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Sobre o que realmente se trata esse ebook?

Acorde o Contador de
Histórias Dentro de Você

Um guia básico para que o adulto possa
estudar, apropriar-se e aproveitar as
histórias tanto quanto as crianças.

Histórias de Ressurreição
Omolu
A Vendedora de Fósforos
A Bela Adormecida

Ilustrações para Colorir
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Este é um projeto multimídia que vai te
levar a uma jornada por vários formatos
e conteúdos. Saiba onde encontrar outros
desembarques!

Por que você deve imprimir este eBook?
Sei que muitos de nós não temos impressora em casa, mas queremos encorajar você a encontrar um jeito de
imprimir este eBook. Por que?
Em primeiro lugar,
Para que você possa descansar um pouco das telas. Nesta quarentena nossas interações sociais têm sido 		
totalmente feitas através de telas. Isso deixa nossa cabeça muito mais cansada e estimulada. Por isso, veja 		
esse eBook como uma chance de ter uma atividade fora das telas.
Em segundo lugar,
Para que você e seu filhos possam interagir com ele.
Que o adulto possa, em seu processo de estudo e apropriação, fazer anotações, grifos ou desenhos.
Para que a criança possa fazer desenhos livres inspirados nas histórias.
Para que adultos e crianças possam colorir as ilustrações fantásticas feitas pelo @dracoimagem
Compartilhe sua ilustração colorida com a hashtag #ColorindoContos
E em terceiro lugar,
Porque acreditamos que a tela pode não ser um estímulo saudável para as crianças. Então quanto menos 		
precisarmos de telas em nossas interações com elas, melhor né?

Mas cada criança é uma criança. Então, observe a sua. Se ela tem uma relação saudável com telas e
consegue ficar presente e focada em escutar a história enquanto você lê pelo celular, computador ou
tablet, então não há nenhum problema. Mas pode ser que a tela deixe ela mais agitada e desfocada,
nesse caso, prefira a versão impressa.
Então, se você foi convencido... Mas não tem impressora em casa…

Procure uma gráfica online que você possa enviar o arquivo e receber ele impresso em casa.
Ou peça para alguém que tem impressora fazer este favor para você, ofereça um mimo em retorno <3
#CulturaDaSolidariedade
PS: Não queremos estimular a criação de lixo, portanto se em algum momento você resolver jogar
fora este eBook impresso, procure descartar em um lixo que será reciclado. Ou você mesmo pode
reciclar em casa com seu filho! Mais uma atividade manual interessante e simples de fazer, que
ensina seu filho sobre o ciclo das coisas. Procure instruções na internet, com certeza você vai
encontrar facilmente.

Instruções para a impressão
Este eBook está diagramado em formato paisagem A4. Na hora de imprimir, certifique-se de que você
selecionou esse formato para a impressão.

02 de Junho de 2020
79 dias em quarentena

Você achou que estava baixando
um eBook com histórias para ler com as crianças,
mas a grande verdade é que não se trata (só) disso.
Aqui vai:

uma carta

de adulto para adulto
Estamos ressurgindo.
Confinados em nossas casas e apartamentos, num convívio íntimo e contínuo com nossos filhos. E
estamos aparentemente sem a possibilidade da nossa velha ideia de refúgio: ir para a natureza. Fugir
para a praia no fim de semana. Levar nossos filhos para brincar na praça.
Ideia velha, porque estamos sendo convidados a encontrar a verdadeira natureza agora e aqui, nessa situação. A natureza que está em nós. A natureza humana.

“

se a gente pára 10 minutos pra sustentar a nossa angústia viva, em nós mesmos, olhando
pra ela, a gente tá se conectando com a vida, com a própria natureza ”
Gandhy Piorski - Ressurreição: Libertar a Infância, Acordar a Nossa Humanidade

Conectar-se com a natureza no que estamos vivendo agora é também conectar-se à força da ressurreição. Ressurreição que é gesto natural da vida, gesto que acontece em nós todos os dias, na nossa
interioridade. Ou deveria. Porque se não realizamos isso em nós, entramos num estado de torpor.
Entramos.
Nosso corpo social entrou num estado de torpor, deixamos de nos responsabilizar pela vida, pela
realidade. Mas agora estamos tendo a possibilidade de ressurgir.
Estamos acordando a nossa humanidade.
Crianças testemunham e validam esse movimento para nós. Olhemos para elas. Olhemos mais.
Sentemos com elas no colo para contar essas histórias. Deixemos que as histórias de ressurreição atravessem nossa carne e cheguem nos ossos, que imprimam esse gesto em nossa alma, acordem nossa
psique instintiva natural. Que abram espaço para imaginar uma nova vida dentro de nós. Uma em que
acreditemos.
E logo veremos uma nova vida ressurgindo do lado de fora.  

