
 

 

 

 

 

 

 
 



EPORTAGENS 
APRESENTAÇÃO 

Viagem pela literatura 

Saiba como organizar ótimos 
momentos de leitura com os 
pequenos e assim estimular o 
interesse deles por bons textos 
literários 

TEXTO 

 TATIANA PINHEIRO 

 VIVIAN GOLDMANN 

 Despertar o encantamento pelos livros é a primeira coisa a fazer quando se 

trata de formar bons leitores. E isso vale para a rotina dos pequenos desde o 

berçário. Quando a criança ainda não é alfabetizada, cabe ao educador ler 

para ela. "A leitura de um adulto e uma criança em conjunto ajuda a provocar 

o interesse pelos textos literários", explica Patricia Diaz, pedagoga e 

coordenadora pedagógica da Comunidade Educativa Centro de Educação e 

Documentação para Ação Comunitária (Cedac), em São Paulo. 

 

Segundo Emilian Fátima da Cunha Santos, formadora de coordenadores do 

Instituto Avisa Lá, também na capital paulista, o ideal é ler novas e velhas 

histórias, poemas, contos e crônicas, como as publicadas nesta edição 

especial. "Esse contato pode ser iniciado cedo, mas a seleção dos textos 

deve respeitar as características específicas para cada faixa etária, como o 

tipo de linguagem e as ilustrações", diz. 

 

Entre as crianças da Educação Infantil, tem grande importância o tempo de 

duração das histórias. Elas devem ser curtas para prender a atenção. 

Poemas ou textos que contenham rimas e repetições também figuram entre 

as melhores escolhas. Nessa etapa, o educador pode formar pequenos 

grupos de leitura e privilegiar textos bem ilustrados. É possível introduzir 

narrativas mais extensas e complexas gradativamente, o que permitirá, aos 

poucos, o maior envolvimento dos pequenos com enredos e personagens. 



Depois disso, já dá para passar à leitura de livros por capítulos. 

 

Para Marisa Lajolo, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é 

essencial que o educador leia muito para a turma. Isso significa ler de tudo: 

contos de fadas, fábulas, poemas, bilhetinhos, o cardápio da merenda, a lista 

de chamada. "A escola precisa estar mergulhada na cultura escrita. E ele 

precisa ler sem gaguejar e sem tropeçar nas palavras, com ritmo e 

entonação." 

 

Também é preciso entender bem as características do texto a ser lido para a 

turma em voz alta, suas entrelinhas, sua relação com as ilustrações, e treinar 

a leitura previamente. No seu planejamento, o educador pode ainda buscar 

referências para apoiar o trabalho, como filmes e outras versões da narrativa, 

e programar como lerá a obra. 

 

É igualmente importante elaborar uma ou mais questões de antecipação, que 

servirão para que as crianças ouçam a história buscando desvendar o 

desafio colocado. "Essa estratégia permite que elas façam inferências, criem 

expectativas sobre o que será lido e aguardem para conferir", explica Emilian. 

Para tanto, basta contar uma parte da história e deixar que os pequenos 

digam o que acham que vai acontecer. 

 

A conversa das crianças sobre um texto é uma parte importante do processo. 

Isso pode ser feito por meio de questões estimulantes antes, durante e 

depois da leitura. Perguntar a elas sobre os trechos de que mais gostaram e 

quem foram seus personagens preferidos (em vez de questionar sobre os 

personagens principais) é um caminho possível. O ideal é avançar além da 

simples leitura, estimulando reflexões. "Só assim dá para conduzir uma 

discussão de maneira interessante", pondera Patricia. 

RITUAL DE LEITURA 

Ler com as crianças exige organização. Veja como preparar os pequenos 

para esse momento especial: 

 Treine a leitura, capriche na entonação e interprete a narrativa. 

 Estabeleça um horário fixo e diário para a roda de leitura. 

 Crie um cantinho aconchegante: vale colocar almofadas, apagar 

algumas das luzes para ler à meia-luz ou acomodar as crianças sobre 

um tapete à sombra de uma árvore. 

 Mostre as ilustrações do livro enquanto faz a leitura. 



 Antecipe mistérios da história para facilitar o entendimento. 

QUER SABER MAIS? 

Contatos 

 Emilian Fátima Cunha Santos, dami_rog@yahoo.com.br 

 Marisa Lajolo, marisal@uol.com.br 

 Patricia Diaz, patricia@cedac.org.br 
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 A Formação do Leitor Literário - Narrativa Infantil e Juvenil Atual, 
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 Letramento Literário - Teoria e Prática, Rildo Cosson, 145 págs., Ed. 

Contexto, tel. (11) 3832-5838, 27 reais 
REPORTAGENS 

A Origem das Revespécies 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
TEXTO 

 MARIA AMÁLIA CAMARGO 

 Você já deve ter quebrado muito a cabeça pra responder aquela velha 

pergunta sobre o ovo e a galinha... Ora, convenhamos, desde que os 

cientistas anunciaram o parentesco entre a dita cuja e os dinossauros, não é 

preciso ser nenhum Charles Darwin pra matar essa charada...  

 

Por um capricho da natureza, ficou decidido que os dinossauros pulariam de 

grandalhões para a categoria peso-pena, passariam a acordar com as 

galinhas e seriam bichos muito bons de bico. Daí, foi só uma tiranossauro 

botar um ovo com um pintinho dentro, para dar início à era das galináceas no 

planeta. Pronto, o ovo veio primeiro!  

 

E já que estamos falando sobre as transformações no reino animal, é bom 

lembrar que a evolução não é privilégio apenas das cocoriquentas. Tempos 



depois de um cavalo amarelo-malhado ter tomado chá de trepadeira e ficado 

com as folhas entaladas na garganta, transformou -se numa girafa. Quando 

um camundongo gigante cansou de levar seus filhos a tiracolo e amarrou 

uma bolsa na barriga, virou um canguru. Já a gelatina, que teve a sorte de 

ser resgatada do mar Morto por um salva-vidas, ah, virou uma água- viva!  

 

E os reveses nas espécies não param por aí. Tem exemplo 

de revespécie pra dar e vender. Veja só: 

 

Quem já era devagar quase parando virou preguiça. 

Quem tinha samba no pé, uma cuíca. 

 

Virou solitária quem vivia jogada às traças. 

Um tremendo furão, quem nunca dava o ar da graça. 

 

Quem era bicho-papão ficou barrigudo. 

Quem era cheio de pneuzinhos, borrachudo. 

 

Quem não conseguiu pegar jacaré virou mergulhão. 

Quem era nervosinho pacas, um zangão! 

 

Quem gostava de madeira virou bicho-carpinteiro. 

Quem dirigia mal pra burro, barbeiro! 

 

Quem não comprava no atacado, virou varejeira. 

Quem lavava roupa suja em casa, lavadeira. 

 

Virou quero-quero quem era pidão. 

E serelepe, um mexilhão. 

 

Virou maria-fedida quem vivia cheia de craca. 

Quem não entrava em barca furada, uma fragata. 

 

O calombo na cachola virou galo. 

E quem vivia enrabichado, namorado. 

 

Virou beija-flor quem namorou a rosa no quintal. 

Quem pisou na concha acústica, um coral. 

 

Virou truta aquele camarada, grande amigo. 

Quem soltava fogo pelas ventas, maçarico. 

 

Virou centopeia o cheio de dedos. 

Mas quem vivia pregado continuou percevejo! 

MARIA AMÁLIA CAMARGO 



Autora deste conto, é formada em Letras. Conheça mais seu trabalho. 

Moinho de Sonhos 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 

TEXTO 

 JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA 

 A mulher e o menino iam montados no cavalo; o homem ia ao lado, a pé. 

Andavam sem rumo havia semanas, até que deram numa aldeia à beira de 

um rio, onde as oliveiras vicejavam. 

 

Fizeram uma pausa e, como a gente ali era hospitaleira e a oferta de serviço 

abundante, resolveram ficar. O homem arranjou emprego num moinho 

próximo à aldeia. A mulher se juntou a outras que colhiam azeitonas em 

terras ao redor de um castelo. Levou consigo o menino que, no meio do 

caminho, achou um velho cabo de vassoura e fez dele o seu cavalo. Deu-lhe 

o nome de Rocinante. 

 

Ao chegar aos olivais, o pequeno encontrou o filho de outra colhedeira - um 

garoto que se exibia com um escudo e uma espada de pau. 

 

Os dois se observaram à distância. Cada um se manteve junto à sua mãe, 

sem saber como se libertar dela. Vigiavam-se. Era preciso coragem para se 

acercar. Mas meninos são assim: se há abismos, inventam pontes. 

 

De súbito, estavam frente a frente. Puseram-se a conversar, embora um e 

outro continuassem na sua. Logo esse já sabia o nome daquele: o menino 

recém-chegado se chamava Alonso; o outro, Sancho. 

 

Começaram a se misturar: 

 

- Deixa eu brincar com seu cavalo?, pediu Sancho. 

 

- Só se você me emprestar sua espada, respondeu Alonso. 

 

Iam se entendendo, apesar de assustados com a felicidade da nova 

companhia. 

 

http://www.nacontramaodocontrario.blogspot.com/


Avançaram na entrega: 

 

- Tá vendo aquele moinho gigante?, apontou Alonso. Meu pai sozinho é que 

faz ele girar. 

 

- Seu pai deve ter braços enormes, disse Sancho. 

 

- Tem! Mas nem precisava, respondeu Alonso. Ele move o moinho com um 

sopro. 

 

Sancho achou graça. Também tinha uma proeza a contar: 

 

- Tá vendo o castelo ali?, apontou. Meu pai disse que o dono tem tanta terra 

que o céu não dá para cobrir ela toda. 

 

- E se a gente esticasse o céu como uma lona e cobrisse o que está 

faltando?, propôs Alonso. 

 

- Seria legal, disse Sancho. Mas ia dar um trabalhão. 

 

- Temos de crescer primeiro. 

 

- Bom, enquanto a gente cresce, vamos pensar num jeito de subir até o céu! - 

disse Alonso. 

