollas Irlan, Stefany de Paula e Maria Clarissa

C

ontam que num pequeno bairro sombrio e distante, morava um jovem casal
de 15 e 14 anos, aguardavam a chegada da pequena filha, mas a gravidez era
de risco, sua esposa estava com febre, corpo todo quente e tremendo de frio.

Desesperados e aflitos, o rapaz decidiu roubar uma farmácia e um supermercado, cuja
dona era uma chefe do tráfico do bairro. Mal sabia ele o que estava por vir...
Durante o assalto, pensando que ninguém estava vendo nada, pegou tudo bem depressa
e correu para casa. Porém o jovem pai estava sendo seguido. Chegou em casa, esticou
as pernas e do nada e se deparou com um grito.
- Aaaaaah!
Sua esposa estava em trabalho de parto. Correu para ajudá-la, sem muito saber o que
fazer, muito correr para aqui e para lá, horas e horas e puft! A criança nasceu, nossa,
que bebê radiante! Linda! Deslumbrante! Ouve-se um barulho bem forte: Pooooow!
Era a traficante e seus capangas para fazerem justiça com suas mãos! Contudo a
traficante se deparou com a beleza de...
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E algo acontece, ela decidiu levar aquela bebê... E a chamou de Rapunzel, a nova
Princesa do Tráfico. Mas com muito medo dos inimigos, a traficante mantinha Rapunzel
em cárcere privado, deixando seu melhor capanga, o filho rejeitado, para cuidar dela.
17 anos depois...
Rapunzel era muito vaidosa, mesmo naquelas condições, cuidava dos cabelos como se
fosse sua vida. Não deixava cortar e passava horas penteando os belos cabelos negros
como a noite.
Para escapar da solidão, ela e seu guarda costas criaram uma grande amizade, com um
sentimentozinho bem forte ali. Todos os dias, conversavam sobre a vida, mas tudo
escondido.
Um dia, sem esperar, a chefe os pegou e se sentiu traída. Não imaginava o que estava
acontecendo. O amor proibido, do filho rejeitado e a filha roubada. A traficante com
raiva, grita coisas horríveis e ela só não esperaria que o segredo fosse revelado. Nesse
momento, Rapunzel descobre:
- Ela não é sua mãe! Ela matou os seus pais! Sou filho dela e ela nunca me amou! Essa
mulher que hoje você venera é quem destruiu sua família
Rapunzel com muita raiva, sem entender, sem pensar. Parte para cima dela e naquela
briga de socos, tapas e chutes, ninguém ousou se envolver ninguém. Todos ficaram
olhando!
Rapunzel arrumando os cabelos, olhando para o seu ex-capanga, agora seu amado e os
seguranças ao redor. Ele caminhou em sua direção. Assim que chegou perto, ela logo se
atirou em seus braços, no mesmo instante se olharam como nunca antes havia
acontecido. Então, Rapunzel diz:
- Você agora será amado! Seu amor é meu e o meu é seu, mas preciso dizer que agora
quem manda em tudo do tráfico, sou EU!
O telefone dela começa a tocar e a música domina o ambiente: “O novinha quero te ver
contente...”
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A PEQUENA DA NEVE
Gleiciane Barbosa dos Santos, Liliane Batista Santos e Rosineide Silva Santos

E

ra uma vez a Pequena da Neve, uma menina de cabelos loiros e cacheados,
branquinha como a neve e de lábios rosados, que morava com a sua avó, uma
senhora humilde que sempre ensinou a ser uma jovem meiga e doce.

Sua avó tinha uma caixinha de segredos mágicos. Todos os dias a Pequena da Neve
abria a caixinha da sua avó e se inspirava com as belas palavras que ali se encontravam.
Certo dia a menina olhou e perguntou-lhe:
- Caixinha, caixinha de segredo, será se um dia posso ser como a minha avó?
E brilhantemente a caixinha se abriu com uma linda voz que dizia:
- Claro Pequena Menina, basta seguir toda orientação da sua avó.
E logo o coração dela se encheu de alegria e saiu feliz para contar a sua amiga. Porém
ela não sabia que no coração da sua amiga havia inveja, maldade e ódio. A sua amiga
tramou uma armadilha, convidando a Pequena da Neve até o lago.
Chegando lá tinha vários caçadores e ela sentou inocentemente no gramado. Começou
a contar as lindas palavras e sábias, onde transformou os corações daqueles caçadores,
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fazendo com que eles desistissem da maldade que a sua amiga tinha planejado. E com
toda sua doçura ela transformou o mal em bem.
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A PEQUENA VENDEDORA DE VELAS
Milena Gomes

E

ra uma vez uma pequena menina que se chamava Malu, ela morava com seu
pai Edu e seus dois irmãos, Mila e Pedro, mas a sua mãe não se encontrava
mais entre eles, ela brilhava lá no céu, junto às estrelas.

Eles viviam em uma cidade muito fria, que não tinha energia elétrica, por esse motivo,
ela precisava sair bem cedo para vender suas velas. Em uma manhã muito fria, lá vai
Malu para mais um dia de trabalho, para conseguir dinheiro para alimentar sua família,
ela não podia voltar para casa sem ter vendido todas as velas.
Já estava anoitecendo e a pequena Malu só havia vendido apenas duas velas, ela estava
aflita para vender todas e voltar para casa, pois estava com muito frio e fome. Andando
pelas ruas ela encontra uma moça acompanhada por dois rapazes, em uma charrete, que
param a pequena vendedora perguntando-lhe o que fazia tão tarde na rua.
- Estou vendendo velas e preciso vender todas para conseguir comprar comida para
minha família.
Vendo a situação da criança eles decidem comprar todas as velas dela e levá-la para
casa. E de presente, deram-na uma cesta básica e um grande peru, pois era véspera de
natal e queriam que Malu passasse uma noite cheia de alegria com seus familiares. O
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pai da menina ficou muito emocionado com o gesto daquelas pessoas, quando chegaram
em casa, ele agradeceu muito pela generosidade.
Malu e sua família comemoraram o Natal com muita alegria e seu pai prometeu à
pequena e a seus irmãos que ela nunca mais iria para a rua vender velas, pois queria que
ela fosse estudar para ter um futuro brilhante. A menina ficou muito feliz com aquela
notícia que recebeu. Seu pai te deu um abraço forte e apertado e disse que a amava
muito. Agora, todos os dias Malu e seus irmãos vão à escola sorrindo e cantando.
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A BELA PRETINHA CARECA
Rafael Costa, Josefa Maria e Talita Moura

C

erta vez, em um lugar muito, muito distante chamado Aruana. Lá, todas as
pessoas tinham cabelos bonitos, tinha de todos os tipos: crespos, lisos,
cacheados, uns com e outros sem piolho, menos uma menina. A cabeça dela

brilhava como a careca do vovô e por isso todo mundo perturbava com ela.
- Cabeça de ovo! – Gritou um coleguinha na sala de aula.
- Deixe-me ler o meu futuro nessa bola de cristal! – Exclamou outro coleguinha.
A professora vendo esta situação disse para a menina que isso não voltaria acontecer. A
menina fingiu não escutar o que os coleguinhas disseram com ela. Chegando em casa,
abriu o berreiro e a mãe vendo o sofrimento da filha, perguntou:
- Por que você está chorando?
- Porque eu queria ter um cabelo igual ao de todo mundo!
A mãe pegou a filha no colo e alisou sua cabeça e orgulhosa disse:
- Mas filhinha, você é a preta mais bonita da face da terra e da Aruana, não tens cabelo,
no entanto tem um coração muito bondoso.
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- A mãe foi até o seu quarto e no baú velho do vovô pegou o álbum grande da família e
mostrou fotos da menina com cabelo.
- Por muito tempo, você teve o mais belo cabelo que já vi, mas infelizmente um bichinho
chamado câncer entrou em seu corpo e para ficar melhor teve que tomar um remédio
muito forte, por isso seu cabelo caiu. Sabe o que é melhor?
- É que você vai ficar bem logo, logo seu cabelo irá crescer novamente, bem mais bonito
e faremos aquele tererê como você gosta e ficará mais linda ainda.
Com um sorriso no rosto a menina agradeceu alegremente a sua mãe.
Na semana seguinte a professora levou uma palestrante para falar sobre o câncer e
explicar de maneira bem divertida o que acontece com as pessoas que tem essa doença,
a partir disso nunca mais nenhum coleguinha fazia chacota com a Pretinha careca.
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A BELA ADORMECIDA DOS DIAS ATUAIS
Elisangela Batista Leite, Jamile Serozini Santos e Julyana Pereira Barbosa

E

ra uma vez uma linda menina chamada Alice. Ela morava com seus pais e
irmãos no alto de um prédio próximo a uma agradável e bem desenvolvida
praça, onde muitos praticavam exercícios ou se divertiam com amigos. Porém

Alice quase nunca ia à praça, na verdade, ela quase não fazia coisa alguma. Não tinha
muita disposição, vivia quieta e acomodada, uma verdadeira sedentária, que só sabia
dormir ou ficar conectada à internet, por isso, Alice ganhou o apelido de “Bela
Adormecida”.
Durante muito tempo, a mãe de Alice, Gioconda, acreditava que a menina possuía algum
problema, mas todos os médicos conhecidos diziam que ela era assim e iria continuar
daquele jeito, pois não havia remédio que curasse o sono e a preguiça da garota.
Entretanto Gioconda não se conformava com a placidez e o sedentarismo da filha e
então, convidou-a para fazer uma caminhada na praça. A princípio, Alice relutou e disse
que não queria ir, não estava com vontade, mas depois de um tempo, ela cedeu à
insistência da mãe.
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Chegando à praça, a “Bela Adormecida”, quer dizer, Alice, caminha vagarosamente ao
lado de Gioconda, impaciente. Com o passar do tempo, várias pessoas iniciam seus
exercícios e o lugar começa a encher.
De repente, Alice, com o seu passo lento, se vê perdida em meio à multidão e sem saber
o que fazer continua a caminhar quando, sem querer, esbarra em William que
gentilmente, ao saber do acontecido, oferece ajuda.
William é um garoto jovem e que adora esporte, sempre incentivando as pessoas a se
exercitar e manter uma vida ativa e social à base de muita alegria e disposição. Alice
ficou impressionada com o jeito dele e depois de reencontrar sua mãe, combinou com o
novo amigo, de manter contato, sempre se comunicando.
Com o passar do tempo, os dois foram se aproximando cada vez mais. William ajudou
Alice a ver como é importante possuir uma vida com energia e ânimo, e assim, a garota
começou a ficar mais disposta e o apelido de “Bela Adormecida” já não era mais válido
para ela.
Anos depois, William e Alice, apaixonados, se casaram e se tornaram donos de uma
academia de ginástica. Bem sucedidos e felizes, eles formaram um casal unido pela
energia e pela alegria.
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AS TRÊS PRINCESINHAS EMPREENDEDORAS
Natally Santos de Sá e Girlan Moreira dos Santos Lazaro