“

Assim como nos contos de princesas adormecidas, que serão despertas por príncipes
encantados, não é rara a curiosidade imaginária da criança ao dessenterrar a defunta boneca
ou o pintinho morto, pois a imaginação infunde-lhe o sentido de que a vida voltará. Há vida
sempre, mesmo que num estado oculto, mágico, encantado(...) A imaginação faz da morte uma afirmação eterna, contínua, indestrutível da vida. A criança não crê na destruição
sem o renascimento (...) ” 		
												
Gandhy Piorski - Brinquedos do Chão
Aproveitem. Não deixem de aproveitar.
Mariana Fernandes

acorde o contador
de histórias dentro
de você

um guia básico para contar histórias

“

As histórias são bálsamos medicinais (...) Elas têm uma força! Não exigem que se faça nada, que
se seja nada, que se aja de nenhum modo - basta que prestemos atenção.”
						
Clarissa Pinkola Estés  - Mulheres que Correm com os Lobos
As histórias são milenares, carregam a força de seu impulso ancestral mesmo tendo recebido camadas culturais por onde chegaram e passaram. Foram carregadas por muito tempo apenas pela tra-

dição oral. Elas merecem nosso respeito.
Portanto, não saia abrindo essas páginas para ler com as crianças sem nunca antes ter tido seu contato individual com elas. As histórias precisam entrar em nós antes de serem passadas adiante.
Prepare-se para passar alguns dias com elas antes de contar.
Comece com uma de cada vez e faça esse processo no seu ritmo.
Leia para você mesmo. Leia em voz alta, se puder.
Ao terminar, perceba que elementos dessa história chamaram mais sua atenção. Provavelmente
são eles que estabelecem a sua ligação com a história. Anote ou faça desenhos, se quiser.
É importante ressaltar que cada elemento, cada detalhe de cada história, tem sua importância.
Nenhum deles deveria ser suprimido na hora de contar.
Fique com esse primeiro contato dentro de você por um tempo. Não precisa intencionalmente
pensar sobre ela, mas se ela vier em sua cabeça, preste atenção.
Em outro dia, leia de novo. Anote ou desenhe outros elementos que chamaram sua atenção nesse
segundo contato.
Pense sobre os significados que você sente estarem por trás da história.
Como são os personagens? Qual o personagem principal? Que relações estabelecem entre eles?
Quais as relações com os elementos?
Cada personagem é um arquétipo dentro de nós. Quem é quem dentro de você?
Fique com isso por mais algum tempo.
Leia pela terceira vez quando sentir vontade.
Quais são todos os passos dessa história? Descreva o caminho percorrido pelo personagem principal. Tente estabelecer paralelos com a vida real, com a vida da sua interioridade.
O que acontece na sua relação com a história depois de alguns dias? Como ela te transforma? O

que ela te faz sentir? O que acorda ou move dentro de você? Algo te incomoda nela?
Leia mais quantas vezes estiver sendo chamado a fazê-lo. Tente contar a si mesmo. Que detalhes
dela você esqueceu? Quais você alterou?
Quando tiver se apropriado da história (ou ela de você), você saberá.
Você pode ler para seu filho, mas se conseguir contar sem ler (sem esquecer nenhum detalhe) vai
experimentar um outro nível de conexão.
Não há necessidade de dramatizações e emoções, conte de maneira simples, objetiva e calorosa.
Assim, as cenas dramáticas são assimiladas como imagens e não como ações ameaçadoras ou fascinantes.
Assim como você passou um tempo com a história, deixe que seu filho também faça seu processo.
Ele provavelmente vai pedir para que você conte de novo. E de novo. E de novo e de novo. Até que a história terá enriquecido o sentimento de sua vida anímica. E estará dentro dele também. Você vai saber.
Hora de contar outra história.

omolu
anônimo

Um conto que trabalha em profundidade a aceitação
daquilo que não se explica e não se compreende. Desperta a
percepção para o sentido fundamental que está por trás dos
acontecimentos. Mostra que a redenção das dores e mazelas
humanas vem pela capacidade de aceitar com gratidão a dor
e o que nos causa repulsa ”

											
											Gandhy Piorski

Mais antiga de todas as Iabás,

Nanã já era a mãe ancestral e criadora do ser humano quando resolveu que
gostaria de ter filhos. A orixá sentiu esse desejo e resolveu ir até Ifá, o adivinho.