 

- Vamos!, concordou Sancho. 

 

Sentaram-se na relva. O cavalo, a espada e o escudo entre os dois. Um 

sopro de vento passou por eles. 

 

Já eram amigos: moviam juntos o mesmo sonho. 

JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA 

Autor deste conto, é publicitário, professor da Universidade de São Paulo 

(USP) e autor de livros infantis, entre eles, Aprendiz de Inventor (Ed. Ática). 

Ilustração: Martha Werneck 

 

 



Casa de Vô 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 

TEXTO 

 BEATRIZ VICHESSI 

  

Todo avô toma remédio, usa dentadura e tira soneca depois do almoço. O 

meu, não. 

 

Não toma pílula nem xarope. E, à tarde, fica acordado, brincando comigo. 

Dentadura? Isso ele usa. Mas, de resto, é diferente. 

 

Minha avó também não é igual as outras. Enquanto toda avó borda e faz bolo 

de chocolate, ela só costura para fazer remendos nas roupas e só cozinha no 

fim de semana. E quase nunca está em casa. De calça comprida (enquanto 

todas as avós do mundo usam saia), sai cedinho para trabalhar e nos deixa 

sozinhos. 

 

Daí, o guarda-roupa dela vira elevador. Basta eu entrar e me sentar nas 

caixas de sapatos para vovô encostar as portas e, como ascensorista, 

anunciar: 

 

- Primeiro andar! Roupas e bonecas. Segundo andar! Balas de goma, móveis 

e crianças perdidas... 

 



A parede da sala é transformada em galeria de arte com pinturas 

emolduradas em fita crepe e, o tapete, em tablado de exposição de botões 

raros, que jamais combinariam com qualquer roupa normal. 

 

Ao cair da tarde, na garagem vazia, enquanto o papagaio e os cachorros 

conversam misturando latidos, uivos e risadas, ele espalha alguns 

pedacinhos de papel pelo chão. É a brincadeira do Pisei. 

 

- Hã? Como assim?, pergunto. Essa é nova. 

 

Vovô explica sua invenção: 

 

- Memorize onde estão os papéis. Feche os olhos e comece a caminhar. 

Tente pisar em cima deles. Pode ir perguntando "Pisei?" para facilitar. Ganha 

o jogo quem pisar em mais pedaços. 

 

Eu começo. 

 

- Pisei?, pergunto, dando o primeiro passo, apertando os olhos. 

 

- Não! 

 

- Pisei?, insisto mais uma vez, depois de caminhar um tiquinho. 

 

- Não! 

 

Ouço um barulho de chaves. Vovó chega, cansada, do trabalho. Diz "Oi". Sei 

que é para mim, mas não posso abrir os olhos para responder. É quebra de 

regra. 

 



- Tudo bem, vó? Quer brincar de Pisei?, convido. 

 

- Agora, não, minha riqueza. Vovó vai descansar. 

 

Vovô continua a me guiar, já sentado na cadeira de praia, lendo o jornal. Não 

vi, mas escutei o barulho dela sendo armada e das folhas nas mãos dele. 

 

Sigo. 

 

- Pisei? 

 

- Pisei? 

 

- Pisei? 

 

E nada. 

 

Sinto meus pés tropeçarem em algo. Abro os olhos. Vovô, a minha frente, de 

braços abertos, pronto para um abraço de vitória. 

 

- Mas eu não pisei em nenhum papelzinho, vô, digo, meio desanimada, mas 

já engalfinhada e feliz, nos braços dele. 

 

- O vento foi levando tudo para o cantinho do portão, ele explica, sorrindo. 

 

- E por que o senhor não me avisou? A gente poderia ter colado os 

pedacinhos no chão e recomeçado... 

 

- Porque eu queria que a brincadeira terminasse com você perto de mim. 

BEATRIZ VICHESSI 



O Sol Azul 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 

TEXTO 

 LILIANE PRATA 

  

A professora pediu para todo mundo fazer um desenho. O Beto abriu o 

caderno, cheinho de folhas brancas. Bateu o olho no giz de cera azul, pegou 

e fez um Sol. E o sol pode ser azul? 

 

Claro! E sabe o que mais? Também pode ser verde, rosa, vermelho e até 

cinza com bolinhas roxas. No céu de verdade, o Sol parece que é amarelo, 

mas isso é no céu de verdade! No papel, pode de todo jeito. 

 

O que não pode é ter preguiça de imaginar. 

 

Na imaginação, o Sol pode ser diferente. A menina também. Ela pode ter laço 

de fita ou chapéu na cabeça. Pode ter cabelo comprido, curto, solto ou preso 

- e até ser careca! O menino pode ser grande ou pequeno, sério ou risonho, 

colorido por dentro ou levar só um contorno de lápis preto. 

 

A imaginação não dá muita bola para a realidade, não. Ela é mais amiga da 

fantasia, da liberdade, da arte e da vontade! 

 

O Beto aproveitou o sol azul e fez uma árvore amarela. Ele achou que fi cou 



bonito. E não é que ficou mesmo? Lembra até o quadro que tem na casa da 

tia dele. Para você que não viu o quadro, vou contar como é. 

 

Tinha o desenho de uma mulher - mas que mulher esquisita aquela! Além de 

amarela, ela voava! Mas espere um pouco: não era uma mulher, era um 

quadro. O quadro que ficava na casa da tia do Beto, lembra? E quadro é que 

nem papel que a gente usa para desenhar: pode ter as coisas do jeitinho que 

a gente costuma ver. Mas também vale ter gente amarela e que voa! 

 

O Beto olhou para o papel: ele tinha agora um sol azul, uma árvore amarela e 

até uma nuvem em forma de flor. A nuvem parecia voar no caderno, mas ela 

voava na cabeça do Beto, onde cabia muito mais. 

 

- Professora, o Beto fez um sol azul! - gritou o João do fundo da sala. 

 

O Beto então contou para o João que já tinha visto um quadro com uma 

mulher amarela e que voava. 

 

Quando a professora chegou até os dois, o João tinha desenhado uma 

montanha listrada. Aposto que você nunca viu uma montanha listrada. Mas o 

João, na cabeça dele, já. 

LILIANE PRATA 

Autora deste conto, é jornalista e escritora de livros infanto-juvenis, como O 

Diário de Débora eUma Bebida e Um Amor sem Gelo, Por Favor (Ed. Marco 

Zero). Conheça mais seu trabalho. 

Ilustração: Jaca 
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http://www.lilianeprata.com.br/


Aprendizagem 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
TEXTO 

 FLÁVIO CARNEIRO 

  

- Mãe, cabelo demora quanto tempo pra crescer? 

 

- Hã? 

 

- Se eu cortar meu cabelo hoje, quando é que ele vai crescer de novo? 

 

- Cabelo está sempre crescendo, Beatriz. É que nem unha. 

 

A comparação deixa a menina meio confusa. Ela não está preocupada com 

unhas. 

 

- Todo dia, mãe? 

 

- É, só que a gente não repara. 

 

- Por quê? 

 

- Porque as pessoas têm mais o que fazer, não acha? 

 

A menina não sabe se essa é uma pergunta do tipo que precisa ser 



respondida ou é daquelas que a gente ouve e pronto. Prefere não responder. 

 

- Você é muito ocupada, não é, mãe? 

 

- Hã? 

 

- Nada, não. 

 

A mãe termina de passar a roupa e vai guardando tudo no armário. 

 

Enquanto isso, Beatriz corre até o quartinho de costura, pega a fita métrica e 

mede novamente o cabelo da boneca. Ela tinha cortado aquele cabelo com 

todo o cuidado do mundo, pra ficar parecido com o da mãe, mas a verdade é 

que ficou meio torto. 

 

"Nada, não cresceu nada", ela conclui, guardando a fita. E já tem uma 

semana! 

 

Depois volta para onde está a mãe, que agora lustra os móveis. 

 

- Mãe, existe alguma doença que faz o cabelo da gente não crescer? 

 

- Mas de novo essa conversa de cabelo! Não tem outra coisa pra pensar não, 

criatura? 

 

Sobre essa pergunta não há dúvida: é do tipo que você não deve responder. 

 

A mãe continua trabalhando. Precisa se apressar. Dali a pouco a patroa 

chega da rua e o almoço nem está pronto ainda. 

 



- Mãe! 

 

- O que foi? 

 

- É que eu estava aqui pensando. 

 

- Pensando o quê? 

 

Beatriz não responde. Espera um pouco, tentando achar as palavras certas. 

 

- Vai, fala logo. 

 

- Quando a gente faz uma coisa, sabe, e não dá mais para voltar atrás, 

entendeu? 

 

- Não, não entendi. 

 

Ela abaixa a cabeça, dá um tempinho e resolve arriscar: 

 

- Então, se você não entendeu, posso continuar perguntando sobre cabelo? 

 

- Ai, meu Deus! 

 

Beatriz deixa a mãe trabalhando e vai procurar de novo sua boneca. 

 

Pega a boneca no colo e diz no ouvido dela: 

 

- Não liga, não. Cabelo de boneca é assim mesmo, cresce devagar, viu? 

 

E com um carinho: 



 

- Foi minha mãe que me ensinou. 

FLÁVIO CARNEIRO 

Autor deste conto, é roteirista, ensaísta e professor de Literatura. Tem 11 

livros publicados, entre eles, A Distância das Coisas (Ed. SM), vencedor do III 

Prêmio Barco a Vapor. Conheça mais seu trabalho. 

Ilustração: Eva Uviedo 
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http://www.flaviocarneiro.com.br/


O Grande Encontro 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
TEXTO 

 SILVANA TAVANO 

  

Era uma vez um Autor com uma vaga ideia para uma nova história. E como 

nessa história tinha vaga de verdade para um grande Personagem, pensou 

em começar sua busca colocando um anúncio no jornal. 

 

"Procura-se um Personagem disposto a viver aventuras eletrizantes. Não é 

necessário ter experiência no tema, mas algumas características serão 

especialmente consideradas: um certo preparo físico, raciocínio rápido e 

personalidade carismática." 