E

ra uma vez três princesas que viviam num castelo com sua mãe.
Certo dia sua mãe chegou à conclusão de que suas filhas precisavam ir morar
sozinhas para que melhor amadurecessem, mas elas eram muito imaturas e

não sabiam fazer nada sem a ajuda da velha mãe.
Chegou o dia da despedida e as princesas se arrumaram contentes, crentes de que viveria
uma vida de maravilhas, sem sua mãe para controlar seus passos. Mal sabiam o que viria
pela frente, elas precisavam se manter e para isso a princesa mais velha resolveu
procurar emprego, caminhou o dia todo e nada lhe cabia, ela não tinha nenhuma
qualificação muito menos experiência para assumir um cargo que lhes sustentassem.
Chegando ao casebre que sua mãe cedeu para elas começassem a vida, dividiu a
decepção do dia com suas irmãs. Que logo começaram a ter ideias.
A princesa do meio sugeriu que estudassem para que conseguisse um emprego digno,
porém, elas necessitavam de algo imediato, a dispensa estava ficando vazia e
precisavam se manter e mostrar a rainha que elas viveriam a mil maravilhas. A caçula
sugeriu vender biscoitinhos amanteigados que sua vó tinha lhe ensinado. Então a
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primogênita juntou suas moedas e foi à feira comprar os ingredientes anotados pela
caçula, elas nem se quer tinha jeito de manusear as compras e administrar o pouco de
dinheiro que lhes sobrava.
Em casa começou a produção e os biscoitinhos estavam divinos, resolveram sair logo
cedo para vender pela pequena cidade em que foram morar. O lucro era investido em
mais materiais, as contas eram pagas e estava sobrando cada vez mais dinheiro.
As princesas se tornaram empreendedoras e sua empresa só crescia. Na cidade não tinha
outro assunto e questionamento: de como as princesas estariam batendo em portas,
mercearias e empresas em busca de vender biscoitos.
Certo dia, elas resolveram visitar a rainha que estava doente, porém muito feliz pelo
desempenho e conquista das filhas, disse-lhes:
- Eu não queria abandonar vocês, mas eu sei que um dia isso seria inevitável e vocês
precisavam estar prontas para encarar a vida! Nada melhor do que encará-la de forma
honesta e dando valor a cada centavo que lhes era paga por esses biscoitinhos.
A rainha veio a falecer e as princesas além de tomar conta do castelo, pois uma delas
havia se tornado rainha, continuaram com sua empresa que ia muito bem, inclusive em
outras cidades. Resolveram estudar já que lhes sobravam dinheiro e tempo, casaram,
tiveram lindos príncipes e viveram felizes para sempre.
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AS TRÊS CHAPEUZINHOS
Laura Santana Menezes

E

m uma pequena cidade no nordeste do Brasil, três irmãs se arrumavam para
visitar a vovó. Fazia muito tempo que elas não iam pra lá, por isso, cada uma
vestiu a sua melhor roupa, elas queriam impressionar a vovó, estavam tão

felizes que não conseguiam se segurar.
A mais nova das meninas, estava com um vestido amarelo cheio de laços; a irmã do
meio usava um vestido azul e um bonito par de sapatos; a irmã mais velha não gostava
de vestidos, usava uma calça verde e no cabelo fez um lindo penteado.
A mãe das três irmãs se aproximou e as chamou para conversar e disse:
— Cada uma vai levar uma cestinha e dela vocês terão que cuidar. Tem a cestinha com
os presentes e também a do jantar e não se esqueçam da cestinha com as sementes que
a vovó quer plantar. — Ela disse séria, mas logo sorriu e continuou falando. —
Lembrem de ir pela estrada reta, se forem pela torta podem se perder. Peguem seus
chapéus e passem o protetor solar. O sol lá fora está de “queimar”!
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As meninas colocaram seus chapeuzinhos, deram tchau para a mamãe e saíram de casa.
Elas foram pelo caminho reto como a mamãe havia ensinado, mas lá não havia nenhuma
árvore para fazer sombra e nem um lugarzinho pra descansar.
A mais nova das irmãs, a Chapeuzinho Amarelo, começou a reclamar:
— Não tem outro caminho para ir ver a vovó? Esse é longe demais e a cestinha está
pesada.
— Tem o caminho torto, mas não podemos ir por lá, a mamãe não iria gostar — disse a
Chapeuzinho Verde.
Chapeuzinho Amarelo tentou se acalmar, mas já estava cansada de andar.
— O caminho torto é mais rápido, somos espertas, não vamos nos perder. — disse a
Chapeuzinho Amarelo tentando fazer as irmãs mudarem de ideia.
Depois de tanto insistir, a pequena Chapeuzinho conseguiu o que queria. Ela e suas
irmãs mudaram de ideia e pela estrada torta foram caminhando. A estrada torta era
cheia de árvores e bichinhos, muitas flores e passarinhos e muitas curvas pelo caminho.
Para garantir que não iam passar duas vezes no mesmo lugar, Chapeuzinho Amarelo
começou a amarrar os laços de seu vestido nas árvores do lugar. Caminharam tanto que
resolveram descansar.
— Meninas, acho que estamos perdidas. — disse a Chapeuzinho Verde assim que
sentou no chão.
— Não estamos não. Eu não vi nenhum dos laços que eu amarrei nas árvores. — disse
a Chapeuzinho Amarelo.
— Deve ser porque eles caíram no chão. — disse a Chapeuzinho Azul mostrando a fila
de laços que caíram das árvores.
— Mas... mas... mas eu dei um nó, eu amarrei certinho, como isso aconteceu? —
Chapeuzinho Amarelo não estava entendendo.
As meninas começaram a conversar, uma estava tentando acalmar a outra, eram uma
mistura de medo, otimismo, esperança, buscando um jeito de sair daquele lugar, elas
estavam distraídas até um barulho alto as assustar.
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— Socorrooo! O que foi isso? É um lobo? Só pode ser um lobo. Eu tenho medo de lobos
— Chapeuzinho Amarelo gritou de medo e abraçou a Chapeuzinho Verde enquanto a
Chapeuzinho Azul subia na árvore para tentar ver de onde saiu o barulho.
— É um carro! Tem um carro vindo pra cá! Vamos ser salvas! — Chapeuzinho Azul
gritava de alegria, desceu da árvore e foi até suas irmãs. Chapeuzinho Verde se levantou
e como era a mais velha, tinha um lado protetor, ela olhou para as irmãs, bem séria e
falou:
— Não vamos entrar no carro de ninguém, ouviram? É perigoso. Se o motorista nos vir
não podemos dizer para onde vamos ou nossos nomes. Nós vamos sair daqui. Eu
prometo. — A mais velha abraçou suas irmãs e elas ficaram atrás da árvore esperando
o carro passar.
O carro estava passando pela árvore em que elas estavam quando parou de repente. As
meninas começaram a ouvir duas vozes conversando.
— Elas deveriam estar aqui — disse uma voz mais grossa que parecia de um homem.
— Olhe quantas fitas amarelas no chão.
— E se elas já foram? — disse outra voz um pouco mais fina, mas que parecia
preocupada. As Chapeuzinhos pareciam reconhecer aquela voz e elas conheciam
mesmo.
Chapeuzinho verde saiu de trás da árvore para ver quem era e sorriu.
— Vovó! — Falou a Chapeuzinho Verde, aliviada, elas estavam salvas.
Elas correram até a vovó e a abraçaram. O homem que estava lá era o vizinho da vovó,
o senhor Lobildo que trabalhava naquela estrada e tinha visto os laços amarelos quando
estava indo para casa.
— Nunca mais desobedeçam a mãe de vocês, meninas. Se o senhor Lobildo não tivesse
visto os laços amarelos, eu não sei o que poderia acontecer. — Vovó respirou, sorriu
pras netinhas e continuou abraçando-as.
— Desculpa Vovó. — As Chapeuzinhos pediram desculpas e entregaram as cestas à
vovó, entraram no carro e finalmente puderam descansar.
As meninas aprenderam uma grande lição e passaram dias muito bons na casa da vovó.
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A ONÇA E O GATO
Naiara Batista Silva

E

ra uma vez, há muito tempo, um gatinho estava brincando, fazendo bagunça e
barulho, quando de repente uma onça, rei dos animais, acordou com o
barulhão. Disse a onça:

- Como você ousa me acordar? Vou comer você seu pequenino!
E colocou sua pata em cima do gato que ficou sem poder se mexer.
- Por favor, rei dos animais, perdoe-me a minha intenção não era te acordar, só estava
brincando, divertindo-me, deixa-me ir embora, se você deixar um dia poderei te ajudar.
A onça caiu na gargalhada e disse:
- Como é que você vai me ajudar você é tão pequeno? É tão pequeno que não vai
fazer diferença, então vou te deixar você ir embora.
Alguns dias depois, a onça estava passeando quando ficou presa em uma armadilha. Ela
tentou se soltar de todo jeito, mas não conseguiu.
O gatinho passeando ouviu um barulho e foi em sua direção, ao chegar lá, ele viu o que
tinha acontecido com a onça. O rei dos animais já estava cansado de tentar se soltar.
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Então o gato começou a arranhar as cordas, sendo assim, o gato conseguiu soltar a onça.
E ele ficou feliz por tê-la ajudado. Disse a onça:
- Eu não acreditei que você fosse capaz de me ajudar, mas pensei errado.
E a partir desse dia o gato e a onça se tornaram grandes amigos.
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A REVIRAVOLTA DE MARIA CLARA
Raquel Fernandes da Silva