Ao encontrar o oráculo, foi direta ao ponto, com muita firmeza e determinação.
— Ifá, sei que estou velha, mas eu quero ter um filho - afirmou.
— Você? Agora? - estranhou Ifá.
— Sim.
— Mas você já criou o ser humano, Nanã. Quer ter mais filhos?
— Eu quero o meu filho. Vindo do meu corpo. - justificou Nanã.
— Você tem certeza disso? - insistiu o adivinho.
— Claro. Pode me ajudar ou não?
Ifá consentiu e compreendeu o desejo da Orixá. Nesse momento, o destino olhou bem forte nos olhos do adivinho, que retribuiu o olhar. Os dois
olharam bem forte para Nanã e perguntaram.
— É isso mesmo que você quer?
— Sim - reafirmou.

Após a confirmação, Ifá ensinou um encanto que a deixaria grávida. Nanã
seguiu os ensinamentos e conseguiu engravidar. Teve uma gestação calma,
tanto que manteve um de seus hábitos: a caminhada.
Não por acaso, estava caminhando quando sentiu que o bebê estava para
nascer. Imediatamente procurou um lugar escondido e se preparou para receber o filho.
Ao parir a criança, ela ficou horrorizada. O bebê era muito feio. Tinha bolhas espalhadas por todo o corpo, tanto que nasceu se coçando intensamente.
Nanã ficou muito triste e começou a chorar.
— Eu esperei tanto tempo para ter um filho. Quando conseguiu,
veio essa criatura horrível. Seria melhor ter um bicho. - reclamou consigo.
Entretanto, ela sentiu uma movimentação e viu que tinha outra criança
para nascer de dentro de si. Ao olhar para o novo filho, ficou maravilhada. A
criança era linda.

— Era esse o filho que eu queria - comemorou Nanã.
Sem hesitar, empurrou o filho feio para longe e foi até o bonito. Ao ser tocada pela mãe, entretanto, aquela bela criança se transformou em uma cobra
com escamas douradas e foi embora pelo matagal.
Nanã ficou apavorada e procurou pelo filho perfeito, mas não o encontrou. Ao retornar, olhou para o lado e viu a criança feia chorando e se coçando. Ficou ainda mais apavorada, mas pegou o bebê no colo e o enrolou em
um pano.
Cuidou dele por 13 dias inteiros. No décimo quarto desistiu.
— Omolu, eu não posso cuidar de você. Eu não aguento. Você merece alguém que possa cuidar de você.
Confusa e triste, Nanã saiu procurando um lugar para deixar o filho. Foi aí
que o destino fez com que ela se encaminhasse para um amontoado de pedras na beira do bar.
Ali seria um bom lugar para deixar a criança. Nanã deu uma última alimentação para o filho e se despediu:

— Com certeza você vai encontrar alguém que cuide de você.
Ela foi embora e procurou seu destino para dizer que nunca mais voltaria
para buscar o filho.
Enquanto isso, o neném chorava de fome com toda força que conseguia.
Ficou assim por horas, até que uma mulher escutou…
A água batia nas pedras quando uma linda forma humana saiu do mar e
começou a procurar pela criança chorosa. Ao encontrar Omolu, aquele ser
cheio de bolhas e machucados, ela se encantou e disse:
— Que linda criança que eu ganhei!
Imediatamente começou a sair leite dos seios daquela mulher, que passou
a alimentar o neném. O leite que escorria foi acumulando na beira do mar e
se transformando em espuma.
Quando o bebê já estava satisfeito, ela o lavou na água e disse que voltaria
para amamentá-lo sempre que ele precisasse. E foi assim por anos.
Omolu foi crescendo e se acostumando a dormir sozinho. Nas horas em