 

O primeiro candidato a se apresentar foi logo dizendo: 

 

- Participei de passagens importantes de muitos livros famosos, imortalizados 

por personagens estrelados. 

 

- Ah, parabéns! O senhor tem razão. Os grandes personagens não 

envelhecem. Mas, se entendi bem, o senhor nunca foi o protagonista desses 

enredos, certo? Enfim... É uma pena, mas um coadjuvante de idade 

avançada não é o que busco. Desculpe! 

 

Dois dias e muitas páginas amassadas depois, o Autor recebe outro 



candidato - um tipo muito sincero, mas bastante imaturo. 

 

- Já passei por muitas imaginações, mas... 

 

- Mas? 

 

-Nunca cheguei ao papel... 

 

- Ah... 

 

- Tenho muito potencial, mas... 

 

- Mas? 

 

- Preciso de alguém que acredite em mim, que me decifre e me revele com 

todas as letras, entende? 

 

- Você é muito interessante. Mas... 

 

Na semana seguinte, com a cabeça embaralhada e ainda sem um herói à 

vista, o Autor começa a pensar em outras possibilidades e, repentinamente, 

tem uma grande ideia: e se o narrador transformasse a própria aventura em 

Personagem? Animado, ele já ia colocar o texto em ação quando o telefone 

toca. 

 

- Bom dia. Posso falar com o Autor? 

 

- E o senhor é...? 

 

- O Personagem. 



 

- Ah, claro, o anúncio... 

 

- Exato, o anúncio. Muito bem escrito, por sinal. 

 

- ...? 

 

- Quantos livros o senhor publicou? 

 

- ... !?! 

 

- Alô? Alô, o senhor está na linha? 

 

- Sim... Claro, estou ouvindo... Continue, por favor! 

 

- Desculpe! Espero que não me leve a mal, mas preciso saber um pouco 

mais sobre o seu estilo, como é o seu processo criativo, quais gêneros o 

senhor domina, se tem livros premiados... É que não me encaixo com 

naturalidade em qualquer texto. Tenho que sentir alguma consistência 

literária, entende? 

 

O Autor experimentou vários estados de espírito. No início, ficou atônito. Mais 

que isso, catatônico! Depois, a palavra certa seria "irritado". Mas, pouco a 

pouco, foi se sentindo, como dizer?, impressionado! Pois, à medida em que 

respondia às perguntas do Personagem, foi se surpreendendo mais e mais 

com suas próprias palavras. 

 

No dia seguinte, conversaram de novo. E no outro, outra vez. 

 

Trocaram ideias durante tanto tempo que acabaram se tornando grandes 



amigos. Anos depois, eram tão íntimos que um logo adivinhava o que o outro 

tinha acabado de pensar e, juntos, inventaram histórias fabulosas. 

SILVANA TAVANO 

Autora deste conto, é jornalista e escritora. Conheça mais seu trabalho. 

Ilustração: Sandro Castelli 
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http://diariosdabicicleta.blogspot.com/


Sebastião e Danilo 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
TEXTO 

 MAURILO ANDREAS 

  

Sebastião era um sapo. Danilo era um grilo. Simples assim. 

 

Enquanto no resto do mundo os sapos comiam os grilos e os grilos fugiam 

dos sapos, os dois viviam muito bem, obrigado, e eram felizes. 

 

A verdade é que Sebastião e Danilo eram amigos com muitas coisas em 

comum. Os dois eram verdes. Os dois viviam saltando. Os dois adoravam 

plantas de folhas largas. Os dois viviam na beira da mesma lagoa. Os dois 

adoravam cantar à noite. 

 

Aliás, foi essa história de soltar a voz que fez os dois ficarem famosos. 

 

Em noite de lua clara, vinha a bicharada toda para ouvir a cantoria. A coruja 

lá no alto da árvore, os peixinhos dentro da lagoa. Os bois bem grandes e 

fortes, os mosquitinhos pequenininhos. A lesma bem devagar e os coelhinhos 

correndo, correndo. 

 

Só que o sucesso era tanto que logo começou a confusão. Teve uma noite 

em que as libélulas, apaixonadas pelo grilo, começaram a gritar: "Danilo! 

Danilo! Danilo!" 



 

Os jacarés, que eram fãs do sapo, ficaram com muita raiva daquilo e logo 

puxaram o coro: "Sebastião! Sebastião! Sebastião!" 

 

A coisa foi esquentando e logo os bichos estavam divididos. Meio a meio, um 

tanto de cada lado. De uma hora pra outra começou a briga. 

 

Era pena voando daqui, água espirrando dali, miados, mugidos, piados, 

latidos, rosnados, tudo numa bagunça tão grande que ninguém escutava 

mais a música. 

 

No meio daquilo tudo, Sebastião e Danilo saíram de mansinho e nunca mais 

voltaram àquela lagoa, para a tristeza da bicharada. 

 

Mas se você for com cuidado, sem fazer nenhum barulho, em um certo brejo 

não muito longe dali, vai ouvir bem baixinho, quase um sussurro, a música 

mais bonita daquela região. Sem público, nem confusão, os dois continuam 

juntos, amigos, uma dupla de verdade. Cantando sempre, só mesmo porque 

cantar é muito bom. 

MAURILO ANDREAS 

Autor deste conto, é redator publicitário. Conheça mais seu trabalho. 

Ilustração: Rogério Fernandes 
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Para contar estrelas 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
TEXTO 

 ANDRÉ DE MARTINI 

  

-Pai, como é que a gente conta estrelas do céu?, perguntou Lelê. O pai, 

baixando o jornal, foi logo fazendo pose de explicação. 

 

- Bem, existem equipamentos especiais para isso. Eles tiram fotos do céu e 

fazem medições. E tem o Hubble, que é o bambambã dos telescópios! Mas 

só os cientistas podem usá-lo. Então, cada um conta com o que tem à mão. 

 

- Ah!, disse Lelê com admiração, mesmo sem ter entendido muito bem (ele 

ainda estava no segundo ano). 

 

A mãe o chamou na cozinha para um lanche. Ele se sentou à mesa 

pensando ainda no que o pai tinha dito. Decidiu perguntar para ela também. 

 

- Isso seu pai deve saber. Por que não pergunta para ele? 

 

- Já perguntei. Ele falou várias coisas, mas não entendi direito: o que cada 

um tem nas mãos e... 

 

- Ora, nas mãos a gente tem dedos! Por que você não conta nos dedos?, 

disse a mãe, que era bem mais esperta que o pai nos assuntos práticos. 



 

- Hum..., pensou Lelê. Assim eu sei! E foi logo devorando o sanduíche. 

 

Uns minutinhos depois, Lelê já estava no quintal. Olhava para o alto, bem 

fundo no céu de estrelas. Para começar, mirou a mais brilhante e passou a 

contar em voz alta: Um... Dois... Três..., recolhendo um dedo de cada vez. 

Chegou até dez. Olhou para as mãos, olhou para o céu. 

 

Suspirou. O problema é que ele tinha só dez dedos, e o céu tinha muito mais 

estrelas. 

 

Desanimado, sentou-se na varanda, apoiando o queixo nas mãos. 

 

Sua avó, que sempre observava tudo bem quietinha, foi lá falar com ele. 

 

- O que foi, filho? 

 

- Nada... 

 

- Hum. Sabe, eu conheço um jeito de fazer caber todas as estrelas na mão, 

de uma só vez. 

 

Lelê olhou desconfi ado, mas fi cou atento, esperando o resto da história. 

 

- Está vendo as estrelas lá em cima? São tão pequenininhas, não é mesmo? 

Pois então. Basta você olhar bem para elas, como se fossem grãozinhos de 

areia. Daí você passa a mão, assim, por todo o céu, como se estivesse 

varrendo, e fecha de uma vez no fi nal! Depois, chacoalha bem e põe em 

cima do coração, pegando emprestado um pouco da luz delas. 

 



Ela deu então uma piscadela e foi se levantando para entrar em casa. 

 

Lelê percebeu uma emoção estranha no peito, sentiu uma saudade imensa 

da avó, queria que ela morasse com ele para sempre. 

 

Desde então, sempre que tinha vontade, Lelê contava todas as estrelas do 

céu. E num punhado só. 

ANDRÉ DE MARTINI 

Autor deste conto, é psicanalista e mestre em Psicologia pela Universidade 

de São Paulo (USP).Conheça mais seu trabalho. 

Ilustração: Alexandre Camanho 
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Lá no Fundo do Quintal 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
TEXTO 

 ANA CAROLINA CARVALHO 

  

Ao toque do sino, sineta ou sinal, um tempo para se divertir no pátio, no 

parque ou no recreio. Cada um faz o que quer. Tem criança que joga, brinca, 

conversa, imagina, fala de coisa séria ou engraçada, de problema, ou faz 

piada.  

 

O Roberto no futebol, com seus chutes e sonho de artilheiro, como se fosse o 

melhor do time. 

 

O Zeca, um grande goleiro, com seus pulos e as mãos agarrando. 

 

O Mateus gosta de ser juiz. 

 

A bola voou e passou por um triz pelo Nando? Tem menino que é assim: está 

mais para conversar. 

 

André sobe na árvore depois desce, chama o Vitor. Os dois juntos, 

pegapega, gira-gira, esconde-esconde. 

 

Tem menino quieto que olha e o recreio fica a observar. Tem outro que grita 

e ri. Cada macaco no seu galho. 



 

A Lia sonha. Um filme passado na cabeça, dirigido pelo coração, com a cena 

que ela quiser e os atores que escolher: a Tarsila, sua prima, e o Guto, o 

melhor amigo do irmão. O final que ela desejar. 

 

Tem mãos que ficam grudadas. Tem segredo, história, doce, risada. E tem a 

Dora, que fi cou brava e está com saudade de casa, da ninhada da Liloca e 

de segurar quentinho todos os três cachorrinhos. 

 

Outra vida é no faz-de-conta: a Marina é a mãe e a Luiza, a professora. 