E

ra uma vez, uma garotinha que se chamava Rita, era uma menina muito bonita
e charmosa e por isso se orgulhava da sua aparência, e ela tinha uma amiga
que se chamava Maria Clara, essa amiguinha era bem simples e feia, mas

todos adoravam Maria, pois ela tinha humildade e adorava ajudar ao próximo.
Elas moravam perto uma da outra, Maria morava com a avó que já era uma senhora
fraca e bem velhinha. Clarinha era uma menina dedicada aos estudos e a sua vozinha.
Já a Ritinha gostava de se arrumar e se enfeitar, porém, era uma garotinha muito chata,
pois não gostava de se misturar com muita gente.
Certo dia, Rita, como de costume, zombava de Clara por ela ser tão feia, todos ao redor
delas tentavam de todas as formas fazer com que Rita fosse uma pessoa melhor, mas ela
não fazia um pingo de questão de que isso acontecesse.
Ritinha adorava falar mal de Maria pelas costas, pois falava coisas que não tinha
coragem de dizer na frente dela, mas um dia ela caiu do cavalo, a verdade veio à tona:
- Maria Clara, você sabia que todos os nossos amiguinhos falam que você é muito feia,
e que por isso ninguém quer conversar com você? - perguntou Rita.
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Maria bem triste perguntou: - É mesmo?
Naquele dia Maria ficou tão cabisbaixa que sua vozinha percebeu seu desânimo, mas
sem entender o que estava acontecendo. Perguntou:
- O que está acontecendo com você, minha netinha?
Maria então respondeu chorando: - É que a Ritinha disse que os nossos amiguinhos não
gostam de mim, porque sou feia.
Logo em seguida a avó respondeu:
- Não chore, você não é feia! Ela falou isso, porque sente muita inveja e ciúmes de você.
Você é uma menina dedicada aos estudos, é comunicativa, faz amizade fácil, e isso tudo
a deixa enfurecida de raiva, porque ela é solitária.
Então, Clara enxugou as lágrimas e entendeu que tudo aquilo que Rita havia dito era só
para chamar a atenção e deixar ela triste.
No outro dia, Rita torna a humilhá-la novamente, dizendo:
- Você é feia, muito feia! Você é tão feia que ninguém aguenta olhar para você.
Então um garoto chamado Rafael, que gostava muito de Maria Clara, mas ninguém
sabia, já que era um menino tímido e achava que clarinha não te daria moral alguma,
por isso achou melhor esconder esse sentimento pra si, vendo aquela situação
desagradável, foi logo dizendo:
- Rita pare de perturbar Maria, ela não merece essas ofensas!
E Ritinha retrucou:
- Mas eu não estou falando nenhuma mentira.
Rafael disse: - Está sim! Pois a Maria Clara é tão bela e maravilhosa que não consigo
tirar os olhos dela.
Maria ficou estática e não sabia o que dizer. E ele continuou:
- É isso mesmo clarinha. Eu sou apaixonado por você há muito tempo, e nunca soube
como chegar até você, pois pensava que você não ligaria para mim, mas com toda essa
ridicularização, fui obrigado a te defender.
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Rita ouvindo tudo aquilo saiu chorando e sentindo-se muito humilhada, pois Rafael era
o garoto que ela amava, mas ele nunca deu se quer uma chance dela se aproximar dele
por conta dos comentários desagradáveis que ela fazia com a sua verdadeira amada.
Com a saída de Ritinha, Rafael se aproximou de Maria Clara e sussurrou:
- Você é a menina mais linda do mundo!
E ela muito agradecida por ele ter te defendido deu-lhe um beijo no rosto e desde então
nunca mais se desgrudaram.
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BELA NEGRA E SEUS SETE IRMÃOS
Lilian Gomes da Hora Santos e Rebeca Carvalho Menezes

E

ra uma vez uma linda menina, tão linda! Seu nome é Isabela, mas todos a
chamavam de Bela e havia outro motivo para ser chamada assim, por onde
passasse chamava à atenção de todos.

Negra de cachinhos, olhos pretos, boca com lábios tão carnudos, e seu visual então! Ela
é bem estilosa, ama laços e vestidos. Bela morava em um palácio bem diferente com seus
sete irmãos, todos adoravam brincar, quando não estavam na escola, estavam brincando
na rua. Seu palácio se encontra na comunidade Santa Maria.
Bela e seus irmãos eram muitos felizes, eles não eram ricos e nem usavam coroas, mas
não tem como dizer que Isabela não era uma princesa. As pessoas a admiravam, uma
menina tão atenciosa, carinhosa, alegre, divertida... Não havia motivo para não gostar e
querer ser amigo de uma pessoa tão encantada como ela.
Na verdade, existia uma menina na escola que não gostava da Bela. E esta menina fazia
de tudo para prejudicá-la. A sorte de Bela era seus sete irmãos, que a defendia como se
fossem seus guardiões. Certo dia, quando os irmãos de Bela estava passando pelo pátio
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da escola, ouviram a menina falar muito mal de Bela, eles no mesmo instante foram
defendê-la, o irmão mais sincero falou:
- Eu sei qual é o seu problema! Você não gosta da Bela porque ela é linda, inteligente,
meiga e todos a adoram e você morre de inveja dela por isso! Mas fique você sabendo
que esse seu jeito não vai te levar a lugar nenhum.
Eles deram as costas e saíram, a menina nem deu atenção para o que ele tinha falado.
Contudo, o irmão de Bela tinha toda a razão, com o tempo as outras crianças da escola
foram se afastando daquela menina, ninguém queria como amiga uma pessoa daquele
jeito, essa menina passou a ficar isolada.
Mas um dia, Isabela, a Bela princesa negra, viu aquela menina lá no canto, tão sozinha e
ficou muito triste. Bela então decidiu ir até a menina e falou:
- Olá! Vamos brincar? Não precisa ficar nem com raiva e nem sozinha, você também é
uma princesa, nós todas somos, porque a verdade é que, o que nos tornam pessoas
bonitas, são nossas atitudes e não nossas aparências. Deixa de ser marrenta e vem ser
bela.
E assim, Bela, seus irmãos e todos os amigos da escola continuam felizes!
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BINÓCULOS
Andreza Alves Conserva de Matos, Maria Claudete da Silva Santos e
Monise Santos Cerqueira

E

ra uma vez um vidraceiro que tinha um enorme pedaço de vidro, cansado de
todos os dias olhar para ele, fez uma doação para seu amigo chamado Galeto,
que sempre passava em frente à casa onde o vidraceiro morava e dizia:

- Acho esse vidro mágico!
E o vidraceiro achava graça e dava risada do amido.
Quando Galeto soube que iria ganhar o enorme pedaço de vidro, pulou de alegria e falou
que iria fazer vários binóculos para vender e ficar rico. A caminho de casa, seu Galeto
passou por uma escola e anunciou que na manhã seguinte iria vender binóculos de todas
as cores, e assim foi feito.
E então começou a festa, todas as crianças comprando os binóculos, muitos e muitos,
só que seu Galeto não sabia que um dos seus binóculos tinha magia. Passou alguns dias
e só faltava vender um binóculo, o vidraceiro passou pela venda do senhor Galeto e
perguntou:
- Tudo bem? Como vão as coisas?
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E seu Galeto respondeu:
-Tudo em paz!
Só faltava vender um binóculo. O vidraceiro olhou para o binóculo, olhou de novo, e
perguntou:
- Quanto custa?
- Cem reais. Respondeu seu Galeto.
- Quero só o preço de um. O vidraceiro disse e deu risada.
Ainda rindo, seu Galeto com muita alegria falou:
- Esse é mágico!
Mesmo assim ele não quis e seu Galeto resolveu ficar com o binóculo, para sua surpresa,
quando ele colocou o binóculo enxergou em sua frente um lindo circo, todo colorido,
com palhaços e lindas bailarinas.
Levou um susto e retirou o binóculo dos olhos, olhou ao redor e nada viu, tudo sumiu.
Mas como seu Galeto é teimoso, chamou a vizinhança e emprestou o binóculo para tirar
sua dúvida, todos os vizinhos colocaram o binóculo, mas não funcionou.
Então seu Galeto colocou novamente e olhou para uma vizinha gorda, feia, careca, sem
dentes, e, de repente, apareceu em sua frente uma linda mulher, charmosa, cheirosa,
cabelos lisos e enormes, sorriso impecável, magrinha, uma princesa. Seu Galeto se
apaixonou e não queria tirar mais o binóculo dos olhos, então teve uma ideia, retirar os
vidros do binóculo e fez uma linda lente para seus olhos. Seu Galeto se casou, e
passaram a viverem felizes juntos para o resto de suas vidas.
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BRANCA COMO A NEVE
Fernanda Alves Santana e Michele da Silva Andrade

U

m dia a rainha de um reino bem distante passeava em um jardim bem sortido
de flores coloridas que mesmo de longe dava para sentir o cheiro que elas
exalavam e com seus pensamentos além do horizonte refletia:

- Quem dera eu poder ter uma menina branca como a neve, olhos da cor de mel e cabelos
encaracolados...
Alguns meses depois seu desejo foi concretizado.
Ela deu à luz a uma menina linda, como exatamente como foi desejada, porém um de
seus pedidos não foi concretizado, ela nasceu como a cor do mel. O nome da menina
era Branca.
Mas ela era tão lindo, tão linda que o sol sorria para ela todos os dias e não sabia a rainha
que Branca nasceu com um tipo de doença que perde a coloração da pele gradualmente.
Mas quando nasceu a menina, a rainha morreu.
Passado um ano o rei se casou novamente e Branca teve que conviver com sua madrasta
ruim, chata e linda. Certo feiticeiro lhe dera um espelho a qual ela perguntava todos os
dias:
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- Espelho, espelho meu, diga para mim se há alguém no mundo mais bela do que eu? E
o espelho respondia:
- Não, minha rainha!
Certo dia, ela fez a mesma pergunta e o espelho respondeu:
- Sim, minha rainha é a Branca! Ela é a mais bela!
O tempo se passou, Branca cresceu e a cada dia sua pele ficava mais esbranquiçada,
diferente das outras pessoas que a via rodear em seu castelo e em seu reino. As pessoas
passavam por ela e diziam:
- Que menina linda com pele colorida da cor do arco íris!
Branca, meio desconfiada não entendia porque se sentia frustrada. Com isso, Branca
foi levada a força por ordem de sua madrasta para a floresta, onde lá ela ficara perdida
sem saber para onde ir.
Passeando pela floresta ouviu ruídos e galhos das árvores caíram, mas o brilho do sol
sempre a sorrir para Branca, ela estava tão triste que não sabia mais o que fazer.
Certo dia, ao passar por uma estrada com muitas flores avistou uma humilde casa e
curiosa entrou. Viu que ali tinham sete pratos, sete colheres e sete lençóis.
Branca estava com muito sono e ali dormiu. Quando de repente foi acordada por sete
anões lindos e percebeu que todos eles tinham a mesma cor dela: cor de mel com
manchinhas brancas por todo o seu corpo.
- Desculpa por entrar na casa de vocês, mas posso fazer uma pergunta? Porque vocês
têm a mesma pele que eu?
- Porque você está aqui em nossa casa? Sim, temos a mesma cor que você! Temos
vitiligo sabe o que é?
Branca respirou fundo e respondeu com outra pergunta:
- Não, mas o que é?
Os sete anões também respiraram fundo e explicaram tudo sobre a pele colorida que
eles tinham, com passar do tempo viu que ela não era sozinha no mundo encantado em
que ela vivia. Branca gostou tanto da casa onde moravam os sete anões que eles a
convidaram para morar ali e assim foi aceito seu pedido.
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Branca naquela mesma noite sonhou com os anjos e em seus sonhos sua mãe dizia:
- Filha linda, tão branca como a cor da neve, não importa o que os outros digam. Você
é e será linda para toda a eternidade!
Branca depois de ter ouvindo as lindas palavras de sua mãe, estampado de alegria o seu
rosto fico e com os sete anões viveram felizes para sempre.
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CINDERELA MODERNA
Nataly Lorena Do Nascimento Oliveira

E

ra uma vez uma bela jovem chamada Cinderela que vivia com o seu pai e com
sua mãe, vendedores ambulantes, muito humildes e de bem com a vida.
Até que certo dia, Cinderela ainda criança, vivenciou a separação de sua mãe

e o seu pai. Com a separação de seus pais, a pequena Cinderela foi morar com sua mãe
e seu pai saiu de casa. Com um tempo mesmo com seus pais divorciados, a menina vivia
feliz por poder estar ao lado de sua mãe e podendo ver seu pai aos fins de semana. Certo
dia, seu pai conta que decidi casar-se novamente.
A madrasta da Cinderela era viúva e tinha duas filhas feias e más, do seu primeiro
casamento. Cinderela amava passar os fins de semana com seu pai, porém sua madrasta
não gostava de vê- lá ao lado de seu pai.
Com um tempo, como o pai de Cinderela viajava muito a trabalho, a madrasta malvada
e as suas novas irmãs obrigavam a Cinderela nos fins de semana, na ausência de seu pai,
a fazer todos os trabalhos domésticos, fazendo troça dela sempre que podiam, e
fingindo-se muito amigas na presença do pai.
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Com um tempo a madrasta de Cinderela começou a inventar historias que Cinderela
estava maltratando-a e que estava sendo uma menina má, por sua vez, a madrasta pediu
ao pai de Cinderela para que ela não frequentasse mais a casa deles e o pai concordou e
Cinderela não mais via seu pai.
Cinderela passou a se entristecer e não entendia o porquê que não poderia mais ver seu
pai, e porque sua madrasta tinha inventado aquela historia que ela estava sendo uma
menina má.
Então Cinderela não deixou desanimar, não tinha mais a presença de seu pai no dia a
dia, mas tinha a presença de sua mãe que por si a amava muito.
Cinderela, já grandinha, via a situação de sua mãe e desejava grandiosamente ajudá-la,
da o seu melhor para sua mãe. Então resolve estudar bastante para entrar na universidade
de medicina de seus sonhos. Certo dia resolve fazer a prova para entrar na universidade.
É chegado o dia da prova, Cinderela muito animada vai com a certeza que ira passar e
ajudar a sua mãezinha a quem tanto amava. Fez a prova e é anunciado o resultado. Corre
para ver se estava na lista, quando chega lá seu nome esta em primeiro lugar. Cinderela
pula, chora e agradece a Deus de tanta alegria.
Então Cinderela corre para contar a novidade para sua mãezinha. Chegando em casa,
ela diz:
- Mãezinha, mãezinha, mãezinha! Eu conseguir, eu conseguir.
A mãe de cinderela assustada, diz:
- Minha filha, o que você conseguiu?
Cinderela muita nervosa, diz:
- Mãezinha, conseguir passar no vestibular e ganhei uma bolsa para estudar medicina.
Cinderela e sua mãe começam a festeja e agradecer a Deus. E a mãe de Cinderela, diz:
- Filha querida, você iria contar ao seu pai que você conseguiu a bolsa e vai estudar
medicina?
Cinderela, responde:
- Não sei minha mãe, por muito tempo meu pai não quis saber de mim, será que ele iria
ficar feliz e me receber bem por causa de minha madrasta?
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A mãe de cinderela responde:
- Filha, ele é seu pai, com certeza ele ira lhe tratar bem e ira ficar feliz com essa bela
novidade.
Então, depois de muitos anos de tanta insistência para ver seu pai e ele não o deixa ir a
casa dele. Cinderela resolve ir à casa de seu pai sem contá-lo.
Chegando lá, Cinderela ver seu pai, sua madrasta e suas filhas muito felizes e se
entristece. Mas, mesmo triste resolve chamar seu pai.
Cinderela chama seu pai:
- Pai, pai!
A madrasta de Cinderela responde:
- O que você esta fazendo aqui, seu pai não quer mais vê-la, ele não te ama, ele te odeia!
Seu pai se aproxima e a madrasta de Cinderela se assusta e começa a fingir e dizer:
- Oi, Cinderela! Como é bom te ver aqui!
Cinderela irritada grita:
- Deixa de ser fingida, você acabou de me tratar mal e dizer que meu pai não me ama e
não quer me ver.
A madrasta de Cinderela responde;
- Eu não! É feio mentir Cinderela.
Cinderela, responde:
- Não estou mentindo pai, ela falou que o senhor não me ama, que me odeia e não quer
mais me ver.
O pai de Cinderela responde:
- Cinderela, esta mentindo? Não trate sua madrasta mal, ela só quer seu bem! Por isso,
a proibir de vim aqui, você não respeita sua madrasta. Diga logo Cinderela o que você
veio fazer aqui e volte para sua casa. Só venha aqui novamente quando você mudar esse
seu gênio, parar de mentir, tratar bem sua madrasta e as filhas dela.
Então, a madrasta de Cinderela começa a sorrir sem que o pai ver. Cinderela, entristecida
por seu pai não ter acreditado nela responde:
- Nada demais, meu pai, só vim aqui lhe contar que vou estudar medicina.
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Sua madrasta começa a rir e seu pai olha para ela e diz;
- Mais uma mentira, Cinderela? Não volte mais aqui, ate aprender a não ser mentirosa.
A madrasta de Cinderela, fala:
- Ela é burra, não vai estudar nada. Já da para ver que ela está mentindo!
Cinderela sai da casa de seu pai correndo e chorando. Chegando em sua casa, abraça
sua mãe e diz:
- Mãezinha, eu tentei contar ao meu pai, mas não acreditou. Eles caçoaram de mim e
chamaram-me de mentirosa.
Sua mãe responde:
- Calma, Cinderela! Nós sabemos que não é mentira. Se acalme minha filha, eu e Deus
estaremos ao seu lado em todo momento!
É passado os dias e Cinderela começa a se preparar para estudar. Sua mãe compra todos
os materiais, roupas, presenteia com uma bicicleta e diz:
- Essa bicicleta é um presente para você ir pedalando para faculdade e estudar, esses
são todos seus materiais. Nunca se esqueça, minha filha, eu e Deus estaremos ao seu
lado!
Cinderela começa suas aulas. Todos os dias vai estudar com sua bicicleta e seus
matérias.
Se passar alguns anos, é chegado o dia de sua formatura. Cinderela resolve chamar toda
a sua família para ver que ela realmente conseguiu e que se formou em medicina. Ao
sentar e escrever os nomes das pessoas no papel, sua mãe diz:
- Se passaram alguns anos e seu pai não quis saber de você. Ele iria ficar tão feliz de vêla se formando. Minha filha, você ira convidá-lo para sua formatura?
Cinderela responde:
- Irei chamá-lo, sim! Ele, sua esposa e suas filhas.
Então, Cinderela manda os convites. Quando chega o convite à casa de seu pai, sua
madrasta recebe. E começa a sorrir e diz:
- Essa não irei perder, quero ver o quanto aquela Cinderela é mentirosa, vou deixá-la
bem envergonhada. Até parece que aquela burra vai se formar em medicina.
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O pai de Cinderela chega em casa, sua madrasta corre para entregá-lo o convite e diz:
- Meu marido, veja só o que a mentirosa de sua filha mandou. Um convite dizendo que
vai se formar em medicina. E nos iremos e lá você irá ver o quanto ela é mentirosa.
O pai de Cinderela pega o convite muito emocionado e diz:
- Será que era verdade o que Cinderela veio dizer a alguns anos atrás. Minha filhinha
vai se formar em medicina. Será?!
A madrasta de Cinderela responde:
- Não perco por nada!
É chegado o dia da formatura. Todos ansiosos para ver Cinderela.
Cinderela se arrumando para entrar na cerimônia, chega sua madrasta e diz:
- Olha só, a burrinha realmente vai se formar. Mas, sempre vai ser a burrinha para mim.
Conseguiu se formar, mas não teve seu pai ao seu lado, perdeu durante tempo o amor
dele, mas quem manda você se meter em meu caminho, realmente inventei todas as
mentiras para te separar de seu pai e conseguir.
Cinderela começa a chorar. Mas, nem cinderela e nem sua madrasta sabia que o
microfone da sala onde estava se encontrava ligado e todos puderam escutar tudo que
sua madrasta havia falado. Então, chega o pai e diz:
- Como pude durante anos acreditar em você e desprezar a minha filha que tanto amo.
Acabou, a partir de hoje não quero mais ficar com você. Suma da minha vida, sua
mentirosa!
Então a madrasta de Cinderela sai da formatura chorando junto com suas filhas. O pai
se aproxima com lágrimas nos olhos e diz:
- Minha filha, errei durante anos, não pude e nem conseguir ser o pai que você merece.
Perdoe-me por nunca ter acreditado em você. Hoje vejo o quanto você é forte, passou
pelo meu desprezo, estudou, se formou e vai ser uma grande médica. Minha filha, não
espero seu perdão, sei que errei demais. Mais do fundo do meu coração me perdoe, eu
te amo!
Cinderela, com os olhos cheios de lágrimas, abraça seu pai e diz:
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- Esperei muitos anos por esse abraço e quero te dizer meu pai que eu te amo e te peço
nunca saia do meu lado.
A mãe de cinderela muito emocionada a abraça e o pai chegando perto de sua mãe diz:
- Devo muitas desculpas, durante anos não quis saber de vocês. Você criou praticamente
nossa filha sozinha e fez um excelente trabalho, obrigado e te peço desculpas.
A mãe o desculpa. Todos enxugaram as lágrimas. Cinderela diz:
- Vamos participar da formatura, hoje é meu momento. Só tenho que agradecer a Deus,
hoje é um dia muito especial em minha vida, minha formatura em medicina, retornei a
falar com meu pai, minha mãe o perdoou e estamos todos juntos e felizes.
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CLARINHA NO PAÍS AUTISTA
Crislane dos Santos Muricy