Quem é que pode ser o pai? 

 

Tem menina na peteca, na corda, no elástico e na roda. Música e festa, bolo 

e velinha de galho, forma de concha e sereia, brigadeiro de areia. 

 

Tem lanche que é demorado e tem o amigo que quer trocar o sanduíche pelo 

biscoito, a banana pela maçã. 

 

Figurinha repetida, tem até jogo de bafo. E o Joaquim com o joelho ralado e 

machucado. Tudo vai logo passar. 

 

Tem gente que fica triste e chora. E sempre tem um que consola. A dor no 

coração da Ana e o nó na garganta, quando Pedro fica de mal. Tem o esforço 

no dedo mindinho. Quer, não quer, titubeia, mas fica de bem no final. Amigos 

de novo e para sempre, até que bata o sinal. 

 

No intervalo do mundo, a vida correndo no pátio, no parque ou lá no fundo do 

quintal. A gente pode ver e contar, mas nunca dá para medir com a régua, 

com o metro ou apontando o dedo quem é que foi a criança mais feliz do 

recreio. 



ANA CAROLINA CARVALHO 

Autora deste conto, é psicanalista e escritora. Escreveu o livro Contos de 

Irmãos - Histórias de Coragem, Aventura e Astúcia (Ed. Moderna). 

Ilustração: Rosinha Campos 
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Escorrendo 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
 

 ANTONIO PRATA 

  

Aos 5 anos de idade o mundo é esmagadoramente mais forte do que a 

gente. (Aos 30 também, mas aprendemos umas manhas que, se não anulam 

a desproporção, ao menos disfarçam nossa pequenez.) 

 

A ignorância não é uma bênção, é uma condenação: compreender a origem 

dos nossos incômodos faz uma grande diferença. Mas como, com tão poucas 

palavras ao nosso 

dispor? Palavras são ferramentas que usamos para desmontar o mundo e 

remontá-lo dentro da nossa cabeça. Sem as ferramentas precisas, ficamos a 

espanar parafusos com pontas de facas, a destruir porcas com alicates. 

 

Com 2 anos, meu nariz escorria sem parar na sala de aula. Eu não sabia 

assoar, nem sequer sabia que existia isso: assoar. Apenas enxugava o que 

descia na manga do uniforme, conformado, até ficar com o nariz assado. 

 

Lembro-me bem da sensação da meia sendo comida pela galocha enquanto 

eu andava. A cada passo, ela ia se engruvinhando mais e mais na frente do 

pé, faltando no calcanhar, e 

eu aceitava o infortúnio como se fosse uma praga rogada pelos deuses, uma 

sina. Não passava pela minha cabeça trocar de meia, desistir da galocha, 



pedir ajuda aos adultos: a vida era assim, não havia o que fazer. 

 

Numas férias, meu pai apareceu antes do combinado para pegar minha irmã 

e eu na casa dos meus avós. Durante 400 quilômetros, falou que existiam 

pessoas boas e pessoas más, 

que aconteciam coisas que a gente não conseguia entender, que mesmo as 

pessoas más podiam fazer coisas boas e as pessoas boas, coisas más. Já 

quase chegando a São Paulo, 

contou que nosso vizinho, de 6 anos, tinha levado um tiro. 

 

Naquela noite, enquanto as crianças da rua brincavam - mais quietas do que 

o habitual, sob um véu inominável -, um dos garotos disse: "Bem-feito! Ele é 

muito chato". 

 

Hoje, penso que pode ter sido sua maneira de lidar com uma realidade 

esmagadoramente mais forte do que ele. 

 

Meu vizinho, felizmente, sobreviveu. Nossa ingenuidade é que não: ficou ali, 

estirada entre amendoeiras e paralelepípedos, sendo iluminada pela lâmpada 

intermitente de 

mercúrio, depois que todas as crianças voltaram para suas casas. 

ANTONIO PRATA 

Autor desta crônica, também escreveu os livros O Inferno Atrás da Pia (Ed. 

Objetiva), Estive Pensando (Ed. Marco Zero) e Douglas e Outras 

Histórias (Ed. Azougue). É colunista de vários meios de comunicação 

brasileiros. 

Ilustração: Thais Beltrame 
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Dona Cotinha, Tom e Gato Joca 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
TEXTO 

 CLÉO BUSATTO 

  

Em frente à minha casa tem outra casa, pequena, de madeira, azul com 

janelas brancas. Está no fim de um terreno enorme com muitas árvores. Para 

mim aquilo é o que chamam de floresta. Tom diz que é um quintal. Ali mora 

dona Cotinha, uma velhinha que tem cabelos lilás e dirige um Fusquinha 

vermelho. Esse passou a ser meu esconderijo. Dona Cotinha sempre 

aparece com um prato de comida. Diz: 

 

- Vem, gatinho. Olha só o que eu trouxe para você. 

 

Sou premiado com sardinha fresca, atum, macarrão. Tenho engordado além 

da conta. Dia desses estava tomando sol e ouvi o Tom me chamar. O danado 

sentiu meu cheiro e descobriu meu segredo. Ele estava no portão quando 

chegou dona Cotinha, no seu Fusquinha. 

 

- Bom dia, menino - disse ela. Já que está em frente à minha casa, faça uma 

gentileza e abra o portão. 

 

Tom obedeceu. Dona Cotinha afagou minha cabeça e perguntou: 

 

- Este gatinho é seu? 



 

- Sim, senhora. 

 

- Ele é muito educado. 

 

- Obrigado - disse eu, na minha voz de gato. 

 

- No primeiro dia que o vi por aqui, ele entrou na casa e cheirou tudo. Agora, 

sempre deixo uma comidinha para ele! 

 

- Ah! Mas o Joca não come comida de gente, não, senhora. Só come ração - 

disse o Tom. 

 

- Come, sim, meu filho. E come de tudo. 

 

Dona Cotinha acabava de denunciar minha gula e o aumento de peso. 

Continuou: 

 

- Passe aqui no fim da tarde. Faço um bolo de fubá com cobertura de 

chocolate que é de dar água na boca. 

 

Com água na boca fiquei eu. Naquela tarde voltamos à casa de dona 

Cotinha. Ela foi logo mostrando pro Tom uma coleção de carrinhos antigos. 

Era do filho dela, que morreu bem pequeno. Depois nos levou para uma sala 

repleta de livros. Tom ficou de boca aberta e perguntou: 

 

- A senhora já leu todos esses livros? 

 

- Praticamente todos. Ler foi minha diversão, meu bom vício. Infelizmente 

meus olhos não ajudam mais. Essa pilha que você está vendo aqui ainda 



nem foi tocada. 

 

Tom começou a ler em voz alta, e sua voz encheu a sala de seres 

fantásticos. O tempo parou. 

 

Desse dia em diante, à tardinha, eu e Tom tínhamos uma missão. Abrir os 

livros de dona Cotinha e deixar os personagens passearem pela casa 

mágica, no meio da floresta da cidade de pedra. 

CLÉO BUSATTO 

Autora deste conto, é escritora e contadora de histórias. 

Ilustração: Ionit Zilberman 
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Traços Traçados 

Texto para ler com crianças e adolescentes 

TEXTO 

 JANUÁRIA CRISTINA ALVES 

  

Era uma vez um traço. E era uma outra vez outro traço. 

 

Os dois foram traçados por um menino que gostava muito de desenhar trecos 

com muitas tramas. 

 

A transação dos traços deu uma trança. 

 

E essa trança, trançada com outros tantos traços, deu 'trocentos' troços 

traçados! 



 

"Trocentos troços traçados fazem muitas trocas", ele pensou, já tonto com 

tantos tês e 'trs'. 

 

Então, no meio de tantos traços e tantas letras, sem travas nem trapaças, o 

menino fez uma descoberta transcendental! 

 

Foi assim, entre traços entrelaçados e letras tresloucadas, que ele descobriu 

que é assim que se fazem... 

 

Os livros. 

JANUÁRIA CRISTINA ALVES 

Autora deste conto, é jornalista e consultora em Comunicação e Educação. 

Escreveu este texto em 2009 em parceria com o filho André Bollos, então 

com 7 anos. 

Ilustração: Rubens LP 
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Um Dia e Tanto 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
TEXTO 

 CARLOS FIALHO 

  

Paulinho levou um susto. 

 

Quase deu um pulo da cama. Diante dele estava um cavaleiro medieval. 

Armadura reluzente, espada em punho e um grande escudo. Esfregou os 

olhos para ter certeza e foi puxado pelo braço. 

 

- Vamos! Não temos muito tempo. Há dragões em toda parte! Preciso da sua 

ajuda. 

 

- Mas quem é você? 

 

- Sou o Rei Artur. Rápido, os dragões vêm logo ali! 

 

- Na sala? 

 

- Proteja-se, cavaleiro! Aqui, atrás desse esconderijo secreto. 

 

- Mas isso é o sofá. 

 

Paulinho e Artur esperaram a passagem dos dragões. Quando tudo parecia 



tranqüilo, ouviram tiros. Um vaqueiro típico do Velho Oeste salta para trás do 

sofá. 

 

- Olá, desculpem invadir o esconderijo de vocês, senhores. Sou Billy e fujo de 

bandidos malvados, assaltantes de banco, ladrões de gado. 

 

- Tenha calma, nobre fidalgo. Eu sou Artur e estamos seguros com a 

liderança de Sir Paulinho, cavaleiro da Távola Redonda. 

 

- A seu dispor, xerife Paulinho. 

 

Após alguns momentos, os três espiaram do lado de fora e os perigos já 

haviam passado. Saíram do esconderijo quando explodiu o primeiro tiro de 

canhão. 

 

- Essa não! Piratas! - disse Paulinho - Fujam, marujos! Vamos para o meu 

barco. Ele está logo ali, no rio Amazonas. 

 

Desceram o rio em meio a botos-cor-de-rosa, grandes macacos que pulavam 

de galho em galho, sucuris do tamanho do barco e animais de todas as 

espécies. Desceram em terra firme para reconhecer o terreno. 

 

- Dinossauros! Corram! 

 

Dois tiranossauros iam em direção aos nossos heróis. 

 

De repente, um raio atingiu os três e os levou a uma nave espacial. 

 

- Seja bem-vindo, comandante Paulinho. Nossa nave está em missão de 

defesa da Terra e só um ótimo piloto como você pode nos ajudar - disse um 



dos tripulantes. E continuou: 

 

- Estamos cercados por discos voadores, comandante. O senhor precisa nos 

tirar daqui! 

 

Paulinho assumiu o comando. 

 

- Ativar velocidade da luz, manobra de fuga evasiva, manter escudo de 

proteção, aumentar campo de força... 

 

Nesse ponto, fechou o livro. No dia seguinte ia continuar a leitura, seu 

passatempo preferido. 

CARLOS FIALHO 

Autor deste conto, é escritor. Conheça mais seu trabalho. 

Ilustração: Walter Vasconcelos 

 
REPORTAGENS 

 

 

 

 

 

http://blogdofialho.wordpress.com/


Caixinha Mágica 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
TEXTO 

 ROSEANA MURRAY 

  

Fabrico uma caixa mágica 

para guardar o que não 

cabe em nenhum lugar: 

a minha sombra 

em dias de muito sol, 

o amarelo que sobra 

do girassol, 

um suspiro de beija-flor, 

invisíveis lágrimas de amor. 

 

Fabrico a caixa com vento, 

palavras e desequilíbrio 

e, para fechá-la 

com tudo o que leva dentro, 

basta uma gota de tempo. 

 

O que é que você quer 

esconder na minha caixa? 

ROSEANA MURRAY 



Autora deste poema, já escreveu mais de 40 livros, entre eles Receitas de 

Olhar (Ed. FTD) e Kira(Ed. Abacatte). Conheça mais seu trabalho. 

Ilustração: Ricardo Girotto 
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Tita e Lola 

Texto para ler com crianças e adolescentes 

TEXTO 

 BEL ASSUNÇÃO AZEVEDO 

  

Tita era uma cachorrinha muito querida e mimada, mas que vivia sozinha o 

dia inteiro, a coitada. 

 

É que seus donos passavam muitas horas trabalhando e Tita, sem outra 

escolha, ficava sempre esperando. 

 

As horas passavam lentas, quase nada acontecia, os segundos se 

arrastavam, Tita acordava e dormia. 

 

E quando chegava à noite era uma festa sem fim! Tita recebia os donos 

tremendo feito um pudim! 

 

Mas de manhã, no outro dia, logo vinha a solidão... Os seus olhos 

perseguindo os donos pelo portão... 

 

Numa tarde bem chuvosa, de repente uma surpresa! Trouxeram um novo 

cãozinho: 

 

http://www.roseanamurray.com/


- Venha ver, minha princesa! 

 

Só que a Tita não gostou nem um pouco do que viu, nem daquilo que 

cheirou, nem daquilo que sentiu. 

 

Latindo forte e rosnando, mirando bem no nariz, veio logo abocanhando e 

não pegou por um triz! 

 

E foi assim que a Tita conheceu o cão estranho. Descobriu que era uma 

fêmea e precisava de um banho! 

 

Ela se chamava Lola e ainda era um bebê! A Tita quebrou a cuca sem saber 

o que fazer... 

 

Porque a Lola aprontava uma enorme confusão! E sempre que ela chegava 

Tita perdia seu chão. 

 

Lola roubava a bola, cheia de baba e sujeira, e jogava na comida, numa baita 

melequeira! 

 

Esburacava o pijama, se enrolava numa fita, roubava o lugar na cama, 

pisando em cima de Tita! 

 

Destruía as almofadas, roía os móveis sem dó, fuçava o lixo de noite, 

causando um bom quiproquó! 

 

E se a Tita reclamava, levava logo uma bronca. - Ela ainda é um bebê! Fica 

quieta e não apronta! 

 

Tita ficou magoada, quis ir embora e sumir, mas percebeu, amuada, que não 



tinha pra onde ir... 

 

Numa noite bem escura, começou a trovoar. Tita, que era madura, não era 

boba de ligar! 

 

Mas a Lola inocente, vendo o mundo naufragar, sentiu medo e de repente 

começou a soluçar. 

 

Era um choro amedrontado de cortar o coração. Tita, antes magoada, sentiu 

pena e aflição. 

 

Com a garganta apertada e uma secura na boca, sem saber o que fazer pôs-

se a uivar meio rouca. 

 

Lola ficou em silêncio, respirando sem parar, mas logo sentiu o apelo e junto 

pôs-se a uivar. 

 

Cantaram por muito tempo, cada qual com sua voz, diluindo no tormento o 

medo triste e feroz. 

 

Procurando por carinho a Lola veio chegando. Foi de leve e de mansinho, na 

Tita se aconchegando. 

 

E a Tita disfarçou. Fingiu que não estava vendo... Fez ar de quem não ligou, 

que não estava percebendo... 

 

Mas, a partir deste dia, veja só como é a vida: Tita tinha companhia! Lola 

ganhou uma amiga! 

 

E não pense que por isso acabou a confusão. Às vezes, Tita acordava com 



humor de furacão! 

 

E se a pequena insistia depressa a Tita rosnava! E, se a Lola bobeava, 

quase, quase que pegava! 

 

E eram as duas ganindo, dividindo a solidão, ambas com os olhos seguindo 

os donos pelo portão... 

 

Mas, mal os donos sumiam, já começava a folia: Lola e Tita viviam brincando 

com alegria! 

 

Porque a vida é assim, às vezes tem solidão, sem ninguém pra dividir nossa 

dor no coração... 

 

Mas não vá desanimar! Ouça bem uma verdade: saiba que tudo melhora com 

uma boa amizade! 

BEL ASSUNÇÃO AZEVEDO 

Autora deste conto, é formada em Ciências Sociais pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e trabalha realizando 

pesquisas nessa área. Este é seu primeiro texto publicado. 

Ilustração: Anna Cunha 
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Confusões do Seu José 

Texto para ler com crianças e adolescentes 

TEXTO 

 LIDIA IZECSON DE CARVALHO 

  



Seu José foi ao mercado 

Comprar pra semana inteira 

Pegou de tudo um pouco 

Até uma enorme peneira  

 

Sem pensar como pagar 

Continuou a gastança 

Abacaxi, melancia e morango 

Não era hora de fazer poupança  

 

Chegou na fila do caixa 

Já meio de cabeça baixa 

Não sabia onde estava o dinheiro 

Teria esquecido no banheiro?  

 

Procurou por todo lado 

Remexeu daqui e dali 

Do bolso saiu tanta coisa 

Pandeiro, alicate e jabuti 

 

Mas onde estava o dinheiro 

Isso todos queriam saber 

De repente ele lembrou 

Assim meio sem querer  

 

Deu um sorriso amarelo 

E levantou o boné 

Sabia que tinha o dinheiro 

Não era nenhum caloteiro  

 



O que ninguém esperava 

Foi o que se viu então 

Tinha dez notas dobradas 

Somando quase 1 milhão  

 

Com tanto ladrão por aí 

Foi logo explicando o José 

O melhor é se prevenir 

Guardar na careca ou no pé  

LIDIA IZECSON DE CARVALHO 

Autora deste poema, é pedagoga, mestre em Educação e formadora de 

professores e leitores. Em 2006, recebeu o prêmio Jabuti de melhor obra 

paradidática. 

Ilustração: Victor Malta 

É Siri, É Bebê, É Corda 

Tita e Lola 
 
 
REPORTAGENS 

 

 

 

 

http://novaescolaclube.org.br/revistas/especiais/32/reportagens/e-siri-e-bebe-e-corda
http://novaescolaclube.org.br/revistas/especiais/32/reportagens/tita-e-lola


É Siri, É Bebê, É Corda 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
TEXTO 

 MILU LEITE 

  

Lá em casa mora um siri. Não fui eu que trouxe, não. Ele veio me seguindo 

pela praia. Atravessou a rua, desviou dos carros. Eu só espiava. Ele vinha 

atrás. 

 

O siri não tem cama. Dorme na tigela de comida do cachorro. E o cachorro 

tem medo do siri porque já levou um beliscão no focinho. 

 

Eu não sei o que o siri come, nem o que ele bebe.Mas ele continua vivo e 

mora nessa casa faz tempo. Acho até que engordou. 

  

Minha mãe também engordou. 

 

Eu perguntei para minha mãe: 

 

- O que tem aí dentro da sua barriga? 

 

Ela respondeu com uma cara toda feliz: 

 

- Um bebê. Seu irmão. 

 



Eu fiquei lembrando do siri e fiz outra pergunta: 

 

- Será que o siri também tem um bebê na barriga? 

 

Minha mãe fez cara de quem não sabia o que dizer. Mas disse: 

 

- Ah, siri não. Siri põe ovo. 

 

- E você não põe? 

 

- Claro que não! 

 

- Você tem certeza que o bebê tá dentro da sua barriga, mãe? 

 

- Tenho, filho. 

 

- E por que você comeu ele? 

 

Minha mãe deu uma gargalhada. Me abraçou bem comprido e disse que ia 

me explicar tudo, tintim por tintim, mais tarde. 

 

Ela falou assim: tintim por tintim. 

 

Então, eu me esqueci do siri, do bebê e só pensei: 

 

"Tintim é o barulho que os copos fazem quando os adultos batem um contra 

o outro em dia de festa!" Aí comecei a lembrar do meu aniversário... 

 

Por que será que meu pensamento pensa desse jeito? Quer dizer, por que 

ele fica pulando de uma idéia para outra sem parar? 



 

Aliás, por falar em pular... 

 

Alguém quer pular corda comigo? 

MILU LEITE 

Autora deste conto, é jornalista. Estreou na literatura com o livro O Dia em 

Que Felipe Sumiu (Ed. Cosac Naify), que lhe valeu o terceiro lugar no Prêmio 

Jabuti 2006 na categoria Juvenil. Conheça mais seu trabalho. 