E

ra uma vez uma linda menina chamada Clarinha. Ela vivia com sua família e
tinha alguns amigos. A garotinha percebia que não era como os outros. Notava
que tinha muitas dificuldades, entre elas, a de se concentrar e adorava ursinhos

cor de rosa, aliás, tudo seu era de ursinhos cor de rosa.
Certo dia, Clarinha estava com sua irmã debaixo de uma árvore, quando de repente viu
um pequeno ursinho cor de rosa carregando uma caixinha em suas mãos, essa caixinha
se chamava: CONCENTRAÇÃO.
Ao correr atrás do ursinho, a menina caiu em um enorme buraco e foi parar no REINO
DA LEITURA. Lá no reino tudo era lindo! As paredes eram feitas de frases, as janelas
de conhecimento, o chão era cheio de cores e o teto de poesia.
Era um reino encantador! Todas as pessoas eram diferentes. Tinha um sapato cantor,
uma boneca de folhas, um galho falante. A garotinha fez vários amigos, mas caminhava
sem parar em busca do ursinho cor de rosa que carregava a sua caixinha de
concentração.
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Após uma longa caminhada, Clarinha encontrou o ursinho, ele saiu correndo, mas lhe
deixou um bilhete:
- Pequena Clarinha! Não se sinta triste por ser diferente, todos nós temos diferenças e
cada um tem o seu jeitinho especial de ser!
Após voltar para casa, a linda menina encontrou seus amigos e familiares e contou sobre
a sua aventura no REINO DA LEITURA, e deixou uma cartinha:
- Querida família e amigos! Sou igualzinha a vocês: DI-FE-REN-TES! Às vezes eu vejo
as letras pulando, ora! Elas não se mexem? Quando tem um barulho muito forte, o meu
cérebro fica igual a um pisca-pisca, às vezes eu enxergo as pessoas muito, mas muito
grandes, por isso que eu fujo, e minha rotina, por favor, não mudem sem antes me avisar!
Lá no REINO DA LEITURA, o rei me disse que esse é o meu jeitinho especial de ser,
assim como todos nós somos especiais!
Neste dia, Clarinha recebeu um enorme abraço e percebeu que, no fundo no fundo, tudo
é possível para quem sonha!

45

ESTÓRIA DE VOZBELA
Elijane Ribeiro, Lívia Mazzi e Aracelle Galizza.

E

ra uma vez uma mulher rica e viúva que tinha uma linda filha chamada
Vozbela. Ela tinha sem dúvida a voz mais linda e encantadora de todos os
reinos, à medida que a menina crescia se tornava mais envaidecida e arrogante

a ponto de sentir prazer em humilhar todas as moças que cruzavam seu caminho.
Num belo dia algo inesperado aconteceu. Bela decide, como de costume, ir ao Bosque
encantado e chegando lá começou a cantar e todos se embelezaram com sua voz doce e
marcante, até os pássaros participaram daquela sinfonia, mas de repente uma voz soa
amaldiçoando Bela e afirma:
- A partir de hoje você perderá sua voz!
A menina além de menosprezar as palavras que a velhinha proferira, também caçou da
cara dela e disse nunca perderia a voz, afinal a voz dela é melhor de todas. Mas a anciã
foi firme em sua maldição e afirmou:
- Olha menina atrevida, não seja assim tão malcriada! Vou lhe dar uma chance de
conquistar o seu dom de volta, porém você terá que lutar até encontrar o verdadeiro
sentido da vida. E aí? Você está disposta?
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A menina sai correndo e volta para sua casa chorando rios de lágrimas, afinal perdeu o
que considerara mais precioso, sem ao menos responder à velha feiticeira.
Chegando em casa, sua mãe anuncia que vai se casar porque anda sentindo-se muito
sozinha. Assim chega o dia tão esperado e a moça ganha cinco adoráveis irmãs desse
novo relacionamento.
As irmãs logo se tornam amigas e à medida que elas conversam Vozbela descobre que
as moças tinham o sonho de aprender a cantar, mas elas achavam muito difícil de
conseguir tal objetivo, pois sua mãe as humilhava todos os dias, dizendo que elas nunca
iriam cantar porque suas vozes eram feias e isso as entristecia muito.
No outro dia Vozbela acorda decidida a ajudá-las, porque sentiu seu coração pulsar
mais forte e pensou já que não posso cantar mais vou me realizar no sonho delas. Daí
por diante elas ensaiaram diariamente até que bela decide surpreendê-las levando-as ao
bosque que era seu lugar favorito, as jovens se emocionam e decidem se apresentar e
todos que escutam suas vozes ficam maravilhados com tanta perfeição, e ao final elas
se abraçam e agradecem a Vozbela pela grande conquista.
E diante daquele momento especial e mágico, Vozbela ouve um som em seu coração a
impulsionando para voltar a cantar, e no mesmo instante percebe que havia recuperado
seu dom, e pensa:
- Poxa, vida! Pensei que nunca mais iria cantar!
Outra voz ressoa:
- Bela, você conseguiu! Eu sabia que era capaz.
E assim a jovem entendeu que pra ser feliz é necessário ajudar as pessoas sem querer
nada em troca, e que o valor da vida está em se reinventar todos os dias, porque fazendo
assim a magia do amor muda acontece e a gente encontra o sentido do existir.
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JOÃO E O PÉ DE MILHO
Francyelle e Daislaine

E

ra uma vez um menino chamado João, uma criança muito rica, porém vivia
sozinho e não era feliz. Ele sempre teve quase tudo que queria, mas o dinheiro
nunca preencheu um vazio na vida dele, ele queria ter amigos para brincar,

pois estava cansado de ficar solitário em casa enorme.
Certo dia João resolveu passear em uma cidade vizinha, chegando lá avistou várias
crianças brincando em um milharal. Ele achou fantástico e queria ficar naquele lugar
pra sempre, mas ele tinha muito tempo porque a sua família iria sentir a sua falta e não
queriam que se filho se misturasse com as crianças da outra cidade.
No caminho de volta pra casa, encontrou um estranho velhinho e ficou assustado,
pensava que ele queria lhe fazer algum mal, no entanto o senhor disse:
- Calma, menino! Não quero nada do que é seu, sei que não é uma criança feliz e tenho
um presente pra você.
O velhinho entregou um grão de milho e em seguida desapareceu. O menino seguiu o
seu caminho pensativo e ao chegar em casa sem saber o que fazer deitou e ficou olhando
para aquele grãozinho em sua mão e disse:
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- Que bobagem! Vou jogar grão pela janela e vou dormir.
Ao acordar teve uma grande surpresa, um pé de milho bem firme e enorme cresceu.
João, curioso, subiu e foi olhar até onde aquele pé de milho ia dar, e ao chegar lá viu
que existia um mundo mágico, cheio de brinquedos e crianças felizes, logo lembrou do
que o velhinho disse e pode ser feliz com muitos amiguinhos do jeito que ele sempre
sonhou.
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JOÃO, O JOÃOZINHO!
Fernanda Dantas, Luane Veronica e Wegilla Barbosa

J

oão todos os dias ia para a escola, passava pelo mesmo caminho e sentava na
mesma cadeira, todos os dias sempre as mesmas coisas. Na hora do recreio as
crianças começavam a dizer:

- Feio!
- Feio não, horroroso!
Joãozinho sempre escutava, ficava calado e com um ar de tristeza. Ao passar pelo
corredor ouviu uma menina gritar.
- Parece que além de feio é surdo!
Joãozinho sempre tinha em mente que para ser feliz não precisa ligar para a opinião dos
outros e sim para opinião de pessoas que nos ama e quer o nosso bem.
Um amigo, José, ficou chateado com toda a situação, disse:
- Não ligue para isso!
- Valeu, José, por dar-me apoio moral nessas horas.
Com a história de João sempre existe pessoas como aqueles colegas, que gostam de falar
mal e julgar pelas aparências e se juntar para zombar dos outros. Mas devemos ser como
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João que mesmo passando por provocações agem com sabedoria evitando brigas e
espalhando a paz.
Devemos sempre lembrar que a aparência, não importa, mas o nosso interior, a beleza
que trazemos dentro de cada um de nós, como por exemplo, a bondade companheirismo
sabedoria lealdade.
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MARIA E O PÉ DE ARROZ
Cleice Kelly Jovino dos Santos e Leticia Correa Ramos