Ilustração: Yumi Fujita 
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O Trem das Águas 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
TEXTO 

 FERNANDO VILELA 

  

Bem lá dentro da Floresta Amazônica, onde as árvores são tão altas que 

chegam nas nuvens e as folhas da mata são tão grandes que poderíamos 

morar embaixo delas, vivia uma cobra gigante chamada Cobra Gil. 

 

Quando caía a noite, os insetos faziam tanto barulho que Cobra Gil acordava. 

Saía de seu buraco-casa, espichava todo o corpo e dava um bocejo tão 

comprido, soltando um som tão grosso, que todos os bichos ficavam 

quietinhos de medo. Até a onça se encolhia em sua toca, apavorada. E 

Cobra Gil, cansada de dormir, saía para dar seu rotineiro passeio noturno. 

 

Quando os bichos percebiam que era Cobra Gil - a maior da floresta - que 

estava saindo para nadar, pediam para subir nas suas costas. Então ela 

nadava rio acima parecendo um trem, pois carregava pássaros, macacos, 

tucanos, sapos, besouros, cigarras, formigas e lagartos. Na cabeça iam os 

vaga-lumes iluminando o caminho. Os jacarés e os pescadores, quando viam 

aquele monstro com a cabeça iluminada e o corpo que piava, gritava, zumbia 

e coachava, diziam: 

 

- Fujam! Fujam todos! Vem chegando o trem da assombração com a cabeça 

de fogo!  



FERNANDO VILELA 

Autor deste conto, é escritor e ilustrador. Tem diversos livros publicados, 

entre eles Lampião & Lancelote (Ed. Cosac Naify), que levou o Prêmio Jabuti 

de 2007 em três categorias. Conheça mais seu trabalho. 

Ilustração: Fernando Vilela 
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Vampi & O Presente Mágico 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
TEXTO 

 REGINA DRUMMOND 

  

Vampi, a vampira chique e cheia de imaginação, morava numa casinha em 

cima de uma árvore. Um dia, ela ganhou de presente um carro conversível 

rosa-choque. 

 

Vampi montou, acelerou com força e buzinou forte - Fon-fon! 

 

O carro furou o ar e sumiu pelo mundo afora. 

 

Vampi viu um trem grande e comprido, viu ônibus pequenos e curtos. 

 

Viu prédios cinzentos, viu casas coloridas. 

 

Viu ruas com gente apressada e becos onde só tinha fantasma, uh... 

 

Viu gente, bicho, planta. 

 

Redondo, quadrado, oval e retangular. 

 

Viu o céu, viu o mar, viu a montanha. 

 



Azul e violeta, laranja e vermelho, verde em mil tons. 

 

Viu nuvens brancas, apertou um botão e voou. 

 

Os pássaros passavam pertinho e tudo era pequenininho, lá embaixo... 

 

Vampi só ria, fazendo bi-bi, fon-fon e pedalando, pedindo passagem para as 

estrelas, que eram maiores do que ela, vejam só! 

 

De olho na volta, procurou um lugar para aterrissar, mas, ao ajeitar o cabelo, 

errou o alvo e caiu no mar. 

 

Opa! Apertou outro botão, o carrinhoavião virou navio, flutuou, começou a 

afundar e já era um submarino, quase um peixe, nadando no meio das algas 

e dos corais... 

 

Um peixe olhou para ela, dois peixes, três, quatro, cinco, mil, um cardume 

inteiro, quantos peixes são? 

 

Nem deu tempo de contar. Devagarinho, o submarino subiu, virou navio, 

flutuou, virou avião, pousou e virou carrinho outra vez, parando ao pé da sua 

árvore. Na mesma hora, nasceram seis patas no lugar das rodas, e ele virou 

uma aranha, que subiu pelo tronco até alcançar os altos galhos cheios de 

folhas... Atravessando-os como se fosse um fantasma, levou Vampi de volta 

para casa. 

 

"Puxa, meu carro é mágico!" - disse ela, encantada, saindo por cima, sem 

abrir a porta. Mas logo mudou de ideia: sentando-se outra vez no seu 

carrinho rosa-choque, Vampi riu, sonhando com a próxima aventura. 

REGINA DRUMMOND 



Autora deste conto, é escritora de livros infanto-juvenis, tradutora e contadora 

de histórias. Escreveu Sete Histórias do Mundo Mágico (Ed. Devir), Eu, 

Bruxa (Ed. Saraiva) e Andersen e Suas Estórias (Ed. Ave Maria), entre outras 

obras. Conheça mais seu trabalho. 

Ilustração: Fábio Lucca 
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Amplexo 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
TEXTO 

 MARCELO ALENCAR 

  

Mãe, me dá um amplexo? A pergunta pega Cinira desprevenida. Antes que 

possa retrucar, ela nota o dicionário na mão do filho, que completa o pedido: 

 

- E um ósculo também. 

 

Ainda surpresa, a mulher procura no livro a definição das duas estranhas 

palavras. E encontra. Mateus quer apenas um abraço e um beijo. 

 

Conversa vai, conversa vem, Cinira finalmente se dá conta de que o garoto, 

recém-apresentado às classes gramaticais nas aulas de Português, brinca 

com os sinônimos. "O que vai ser de mim quando esse tiquinho de gente 

cismar com parônimos, homônimos, heterônimos e pseudônimos?", pensa 

ela, misturando as estações. "Valha-me, Santo Antônimo!" E emenda: 

 

- Pára com essa bobagem, menino! 

 

- Ah, mãe, o que é que tem? Você nunca chamou cachorro de cão? E casa 

de residência? E carro de automóvel? 

 

- É verdade, mas...  



 

Mas a verdade é que Cinira não tem uma boa resposta. 

 

- E meu nome é Mateus - continua o rapaz. - Só que você me chama de 

Matusquela.  

 

- Ei, isso não vale. Matusquela é apelido carinhoso.  

 

- Sei, sei. Tudo bem se eu usar nosocômio e cogitabundo em vez de hospital 

e pensativo? E criptobrânquio no lugar de mutabílio?  

 

- Mutabílio? O que é que é isso?  

 

- O mesmo que derotremado, ora. Tá aqui no Aurélio.  

 

Está mesmo. É um bichinho. Mas pouco importa. A mãe questiona a opção 

do menino por vocábulos incomuns. Mateus sai-se com esta: 

 

- A professora disse que aprender palavras é como ganhar roupas e guardar 

numa gaveta. Quando a gente precisa delas, tira de lá e usa. Cada uma 

serve para uma ocasião, por mais esquisita que pareça. Igual à querê-querê 

roxa que você me deu no último aniversário. Lembra? 

 

Como esquecer? Cinira nem se dá ao trabalho de consultar o dicionário. 

Sabe que a explicação para essa última provocação está no verbete 

camiseta. 

MARCELO ALENCAR 

Autor deste conto, é jornalista e escritor. 

Ilustração: Marcelo Cipis 



Nem Tudo O Que Seu Mestre 

Mandar! 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 

TEXTO 

 ROSANE PAMPLONA 

  

Xang era um sábio chinês. Seus alunos aceitavam seus ensinamentos sem 

pestanejar:  

 

- Sim, mestre!  

 

- Eu ouço e obedeço, mestre!  

 

Um dia, Xang resolveu fazer uma viagem com três dos seus fiéis alunos. 

Instalaram-se numa carroça puxada por dois burrinhos e lá se foram: nhec, 

nhec. Xang, já velhinho, logo sentiu sono. Tirou as sandálias e pediu aos 

jovens:  

 

- Por favor, me deixem dormir! Fiquem bem quietos!  

 

Dali a pouco roncava. Na primeira curva do caminho, as sandálias dele 

rolaram pela estrada. Os discípulos nem se mexeram. Quando o mestre 

acordou, logo as procurou.  



 

- Rolaram pela estrada - disseram.  

 

- E vocês não pararam a carroça? Não fizeram nada?   

 

- Fizemos sim, senhor. Obedecemos: ficamos bem quietos.  

 

- Ai, está bem - conformou-se o mestre. Mas se eu cochilar de novo prestem 

atenção se alguma coisa cair da carroça, ouviram?  

 

- Ouvimos e obedecemos!  

 

Xang cobriu os pés com uma coberta e adormeceu. Entretanto, no balançar 

da carroça, a coberta deslizou e lá se foi. O mestre acordou com frio. Mas 

cadê a coberta? Será que...  

 

- Escorregou pela estrada - confirmaram os três.  

 

- E o que vocês fizeram?  

 

- Fizemos só que o mestre mandou. Prestamos atenção.  

 

- Não! - esbravejou Xang. Vocês tinham de pegar a coberta de volta! 

Atenção: se eu dormir e alguma coisa cair da carroça, peçam para parar e 

PONHAM-O-QUE-CAIU-DE-VOLTA-NA-CARROÇA, entendido?  

 

- PERFEITAMENTE! 

 

E a viagem continuou: nhec, nhec. O mestre foi cabeceando e cochilou. Dali 

a pouco, os jumentos sentiram necessidade de fazer... suas necessidades. 



Ploft, ploft, ploft, caíram os cocozinhos pelo caminho. Os discípulos 

mandaram parar a carroça e, com muito cuidado, foram pondo os fedidos 

pelotinhos para dentro. Aquela agitação fez Xang acordar. Nossa, que 

cheirinho!  

 

- Esperem! O que estão fazendo?  

 

- Apenas obedecendo! - juraramos três. - Pondo de volta o que caiu da 

carroça.  

 

- Não, mas isso não!  

 

Ai, com aqueles cabeças-duras, só mesmo muita paciência:  

 

- Está bem, vamos começar de novo. Vou fazer uma lista de tudo o que há na 

carroça. Se algo cair, verifiquem se está nela. Se não estiver, não peguem de 

volta, certo?  

 

- Somos pura obediência, ó, mestre!  

 

Xang escreveu a lista. Que canseira! Mas agora podia dormir tranquilo... E a 

carroça subiu uma estradinha íngreme. Numa curva mais fechada, ops, quem 

é que caiu dessa vez? O mestre! Ele escorregou e se foi ribanceira abaixo.  