M

aria, estudante do Ensino Médio, morava com suas irmãs em um
apartamento. Numa segunda-feira, saíram do condomínio a caminho da
escola, avistaram uma bolsa preta com faixinhas e bolinhas brancas,

curiosas, decidiram abrir a bolsa e que surpresa! Dentro da bolsa tinha um celular e três
grãos de arroz.
Elas logo pensaram: há alguém preocupado com a perda desse celular! E ignoraram os
três grãos de arroz, ao ver o descanso de tela do celular percebeu que era um colega de
classe e foram correndo para escola entregá-lo.
Ao devolver o celular para o dono, muito grato, presenteou Maria e suas irmãs com os
grãos de arroz, e disse:
- Estes grãos são muito valiosos! Quando vocês o plantarem saberão o porquê.
Maria e suas irmãs, como sempre curiosas, depois da escola ao chegarem no
apartamento, foram logo plantar a mudinha de arroz em um vasinho de manteiga e o
deixou na varanda.
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Ao entardecer, o pássaro papa-capim passou na varanda e comeu a sementinha de arroz.
Maria, ao perceber ficou muito triste! Afinal ela não descobriria o que tinha de tão
valioso nos três grãos de arroz.
Depois de chorar muito Maria se deu conta de que o passarinho papa-capim estava
alimentado, ela percebeu que mesmo sem querer, tinha feito uma coisa muito valiosa
nessa vida, ajudou a quem precisava. Ela logo chamou as suas irmãs para compartilhar
o que tinha aprendido e como forma de agradecimento.
Todas as tardes, o passarinho voltava na varanda para cantar uma linda música para
Maria e suas irmãs.
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MARIA NO PAÍS DA DANÇA
Dailla Tayrine Paiva Correia e Evelyn Thaynar dos Santos

E

ra uma vez uma doce menina, Maria, que morava lá na casa do chapéu. O
lugar era muito triste e nunca tinha diversão. Maria adorava passear ao redor
da sua casa e brincar com sua sombra e estava sentindo-se muito sozinha. Ela

adorava imaginar o que tinha além da sua visão e sonhava um dia viajar ao redor do
mundo.
Um dia depois da sua mãe sair para trabalhar, Maria correu para o jardim e observou
uma sombra diferente atrás do pé de manga. Ficou curiosa para saber o que era.
- Ei, não tenha medo! Não precisa se esconder!
A sombra aos poucos foi se revelando e um animal muito estranho se mostrou. Maria
nunca tinha visto nada igual. O animal tinha a pele áspera, quatro patas pequenas, calda
longa e cabeça cumprida.
– Quem é você? – A menina perguntou.
Logo um brilho estranho envolveu o pequeno animal. Maria piscou os olhos,
impressionada com a magia. O bicho se transformou em um menino, ganhando um
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chapéu de couro e camisa azul xadrez. Ele olhou para menina de cabelos cacheados e
correu. Maria entrou na brincadeira e seguiu o novo amigo.
– Espera seu... Qual o seu nome mesmo?
- Ora, sua humana estranha, sou mais famoso dos calangos do sertão. Sou mais velho
que o tempo e mais sábio que os tempos velhos.
O estranho calango tirou um relógio do chapéu e voltou a correr.
– Pare de me atrasar, tenho muito o que fazer.
O menino calango entrou em um tronco seco e desapareceu. Maria ainda queria brincar
e sem pensar se espremeu no tranco também.
- Ahhhhhhhhhhhhhh! Ela gritou quando caiu em um poço que parecia não ter fim.
– Quero voltar pra casa. Pediu chorosa.
Maria esparramou-se em uma cama florida, cheia de travesseiros e lençóis novinhos.
Era um quarto muito estranho. Diferente do seu. O lugar parecia limpo e com cheiro de
flores. Ela arramou seu vestido azul e desceu da cama.
– Sorte que tinha essa cama fofinha.
Com calma olhou para todos os lados, querendo encontrar seu amigo calango.
– Onde você está?
Chamou curiosa. O lugar tinha muitas portas e cada uma estava com uma escrita
diferente. Maria não sabia qual abrir. Leu em voz alta:
– Frevo!
Resolveu abrir a porta e quando passou, foi surpreendida por uma multidão dançando
com sombrinhas e roupas coloridas, enquanto a banda tocava. Maria nunca tinha visto
nada igual. Perguntou enquanto seu corpo começava a mexer no ritmo da fanfarra:
– Mas que lugar é esse?
- Você não sabe de nada.
O calango apareceu ao seu lado.
- Aqui é Pernambuco! O estado do Frevo.
Os dois seguiram o bloco entre os bonecos gigantes, girando e dançando.
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Maria resolveu voltar e experimentar outra porta. Foi surpreendida por casais dançando
em um enorme salão com pisos de madeira e fitas sobre o teto. As mulheres usavam
vestidos longos e os homens lenços vermelhos no pescoço. Faziam coreografias em
perfeita harmonia e não demorou muito para que também entrasse na dança.
- Como se chama essa dança? – Perguntou ao calango.
- Vanerão! Respondeu enquanto girava a menina.
Maria provou do churrasco, chimarrão e até do arroz carreteiro.
- Quero ver o que tem nas outras portas!
- Falou com a boca ainda cheia de paçoca de pinhão.
Na outra porta encontrou muitas mulheres com saias gigantes e coloridas, flores sobre
o cabelo e os pés descalços. As mulheres giravam e suas saias faziam um lindo efeito.
- Antes que me pergunte, esse é o carimbo!
A menina também entrou da dança e girou, girou e girou sorrindo. Nunca tinha
imaginado algo tão divertido. A última porta levou Maria para um lugar diferente. As
casas eram pequenas e todas amontoadas em um morro. Ela não viu as pessoas
dançando, como nos outros lugares. Todo mundo parecia apressado.
- Cadê a música e a dança? – Perguntou ao calango.
Ele retirou um enorme pandeiro do bolso e bateu forte. O som ecoou por todas as casas.
As pessoas pararam de andar e começaram a dançar sem seguir uma coreografia. Eram
homens, mulheres, crianças e idosos empolgados com a música. O calango gritou:
- Samba!
- O que? – Maria perguntou sem conseguir ouvir por conta da música.
- É samba, pequena humana. Voltou a gritar.
- Samba! – A menina repetiu.
Depois de tanto dançar, Maria se viu cansada e com muito sono. Esticou os braços e
abriu bem a boca em um longo bocejo. O calango aprendeu a gostar da amiguinha e a
levou de volta para sua casa.
- Foi melhor dia da minha vida. Disse a menina com os olhos cansados.
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- Descanse bem, pequena Maria. Amanhã teremos um novo dia cheio de aventuras. A
menina concordou quase dormindo. Novamente um brilho mágico envolveu o menino
e o transformou de volta em um pequeno calango.
- Até amanhã, seu calango. Sussurrou a menina antes de cair no sono.
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MIGUEL SEM O WI-FI
Geiza, Maiara e Marcos André

M

iguel tinha quatro anos e três irmãos, um pai legal e uma madrasta que
não demostrava muito afeto. O pai passava o dia trabalhando e não tinha
tempo para ele. A madrasta também trabalhava o dia inteiro e não tinha

tempo para ele.
Na casa de Miguel trabalhava a Maria. Ela cuidava dele e dos irmãos, fazia tudo de
forma engraçada. Davam risadas bem altas, enquanto mexiam no celular. Quando
ajudavam, gostavam de cantar, faziam várias coisas, mas sempre com o celular na mão.
Miguel queria alguma ajuda de Maria, ela sempre negava porque dizia que não tinha
tempo para ele, pois estava com o celular na mão.
A casa de Miguel era muito bonita. Grande e com um belo jardim na frente. Com três
quartos e duas televisões. O pequeno adorava ficar no celular, navegando na internet.
Na maioria das vezes, era isso o que fazia o dia inteiro.
Quando um celular dava problema, tinha outro para usar. Miguel assistia a muitos
vídeos na internet. O que ele mais gostava eram os filmes de ação. Também achava legal
os programas de comédia. Dava muitas risadas.
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Miguel aprendeu várias coisas na internet e fazia praticamente tudo na frente do celular.
Tomava banho assistindo os desenhos de super-heróis.
A madrasta chegava durante a série das seis. O pai chegava durante a série das sete. Às
vezes o papai chegava depois, mas aí o Miguel já estava dormindo.
Um dia, aconteceu uma coisa horrível. Todos os celulares não conectavam com o wi-fi.
Miguel ficou bastante chateado. Ele perguntava o porquê de tudo aquilo, mas ninguém
respondia. Depois o pai se levanta e diz que era um problema na rede.
O tempo passava e a internet não voltava. Miguel ficou sentado no sofá, sem saber o
que fazer. Depois de esperar um bom tempo, Miguel resolveu abrir a porta e sair para o
jardim. Ele nunca tinha feito isso antes.
Era um dia muito bonito. O sol iluminava as flores, as árvores, tudo. E havia um
ventinho gostoso, que brincava com as nuvens e atrapalhava o cabelo.
Miguel começou a olhar as flores. Como elas eram lindas! Tinha flor vermelha, amarela
e branca. Quantas flores! E algumas eram bem cheirosas.
Aí Miguel abaixou e viu uma porção de formigas. Que coisa mais engraçada! As
formigas andavam em fila, carregando pedacinhos de folhas na cabeça segurando com
as patinhas.
De repente, Miguel chamou os irmãos, o pai e a madrasta para observarem o jardim.
Quantas coisas diferentes!
Ele sentou no chão e chamou todos para ficarem próximo a fila de formigas. Ele colocou
o pé na fila e as formigas ficaram bastante confusas. Mas logo elas deram um jeito
rodeando o pé dele. Foi bem divertido.
Em seguida, um de seus irmãos pegou a mangueira e começou a jogar água em todos.
Começaram a correr, a brincar, se divertir. Miguel viu que tudo aquilo era muito bom.
Percebeu que era um mundo diferente, uma coisa nova. Ele via sua família brincando e
pensava:
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- Como isso é bom e como não tinha pensado nisso antes!
Enquanto brincava, Maria chegou à porta e gritou:
- Miguel! Miguel! O wi-fi voltou. Você já pode usar o celular de novo.
Miguel nem ligou. Continuou correndo, todo feliz, pelo jardim.
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O MENINO DE MADEIRA
Ana Maysa, Anna Paula, Juliana Peróla e Vanessa Santos

E

ra uma vez um menino chamado Enzo, muito travesso, desobediente e não
gostava de ir para a escola. Certo dia, Enzo e seus amigos decidiram ir passear
na floresta encantada, onde existia uma bruxa, que morava lá e era muito má.

Desobedientes, eles entraram na casa da bruxa para espionar e ficaram espantados com
tanta coisa estranha que havia lá, logo depois a bruxa chegou e os pegou dentro da sua
casa. Sairam correndo no meio da floresta, quando escutaram um grito, a bruxa tinha
lançado um feitiço que acabou atingindo Enzo, que ficou paralizado por alguns instantes
e acabou virando um boneco de madeira, a bruxa lhe disse:
- Por causa da sua teimosia, agora boneco será!
O menino foi em direção a sua casa, chorando muito e no caminho encontrou uma linda
fada, sua fada madrinha, que lhe perguntou porque estava chorando tanto. Ele contou o
que tinha acontecido, então ela olhou para Enzo, e disse:
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- Vou jogar esse pó mágino que lhe tornará menino novamente, mas para isso acontecer
você terá que mudar suas atitudes com seus pais, amigos e professores, e assim a mágica
irá acontecer.
Apartir disso o garoto começou a obedecer a todos, começou a ser gentil e assim
deixando de ser um boneco de madeira.
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O ALICIADOR E A MENINA
Maria Luiza Santos da Silva e Maria José

N

ada no mundo a jovem menina ainda conhecia. Quase fora pega por uma
surpresa da vida. Ao pai, contou essa história, julgando-o cheio de sabedoria
e beleza.

- Eu passeava por aí, sozinha, corajosa com quem sabe o que quer, audaciosa com quem
busca seu caminho, quando encontrei duas pessoas. Um doce, simpático e gracioso, que
me olhou com gentileza e tranquilidade. O outro inquieto, turbulento e furioso, com sua
voz rude, assustou-me.
- Na cabeça, um chapéu grandioso, pele esbranquiçada e cassetete majestoso. No corpo,
braços fortes. Quase levantava voo, arrogante e belo. Resmungava com tal fúria e
estrondo. Que mesmo eu, corajosa e forte, morri de medo e saí correndo. Gritando
assustada, temendo a morte.
- Se não fosse ele, pai, eu teria procurado a companhia e, talvez, feito amizade com
alguém que me olhou com simpatia do outro lado da rua, na calçada. O outro com um
jeito manso e doce, modesto, talvez desligado, olhos verdes, rasgados, penetrantes e tive
certeza que simpatizava com crianças.
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O barulho do outro, porém, me assustou antes que eu tivesse tempo de abordá-lo.
- Minha filha - interrompeu o pai - Este doce rapaz é um aliciador. Contra o que sugere,
ele é pura hipocrisia, não é nosso amigo, ao contrário. Só pensa em nos enganar.
Cuidado, fuja sempre dele, ele é mau. E aprenda, desde já, uma grande lição: Julgar os
outros pela aparência pode ser mortal!
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OS TRÊS PORQUINHOS QUE NÃO QUERIAM SAIR DE CASA
Jessica dos Santos

E

m uma casa moravam três porquinhos, certo dia a mãe falou:
- Está na hora de sair de casa, vocês estão crescidos!
Um dos porquinhos falou:

- Não quero sair de casa, pois não sei cuidar da casa!
O segundo porquinho falou:
- Não quero sair de casa, não gosto de ficar sozinho!
O terceiro porquinho falou:
- Não quero sair de casa, sou preguiçoso!
A mãe disse que era para o bem deles, para criarem suas independências e que só
tivessem cuidado com o lobo que havia na floresta. Cada um resolveu fazer sua própria
casa. O primeiro porquinho resolveu fazer uma casa de palha onde nada o destruiria, o
segundo porquinho fez uma casa de madeira que nem a chuva desmancharia e o terceiro
porquinho fez sua casa toda de tijolos, nem onde mesmo o vento derrubaria.
No dia seguinte ao verem o lobo, correram para suas casas com muito medo. O lobo
estava faminto e queria devorar pelo menos um porquinho. Bateu na porta e disse:
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- Abra a porta se não eu vou assoprar!
- Não vou abrir! O porquinho respondeu.
- Então vou assoprar! Retrucou o lobo.
E assoprou tão forte que a casa se desmanchou toda e o porquinho fugiu. Então o lobo
saiu correndo para a casa do segundo irmão, a de madeira, assoprou mais nada de cair a
casa, então ele teve uma ideia. Vou derrubar com apenas um empurrão e a casa caiu!
Os dois porquinhos com muito medo correram para a casa do irmão de tijolos, o lobo
assoprou tanto que perdeu suas forças e foi embora. Logo cedo o lobo retornou, e não
conseguiu derrubar a casa que era tão forte, então pensou:
- Vou subir pelo telhado!
Subiu no telhado da casa, mas os porquinhos saíram na noite anterior e acabaram indo
para a casa da mãe novamente. A mãe assustada falou:
- O que vocês estão fazendo aqui?
- Estamos correndo do lobo, ele destruiu nossas casas. Podemos morar aqui novamente,
mãe? Eles perguntaram.
A mãe pensou e disse:
- Podem sim. Eu falei para vocês tomarem cuidado com a floresta, pois tinha um lobo,
mas não me ouviram.
E eles ficaram muitos felizes e sempre obedeceram a sua mãe.
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OS TRÊS IRMÃOS NA ESCOLA
Jesica Tavares

N

ossa história acontece em um pequeno povoado lá pros lados da Terra do
Faz de Conta, onde Dona Inês, uma mãe porca muito apaixonada por seus
três filhos. Ela inicia o dia fazendo um belo café da manhã para o primeiro

dia de aula das crianças.
- Pequenos, levantem e venham tomar o café, hoje vocês começam a estudar. – Chamava
dona Inês.
Enquanto isso no quarto, os irmãos se espreguiçavam e começavam a saírem da cama
com muita preguiça ainda:
- Poxa, quero dormir mais um pouco. – Grunhia a Lica, a irmã mais nova.
- Vamos Lica, hoje vamos fazer muitos amigos. – Falava todo animado Kadu, o irmão
do meio e o mais gordinho.
Então desceram as escadas e foram encontrar com a mãe na cozinha e tomar o café
caprichado.
- Então meus queridos, estão ansiosos para irem à escola, conhecer seus novos
amiguinhos? – Pergunta a mamãe porca, toda eufórica.
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- Hum! Estou com medo de ninguém gostar de mim. – Fala Ninho todo choroso.
- Não pense assim meu querido, você é um porquinho muito especial e todos verão isso.
– Falava a mamãe já abraçando o pequeno.
Então após o café saem os três irmãos em direção à escola. Chegando lá avistam muitas
outras crianças brincando, então eles se enchem de coragem e de mãos dadas e chegam
mais perto e ficam olhando para todos, quando do nada aparece um grupo formado por
uma loba chamada Bia, um coelho chamado Tito e dois tigres Otto e Pedro que chegam
bem perto dos três irmãos.
- Olhem só o que temos aqui. – Fala Bia com ar de desprezo. – Que porcos esquisitos!
- Quem é você? – Pergunta Kadu todo envergonhado.
- Eu? Eu sou a dona dessa escola. E vocês esquisitões saiam daqui, vocês não são bem
vindos. Quem já viu, um pouco preto, parece até que foi queimado no sol, olhem esse
aqui que usa roupas cor de rosa. Rosa é cor de menina!
O sinal toca e todos se encaminham a sala de aula. Os três porquinhos muito tristes e de
cabeça baixa entram na sala de Tia Flor.
- Bom dia meus pequenos, como vocês estão? Hoje temos três novos amigos que
gostaria de apresentar a vocês. – E se vira para os irmãos chamando-os para entrarem.
- Estes são Lica, Kadu e Ninho. Sejam bem-vindos!
Todos na sala os olham e nessa hora entram Bia e sua turma rindo muito. E a turma toda
fica em silêncio.
- Então, todos sentem-se por favor e vamos começar a aula de hoje.
- Vocês seus porcos nojentos, vão se sentar no fundo da sala. – Fala Tito, o coelho.
E os irmãos de cabeça baixa se direcionam para o fundo da sala e ficam lá em silêncio
até o fim da aula, quando toca o sinal para o recreio. Todos saem em direção ao
refeitório, quando os três irmãos estão passando pelo corredor o grupo de Bia param
bem enfrente a eles, bloqueando a passagem.
- Já falei para vocês darem o fora da minha escola. Não quero vocês, esquisitões aqui.
- Que porcos estranhos! – ri alto Otto e Pedro – Um porco que mais parece uma baleia
de tão gordo.
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- Não falem assim com meus irmãos. – Diz Ninho quase chorando.
- Cala a boca seu esquisito, vocês não são bem-vindos aqui. Três aberrações. A mais
esquisita é essa porca preta, parece até que esta suja.
Lica começa a chorar, seus irmãos a abraçam tentando confortá-la. Nesse momento Tia
Flor passa e pergunta:
- O que está acontecendo aqui? Porque você está chorando Lica?
- Não aconteceu nada Tia. – Diz Tito.
- Eles querem ir para casa, voltar para o lugar deles. – Fala Bia virando as costas e indo
embora.
Nisso os irmãos vão para um canto do pátio e deixam Tia Flor sem saber o que estava
realmente acontecendo. Sentam no chão e pensam em ir para casa e deixar a escola.
- Vamos embora. Não quero mais ficar aqui. – Diz Kadu.
- Eu também quero ir embora, a escola não é como eu imaginava. – Diz Lica aos prantos.
- Então vamos avisar a Tia Flor que vamos embora. – Fala Ninho se levantando.
Quando eles voltam para a sala de aula para pegarem suas coisas, percebem que a turma
está sentada em forma de círculo e o grupo de Bia está em pé no meio da roda. Dona
Flor então se vira para os irmãos e fala:
- Que bom que vocês voltaram, venham aqui, por favor.
Então os irmãos olham e entram na sala, caminham em direção à tia Flor que diz:
- Quero que todos vocês me ouçam. Na vida iremos encontrar sempre pessoas com
características especiais que as tornam únicas, ninguém é igual a ninguém. Todos tem
características próprias, no entanto devemos aceitar e respeitar cada um do jeito que são.
Percebi que Bia e seus amigos não estão respeitando nossos novos amiguinhos e isso
me deixa muito triste. – Então ela olha para toda a turma com olhos de carinho.
- Eu? Não fiz nada. – Fala Bia.
- Quero que todos saibam que BULLYING são atitudes feias, que machucam as pessoas.
– Diz tia Flor.
- Bullying? – Perguntam todos.
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- Sim. Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetitivos, contra uma
pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos as vítimas. São os
apelidos, as brincadeiras indesejadas. – Conta tia Flor. – Devemos respeitar aos nossos
colegas.
Toda a sala então olha para Bia e seus colegas, como se estivessem acusando-os de
agirem errado.
- Quero agora que vocês façam um desenho bem bonito para algum coleguinha que
vocês alguma vez tenham de alguma forma cometido bullying com ele mesmo sem
intenção. E quanto a vocês quatro, venham comigo, vou mandar chamar seus pais para
conversamos sobre as atitudes de vocês. – Chamou tia Flor.
Os irmãos que estavam parados observando toda a cena, percebem que todos da sala
estavam olhando para eles e os chamando para sentarem com eles.
- Queremos ser seus amigos, não liguem para Bia e sua turma, eles são encrenqueiros.
Vivem nos incomodando. – Falou a gatinha Bel. – Vamos fazer desenhos lindos,
venham!
E os irmãos se olharam, concordaram, sentarem e todos fizeram lindos desenhos. Ao
final da tarde, eles chegaram em casa todos muito felizes, contando a mãe tudo o que
tinha acontecido e que ao final das aulas.
Bia e seus colegas haviam se desculpado com eles. Então sua mãe os abraçou e falou
que todos eles eram especiais e que ela os amava muito.
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UM BURACO NO TELHADO
Matheus Santana Menezes

E

m um dia como qualquer outro, um casal estava vendo televisão quando
escutaram um barulho.
- Ping, ping, ping...