 

- Socorro! - gritou - Venham me pegar!  

 

Graças aos céus ele conseguiu se agarrar numa raiz do barranco.  

 

- Ei, o que estão esperando? Me ajudem! - chamou.  

 



Mas os discípulos, imperturbáveis, consultavam a lista.  

 

- Seu nome não está escrito aqui - explicaram. - Não podemos pegá-lo, ó, 

mestre!  

 

Não teve jeito: Xang, com muito esforço, subiu o barranco e voltou para a 

carroça. Mas não dormiu mais... 

ROSANE PAMPLONA 

Autora deste conto, é contadora de histórias e professora de Língua 

Portuguesa. 

Ilustração: Cris Burger 

 

 

 

 

 

 

 



A menina e o Sapo 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
TEXTO 

 MARCIA PAGANINI CAVÉQUIA 

  

Nina, menina airosa, formosa como ela só. 

Bonito era ver Nina correr. 

Ora corria rápido, feito tufão, ora devagar, parecendo brisa. 

 

Nina corria pelo jardim. 

Nina caía no gramado. 

Nina fazia folia. E ria. 

 

À noite, cansada das travessuras do dia, a menina dormia. 

 

Certa vez, enquanto passeava pelo jardim, Nina viu um sapo. 

Sapo também viu Nina. 

"Será que, se Nina beijar o sapo, sapo vira príncipe?" 

Nina não sabia, mas ficava imaginando como isso seria. 

 

Nina beijou o sapo. 

Sapo continuou sapo. 

Não virou príncipe. 

Mas se apaixonou por Nina. 

 



Agora, onde Nina está, lá se vê o sapo apaixonado suspirando pela menina. 

 

Na cabeça do sapo, Nina é uma princesa-sapa, transformada em menina por 

uma terrível feiticeira. 

MARCIA PAGANINI CAVÉQUIA 

Autora deste conto, é pós-graduada em Metodologia de Ensino pela 

Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

Ilustração: Renato Ventura 
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Se Eu Fosse Esqueleto 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
TEXTO 

 RICARDO AZEVEDO 

  

Se eu fosse esqueleto não ia poder tomar água nem suco porque ia vazar 

tudo e molhar a casa inteira. 

 

Tirando isso, ia acordar e pular da cama feliz como um passarinho. 

 

É que ser uma caveira de verdade deve ser muito divertido. 

 

Por exemplo. Faz de conta que um banco está sendo assaltado. Aqueles 

bandidões nojentões, mauzões, armados até os dentões, berrando: 

 

- Na moral! Cadê a grana? 

 

Se eu fosse esqueleto, entrava no banco e gritava: bu! 

 

Bastaria um simples bu e aquela bandidagem ia cair dura no chão, com as 

calças molhadas de úmido pavor. 

 

O gerente e os clientes do banco iam agradecer e até me abraçar, só um 

pouco, mas tenho certeza de que iam. 

 



Se eu fosse caveira, de repente vai ver que eu ia ser considerado um grande 

herói. 

 

Fora isso, um esqueleto perambulando na rua em plena luz do dia causaria 

uma baita confusão. O povo correndo sem saber para onde, sirenes 

gemendo, gente que nunca rezou rezando, o Exército batendo em retirada, 

aquele mundaréu desesperado e eu lá, todo contente, assobiando na 

calçada. 

 

Um repórter de TV, segurando o microfone, até podia chegar para me 

entrevistar: 

 

- Quem é você? 

 

E eu: 

 

- Sou um esqueleto. 

 

E o repórter: 

 

- O senhor fugiu do cemitério? 

 

Aí eu fingia que era surdo: 

 

- Ser mistério? 

 

E o repórter, de novo, mais alto: 

 

- O senhor fugiu do cemitério? 

 



- Assumiu no magistério? 

 

- Cemitério! 

 

- Fala sério? Quem? 

 

Aí o repórter perdia a paciência: 

 

- O senhor é surdo? 

 

E eu: 

 

- Claro que sou! Não está vendo que não tenho nem orelha? 

 

Se eu fosse esqueleto talvez me levassem para a aula de Biologia de alguma 

escola. Já imagino eu lá parado e o professor tentando me explicar osso por 

osso, dente por dente, dizendo que os esqueletos são uma espécie de 

estrutura que segura nossas carnes, órgãos, nervos e músculos. 

 

Fico pensando nas perguntas e nos comentários dos alunos: 

 

- Como ele se chamava? 

 

- É macho ou fêmea? 

 

- Quantos anos ele tem? 

 

- Tem ou tinha? 

 

- Magrinho, não? 



 

- O cara sabia ler ou era analfabeto? 

 

- E a família dele? 

 

- Era rico ou pobre? 

 

- O coitado está rindo de quê? 

 

E ainda: 

 

- Professor, ele era careca? 

 

Enquanto isso, eu lá, no meio da aula, com aquela cara de caveira, sem falar 

nada para não assustar os alunos e matar o professor do coração. 

 

Uma coisa é certa. Deve ser muito bom ser esqueleto quando chega o 

Carnaval. Aí a gente nem precisa se fantasiar. Pode sair de casa numa boa, 

cair no samba, virar folião e seguir pela rua dançando, brincando e sacudindo 

os ossos. Parece mentira, mas, no Carnaval, porque é tudo brincadeira, a 

gente sempre acaba sendo do jeito que a gente é de verdade. 

 

Se eu fosse esqueleto, quando chegasse o Carnaval, ia sair cantando: 

 

Quando eu morrer 

Não quero choro nem vela 

Quero uma fita amarela 

Gravada com o nome dela 

 

Todo mundo sabe que o maior amigo do homem é o cachorro. 



 

O que a maioria infelizmente desconhece e a ciência moderna esqueceu de 

pesquisar é que o pior inimigo do esqueleto late, morde, abana o rabo, 

carrega pulgas e aprecia fazer xixi no poste. 

 

E se eu fosse esqueleto e por acaso um vira-lata me visse na rua, corresse 

atrás de mim e fugisse com algum osso dos meus? 

RICARDO AZEVEDO 

Autor deste conto, é escritor e ilustrador. Já escreveu mais de 100 livros para 

crianças e jovens, entre eles Trezentos Parafusos a Menos (Ed. Companhia 

das Letrinhas) e Contos de Espanto e Alumbramento (Ed. Scipione). É 

ganhador de vários prêmios, entre eles o Jabuti, que venceu cinco vezes. 

Ilustração: Eduardo Recife 

Viva a Paz! 

A menina e o Sapo 
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Viva a Paz! 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
TEXTO 

 TATIANA BELINKY  

Dois gatinhos assanhados 

se atracaram, enfezados. 

A dona se irritou 

e a vassoura agarrou! 

 

E apesar do frio, na hora, 

os varreu porta afora, 

bem no meio do inverno, 

com um frio "do inferno"! 

 

Os gatinhos, assustados, 

se encolheram, já gelados, 

junto à porta, no jardim, 

aguardando o triste fim! 

 

De terror acovardados, 

os dois gatinhos, coitados, 

não puderam nem miar, 

lamentando tanto azar! 

 

Sem ouvir nenhum miado, 



a dona, por seu lado, 

dos gatinhos teve dó, 

e a porta abriu de uma vez só! 

 

Mesmo estando tão gelados, 

os dois gatinhos arrepiados 

Zás! Bem junto do fogão 

surgem, sem reclamação! 

 

E a dona comentou: 

tanto faz quem começou! 

Uma encrenca boba assim 

bom é que tenha logo um fim! 

 

E ela acrescentou, então, 

não querem brigar mais, não? 

E os gatinhos, enroscados, 

esqueceram da briga, aliviados. 

 

Confortados, no quentinho, 

com sossego e com carinho, 

dormem bem, bichos queridos, 

já da briga esquecidos. 

TATIANA BELINKY 

Adaptadora desta canção popular inglesa, é escritora e tradutora. Tem mais 

de 100 livros publicados. Em 1989, ganhou o Prêmio Jabuti por sua trajetória 

literária. 

Ilustração: Rogério Fernandes 
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De Bem com a Vida 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
TEXTO 

 NYE RIBEIRO 

  

Filó, a joaninha, acordou cedo. 

 

- Que lindo dia! Vou aproveitar para visitar minha tia. 

 

- Alô, tia Matilde. Posso ir aí hoje? 

 

- Venha, Filó. Vou fazer um almoço bem gostoso. 

 

Filó colocou seu vestido amarelo de bolinhas pretas, passou batom cor-de-

rosa, calçou os sapatinhos de verniz, pegou o guarda-chuva preto e saiu pela 

floresta: plecht, plecht... 

 

Andou, andou... e logo encontrou Loreta, a borboleta. 

 

- Que lindo dia! 

 

- E pra que esse guarda-chuva preto, Filó? 

 

- É mesmo! - pensou a joaninha. E foi para casa deixar o guarda-chuva. 

 



De volta à floresta: 

 

- Sapatinhos de verniz? Que exagero! - Disse o sapo Tatá. Hoje nem tem 

festa na floresta. 

 

- É mesmo! - pensou a joaninha. E foi para casa trocar os sapatinhos. 

 

De volta à floresta: 

 

- Batom cor-de-rosa? Que esquisito! - disse Téo, o grilo falante. 

 

- É mesmo! - disse a joaninha. E foi para casa tirar o batom. 

 

- Vestido amarelo com bolinhas pretas? Que feio! Por que não usa o 

vermelho? - disse a aranha Filomena. 

 

- É mesmo! - pensou Filó. E foi para casa trocar de vestido. 

 

Cansada da tanto ir e voltar, Filó resmungava pelo caminho. O sol estava tão 

quente que a joaninha resolveu desistir do passeio. 

 

Chegando em casa, ligou para tia Matilde. 

 

- Titia, vou deixar a visita para outro dia. 

 

- O que aconteceu, Filó? - Ah! Tia Matilde! Acordei cedo, me arrumei bem 

bonita e saí andando pela floresta. Mas no caminho...  

 

- Lembre-se, Filozinha... gosto de você do jeitinho que você é. Venha 

amanhã, estarei te esperando com um almoço bem gostoso.  



 

No dia seguinte, Filó acordou de bem com a vida. Colocou seu vestido 

amarelo de bolinhas pretas, amarrou a fita na cabeça, passou batom cor-de-

rosa, calçou seus sapatinhos de verniz, pegou o guarda-chuva preto, saiu 

andando apressadinha pela floresta, plecht, plecht, plecht... e só parou para 

descansar no colo gostoso da tia Matilde. 

NYE RIBEIRO 

Autora deste conto, é educadora. Já escreveu mais de 30 livros, entre 

eles Boi Zambu e o Musquitim de Direção (Ed. Roda e Cia). Conheça mais 

seu trabalho. 

Ilustração: Alice Vasconcellos 
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Bruxas não existem 

Texto para ler com crianças e 
adolescentes 
TEXTO 

 MOACYR SCLIAR 

  

Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que 

passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos 

também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, 

uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de 

nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de 

"bruxa". 

 

Era muito feia, ela; gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era 

comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo. E estava sempre falando 

sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que, 

se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande 

caldeirão. 

 

Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia invadíamos o 

pequeno pátio para dali roubar frutas e quando, por acaso, a velha saía à rua 

para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela 

gritando "bruxa, bruxa!". 

 

Um dia encontramos, no meio da rua, um bode morto. A quem pertencera 

esse animal nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele: 



jogá-lo na casa da bruxa. O que seria fácil. Ao contrário do que sempre 

acontecia, naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixara aberta a 

janela da frente. Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, 

levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante, e com muito esforço 

nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os 

chifres ficaram presos na cortina. 

 

- Vamos logo - gritava o João Pedro -, antes que a bruxa apareça. E ela 

apareceu. No momento exato em que, finalmente, conseguíamos introduzir o 

bode pela janela, a porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um 

cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último. 

 

E então aconteceu. De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato 

senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida: estava quebrada. 

Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com 

dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Àquela 

altura a turma estava longe, ninguém poderia me ajudar. E a mulher sem 

dúvida descarregaria em mim sua fúria. 

 

Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí viu a 

minha perna, e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e 

começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. 

 

- Está quebrada - disse por fim. - Mas podemos dar um jeito. Não se 

preocupe, sei fazer isso. Fui enfermeira muitos anos, trabalhei em hospital. 

Confie em mim. 

 

Dividiu o cabo de vassoura em três pedaços e com eles, e com seu cinto de 

pano, improvisou uma tala, imobilizando-me a perna. A dor diminuiu muito e, 

amparado nela, fui até minha casa. "Chame uma ambulância", disse a mulher 



à minha mãe. Sorriu. 

 

Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital, o médico engessou minha 

perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de 

acreditar em bruxas. E tornei-me grande amigo de uma senhora que morava 

em minha rua, uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio. 

MOACYR SCLIAR 

Autor desta crônica, é escritor e tem mais de 70 livros publicados. Ganhou o 

Prêmio Jabuti quatro vezes e é membro da Academia Brasileira de Letras 

(ABL). 
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Era um problema dos grandes. A turminha reuniu-se para discuti-lo e Xexéu 

voltou para casa preocupado. Por mais que pensasse, não atinava com uma 

solução. Afinal, o que poderia ele fazer para resolver aquilo? Era apenas um 

menino! 

 

Xexéu decidiu falar com o pai e explicar direitinho o que estava acontecendo. 

O pai ouviu calado, muito sério, compreendendo a gravidade da questão. 

Depois que o garoto saiu da sala, o pai pensou um longo tempo. Era mesmo 

preciso enfrentar o problema. Não estava em suas mãos, porém, resolver um 

caso tão difícil. 

 

Procurou o guarda do quarteirão, um sujeito muito amigo que já era 

conhecido de todos e costumava sempre dar uma paradinha para aceitar um 

cafezinho oferecido por algum dos moradores. 

 

O guarda ouviu com a maior das atenções. Correu depois para a delegacia e 

expôs ao delegado tudo o que estava acontecendo. 

 

O delegado balançou a cabeça, concordando. Sim, alguma coisa precisava 

ser feita, e logo! Na mesma hora, o delegado passou a mão no telefone e 



ligou para um vereador, que costumava sensibilizar-se com os problemas da 

comunidade. 

 

Do outro lado da linha, o vereador ouviu sem interromper um só instante. Foi 

para a prefeitura e pediu uma audiência ao prefeito. Contou tudo, tintim por 

tintim. O prefeito ouviu todos os tintins e foi procurar um deputado estadual 

do mesmo partido para contar o que havia. 

 

O deputado estadual não era desses políticos que só se lembram dos 

problemas da comunidade na hora de pedir votos. Ligou para um deputado 

federal, pedindo uma providência urgente. O deputado federal ligou para o 

governador do estado, que interrompeu uma conferência para ouvi-lo. 

 

O problema era mesmo grave, e o governador voou até Brasília para pedir 

uma audiência ao ministro. 

 

O ministro ouviu tudinho e, como já tinha reunião marcada com o presidente, 

aproveitou e relatou-lhe o problema. 

 

O presidente compreendeu a gravidade da situação e convocou uma reunião 

ministerial. O assunto foi debatido e, depois de ouvir todos os argumentos, o 

presidente baixou um decreto para resolver a questão de uma vez por todas. 

 

Aliviado, o ministro procurou o governador e contou-lhe a solução. O 

governador então ligou para o deputado federal, que ficou muito satisfeito. 

Falou com o deputado estadual, que, na mesma hora, contou tudo para o 

prefeito. O prefeito mandou chamar o vereador e mostrou-lhe que a solução 

já tinha sido encontrada. 

 

O vereador foi até a delegacia e disse a providência ao delegado. O 



delegado, contente com aquilo, chamou o guarda e expôs a solução do 

problema. O guarda, na mesma hora, voltou para a casa do pai do Xexéu e, 

depois de aceitar um café, relatou-lhe satisfeito que o problema estava 

resolvido. 

 

O pai do Xexéu ficou alegríssimo e chamou o filho. 

 

Depois de ouvir tudo, o menino arregalou os olhos: 

 

- Aquele problema? Ora, papai, a gente já resolveu há muito tempo! 

PEDRO BANDEIRA 

Autor deste conto, é escritor. Ganhou o Prêmio Jabuti na categoria Melhor 

Livro Infantil em 1986 com O Fantástico Mistério de Feiurinha (Ed. FTD). 
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Sem o peso da obrigação, a leitura de obras literárias na escola permite a 
crianças e jovens construir significados e estabelecer relações 
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professor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), 

campus de Assis, e pesquisador nas áreas de literatura e leitura. 

Um conto divertido, um poema delicado e uma crônica saborosa concentram, 

na sua simplicidade, princípios fundamentais para uma eficiente formação de 

leitores. Esse trabalho consiste em escolher textos literários de boa qualidade 

- que estimulem a subjetividade dos alunos - e criar, em meio à rotina das 

atividades escolares, rodas de leitura que procurem fugir de uma abordagem 

utilitária da literatura. 

 

Hoje, no âmbito da teoria e da discussão das práticas de leitura, há um 

consenso sobre a formação de leitores: o de que a literatura propicia uma 

experiência ímpar, rica e fundamental para o desenvolvimento intelectual, 

emocional e linguístico de crianças e jovens. A leitura de textos de boa 

qualidade estética, independentemente de quaisquer atividades escolares 

que se pretenda a ela associar, deve ser valorizada em si e ocupar uma 

posição central no projeto pedagógico. Criam-se, assim, condições para a 

profunda identificação do leitor com a obra, o que atende a uma necessidade 

universal de ficção e fantasia e permite as mais variadas projeções com 

personagens, situações ou atmosferas. Isso se dá de modo muito peculiar, 

diferentemente do que se passa com a leitura do texto informativo, que 

desenvolve outras competências. 

 

Quando o aluno lê um bom texto literário, passa por uma experiência 

particular, que impulsiona a imaginação e permite que vivencie situações que 

o dia a dia raramente permitiria. Outro trunfo da prática é a possibilidade de 

superar o fragmentarismo da vida cotidiana (e das atividades de algumas 

escolas, como a análise da palavra solta e da frase isolada), mergulhando 

num processo intenso de construção de sentidos e de relações. Tal processo 

é impregnado de unidade e coesão, aspectos que estão na base de uma 

obra literária de fôlego. 



 

Ter como objetivo central a construção de sentidos não representa pouco. Ao 

contrário, significa, talvez, atacar o cerne dos problemas hoje enfrentados 

pela instituição escolar. O célebre psicólogo austríaco Bruno Bettelheim 

(1903-1990) alertava para a necessidade da "luta pelo significado" e para o 

papel que a literatura pode desempenhar nessa empreitada na obra A 

Psicanálise dos Contos de Fadas (Ed. Paz e Terra): "A tarefa mais 

importante e também mais difícil na criação de uma criança é ajudá-la a 

encontrar significado na vida. Muitas experiências são necessárias para se 

chegar a isso. A criança, à medida que se desenvolve, deve aprender passo 

a passo a se entender melhor; com isto torna-se mais capaz de entender os 

outros, e eventualmente pode se relacionar com eles". 

 

Dar um peso significativo ao texto literário no trabalho com a leitura na 

escola, numa perspectiva que não seja meramente tarefeira, favorece para 

que a criança se torne um jovem de comportamento leitor ativo e para que 

ele, por sua vez, se transforme num adulto leitor perene, aquele que não 

abandona a leitura tão logo se veja fora dos muros da escola e encontra na 

literatura múltiplos sentidos para a vida. 

 

Para desencadear esse processo, é necessário que o professor seja ou 

deseje ser, ele mesmo, um leitor voraz e apaixonado, capaz de identificar 

bons livros, torná-los acessíveis e transformá-los em objeto do desejo. 
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