Ao olharem para trás viram que tinha uma goteira no teto, então foram para a cozinha
pegar uma panela para não deixar o chão molhado. Enquanto os dois olhavam para a
goteira lembraram coisas que lhes eram contadas na infância. Então o homem lembrou
que seus pais falavam que duendes mágicos pegavam as nuvens e colocavam na
máquina de chuva.
A mulher lembrou que seus pais diziam que quando chovia, uma nuvenzinha tomava a
forma de um gato, muito danado, que fazia xixi de chuva juntamente onde tinha um
buraco no teto para causar uma goteira.
O homem lembrou que seus pais, também, diziam que quando não tinham mais nuvens
o bastante para fazer chuva o duende desligava a máquina e atravessava o arco-íris para
ir para casa.
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Já a mulher, agora lembrou que seus pais diziam que quando o gato terminava de fazer
xixi ele virava sete gatos de sete cores diferentes e voltavam para ao céu na forma de
arco-íris.
Os dois perceberam ao mesmo tempo em que nunca tinham visto nem o duende e nem
o gato. Então, quando a goteira acabou os dois correram para fora com o intuito de
procurá-la, mas só viram o arco-íris.

72

WENDY E A ROSA
Jessica Andrade

E

ra uma vez uma garota chamada Wendy que amava flores, a sua preferida
eram as rosas. Ela morava no campo com sua vovó Maria em uma casinha
pequena, mas muito bela e aconchegante.

Certo dia Wendy foi fazer compras com a sua vovó na cidade, depois de fazer muitas
compras elas foram tomar um sorvete, de repente, Wendy viu um lindo jardim cheio de
rosas, eram diferentes de todas as que Wendy já tinha visto, ficou encantada! E falou:
- Vovó, quero uma rosa dessas!
Sua vovó respondeu:
- É preciso pedir permissão a dona do jardim.
- Eu vou pedi agora mesmo. Falou Wendy.
Ela tocou a campainha, uma senhora apareceu e perguntou:
- O que deseja menina?
Wendy respondeu sorrindo:
- Uma rosa senhora, amo rosas e nunca vi tão lindas iguais a essas!
A senhora com semblante fechado, resmungou:
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- Que atrevimento, as rosas são minhas e não dou a ninguém. Vá embora menina e não
volte mais aqui.
Wendy ficou muito triste e saiu com lágrimas nos olhos.
Sua vovó quando a viu ficou preocupada e perguntou:
- O que aconteceu minha neta?
Chorando Wendy respondeu:
- Queria apenas uma rosa, mas a dona do jardim não me deu.
A vovó então falou:
- Minha querida existe muitas rosas no campo, você pode colher a que você desejar.
Mas Wendy não queria outras rosas.
- Vovó, não quero a rosa do campo, quero a rosa do lindo jardim.
Wendy falou com raiva, a sua avó ficou preocupada.
- Wendy, minha pequena, não podemos querer o que é dos outros, você pediu, a dona
não lhe deu, você tem que aceitar.
- Vamos para casa, já vai anoitecer.
Quando chegaram em casa Wendy foi para o seu quarto, estava muito chateada e
pensando em uma maneira de ter a rosa que ela tanta queria. Após o jantar ela pediu a
sua vovó para ir à casa de sua amiga Lili, ela com certeza teria uma maneira de ajudála a pegar a rosa.
- Lili, hoje vi uma roseira com rosas tão lindas, nunca vi igual.
Os olhos de Wendy brilhavam ao falar da rosa. Lili perguntou:
- Onde você viu rosas tão lindas?
- Na cidade, em uma casa grande com um lindo jardim, você precisa vê.
E foi logo dizendo:
- Preciso de sua ajuda, pedi a dona do jardim uma rosa. Mas, ela não me deu, ela é muito
má.
- Como posso ajudar você a pegar essa rosa? Disse Lili.
- Pegaremos sem que ninguém veja.
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Combinaram tudo, e no dia seguinte foram à cidade. Chegando em frente à casa, Lili
fingiu passar mal e Wendy começar a gritar pedindo socorro, o motorista da casa ouviu
e foi socorre-la. Levou Lili para se sentar em um banco no jardim e foi pegar um copo
com água para ela beber. Wendy aproveitou o momento e pegou uma rosa.
Quando elas iam saindo a dona da casa apareceu e as surpreendeu resmungando:
- Você roubou a minha rosa, que absurdo!
Wendy assustada falou:
- Senhora, não roubei sua rosa, não sou ladra! Apenas fiquei encantada nunca vi rosa
igual!
Mas a senhora não quis ouvir, pegou as duas e levou para dentro de sua casa e foi
dizendo:
- Vocês tem que pagar, não deixarei saírem daqui sem pagar por minha rosa.
Começaram a chorar desesperadas. De repente Wendy começou a falar:
- Senhora, deixe que minha amiga Lili vá embora ela não tem culpa.
- Eu que fiquei tão encantada com as suas rosas que cheguei ao ponto de cometer algo
errado, não ouvi a minha avó quando ela falou que não devemos pegar o que é dos
outros.
- Estou muito envergonhada!
A senhora estava com muita raiva, ninguém jamais tinha pego suas rosas sem que ela
deixasse.
Depois de Wendy ter pedido muito para que sua amiga fosse embora, a senhora permitiu
que Lili fosse para a sua casa.
As duas chorando se abraçaram e Wendy pediu para que Lili avisasse a sua vovó.
Lili saiu correndo, chamou um táxi e foi direto para a casa de Wendy.
Assim que chegou foi logo dizendo o que aconteceu.
A avó de Wendy ficou muito decepcionada com ela, passando o susto foi rapidamente
para a casa onde Wendy estava. Ao chegar lá, tocou a campainha. A dona da casa
apareceu. A vovó Maria começou a falar:
- Sou Maria, a avó de Wendy, quero vê-la.
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A senhora respondeu:
- Sou Ângela, a dona da casa e das rosas que sou neta roubou.
Sem dizer mais nada levou a avó até Wendy. Quando Wendy a viu começou a chorar e
pedi perdão a sua vovó.
- Perdão vovó! Perdão! Eu não quis ouvir a senhora, estou muito arrependida.
Com voz doce e suave a avó falou:
- Minha neta tanto que lhe falei para não pegar o que é dos outros sem pedi.
- Mas eu pedi vovó, a senhora viu, ela que não quis me dar. Eu queria tanto. Falou
Wendy chorando.
- Porém a dona Ângela não lhe deu, você deveria ter aceitado e em outro momento você
pedia de novo. Disse a vovó.
- Com certeza ela não me daria.
- Ai você achou certo roubar?
Wendy abaixou a cabeça envergonhada e respondeu:
- Não, vovó! O que fiz foi errado, e ainda envolvi minha amiga Lili. Estou muito
arrependida, prometo que se a dona Ângela me perdoar jamais pegarei nada de ninguém
sem permissão.
- Estou vendo que aprendeu a lição.
Olhando para a dona Ângela, a vovó continuou:
- Dona Ângela, o que minha neta fez foi muito errado, não foi isso que ensinei para ela.
Mas como podemos ver ela está muito envergonhada e arrependida, deseja o seu perdão.
- Não sei se devo perdoar, fiquei muito aborrecida, não gosto que peguem minhas rosas
sem minha permissão. Disse dona Ângela.
- Dona Ângela para que tanta raiva? Wendy errou, mas é apenas uma menina que ama
flores e rosas são as suas prediletas.
- Foi uma atitude movida pelo forte desejo de ter uma rosa que ela nunca viu igual.
Prometo que ela nunca mais pegara nada de ninguém, muito menos suas rosas.
- Se a senhora garante, vou perdoar.
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Wendy ficou tão contente que deu um abraço em dona Ângela que ficou emocionada.
Logo em seguida ela falou:
- Prometo que nunca mais pegarei nada de ninguém, obrigada dona Ângela por ter me
perdoado.
Dona Ângela percebeu que Wendy estava sendo sincera e o abraço que ela deu a
emocionou, ela nunca teve filhos e pensou como seria bom ter contato com uma criança,
então tomou uma decisão e disse a todos:
- Wendy e Lili ficarei feliz em receber as duas em minha casa para nos conhecermos
melhor. Nosso primeiro contato não foi amigável e percebi que vocês são boas meninas,
e a senhora também dona Maria pode vim com elas.
Wendy ficou muito feliz e foi logo dizendo:
- Posso vim amanhã?
Todos começaram a rir e foi assim que terminou essa história. Wendy e Lili aprenderam
que não se deve pegar o que é dos outros sem permissão e dona Ângela aprendeu o
poder do perdão.
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Como diria o pai da narrativa infantil brasileira, Monteiro Lobato, “Um país se faz com
homens e livros”, lançamos ao público um livro na versão e-book. Esse, ímpar. Uma
antologia de recontos dos clássicos por alunos de Pedagogia, muitos que tiveram o
primeiro contato com a escrita literária, mas foram construídos textos repletos de valores
que reverberam identidade, cultura e pertencimento. Essa publicação é um marco do
nosso curso e instituição. Quanta alegria. Ao público, desejamos boa leitura!

Profa. Niraildes Machado Prado
Coordenadora de Pedagogia Uninassau – Aracaju
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