que precisava, sua mãe saía da água para alimentá-lo. Um belo dia, no entanto, ele a observou e resolveu perguntar:
— Você é minha mãe?
— Sim, meu filho.
Ele não falou mais nada.
Até o dia em que teve certeza: ela não era mesmo sua mãe. Omolu viu que
a mulher era na verdade um peixe que se transformava em humano ao sair do
mar. Por outro lado, ele era completamente humano. O tempo inteiro.
E assim resolveu que iria procurar pela sua verdadeira mãe. Contudo, ele
só conhecia aquela beira do mar repleta de pedras e espumas. Consequentemente, acabou se perdendo no meio das pessoas. E chorando por estar perdido.
Fez isso repetidas vezes.
Em todas elas, a mãe vinda do mar aparecia em forma humana para resgatá-lo, sempre com muito carinho e compreensão. Para protegê-lo, porém, ela
resolveu colocar um guizo em cada um dos seus pés. Dessa forma, cada vez
que Omolu andasse, os guizos iriam tocar e permitiriam que ela o encontras-

se.
Com o tempo, o corpo dele passou a se abrir em feridas, que se fechavam
após um tempo. Quando isso acontecia, a mãe colocava um roupa de palha
no filho e cobria o corpo dele, deixando expostos apenas os pés, as mãos e os
olhos.
Assim era possível sair com ele para ir no mercado e na feira, por exemplo.
Foi em uma dessas idas ao mercado que a situação começou a instigar outras pessoas. Quando aquela mulher linda e chique entrava no mercado, todos ficavam intrigados, pois não entendiam a necessidade dela cobrir completamente o filho com uma roupa de palha, impedindo que outras pessoas
vissem a criança.
Um belo dia, alguns dos curiosos vão até a pessoa mais velha da aldeia para
questioná-la sobre esse mistério. Tratava-se de um contador de histórias que
sentava todo dia no pé de uma árvore durante a feira para revelar suas histórias.
Ao encontrarem o velho, perguntaram:
— Senhor, você sabe tudo, mas agora deveria procurar aquela bela
dama que cobre o filho com palha para entender os motivos disso.

— Sim, queremos saber quem é o filho dela.
— Vocês acham isso importante? - perguntou o contador de histórias.
— Mas é claro!
— Querem então que eu pergunte a ela?
— Mas é claro!
— Então me procurem na próxima vez que ela estiver por aqui. Eu
farei a pergunta.
Chegou o dia da feira.
Todos estavam ansiosos pela chegada da mulher com o filho coberto de
palha.
De repente ela apareceu, bem arrumada e com a criança escondida pela
roupa, como sempre. Foi então que chamaram o contador de histórias. Ele
foi até ela e perguntou, após algumas saudações educadas.
— Senhora, eu estou aqui como representante do povo e gostaria de
fazer uma pergunta.
— Tudo bem, mas do que se trata? - indagou a mãe.

— Humildemente, minha senhora, o povo lhe pergunta: por que a
senhora carrega o seu filho todo coberto? Só conseguimos ver a palma
da mão, os pés e parte dos olhos da criança.
— Simples. Porque o meu filho é o mais lindo do mundo. - respondeu, sem pestanejar.
— Mais lindo do mundo? - questionou o velho contador
— Sim.
— E nós podemos ver a beleza dele?
A mãe balançou a cabeça positivamente e tirou toda a palha que cobria o
rosto do menino. O sol estava muito forte naquele dia, então quando ele se
virou para o povo, o sol resplandeceu em seu rosto. Todos ficaram surpresos
e disseram:
— Realmente, ele é o mais lindo do mundo!
— Ele tem o rosto coberto de ouro!
A admiração pelo “rosto de ouro” do garoto foi intensa, tanto que todos

cumprimentaram a mãe e falaram que aquela era a criança mais linda que já tinham
visto na vida.
Após os elogios e cumprimentos, a mãe tapou o rosto de Omolu com a palha e o
levou de volta com o mesmo orgulho de sempre. Algo típico de mãe.

A Pequena
Vendedora
de Fósforos

Hans Christian Andersen

“Apesar de não ter, aparentemente, um final feliz,
“A Pequena Vendedora de Fósforos” é uma história cercada
de espiritualidade. O conto apresenta outro significado para
a expressão “viver feliz para sempre”, mostra a importância
de compreendermos a morte e faz críticas relevantes às
desigualdades sociais que enfrentamos há séculos. Podemos
traçar paralelos com o momento atual e as consequências da
pandemia e do isolamento para as pessoas”

						

					
											Gandhy Piorski

Fazia um frio terrível!

Caía a neve, e a noite vinha por cima. Era natal, e no meio do frio e da escuridão, uma pobre menina passou pela rua com a cabeça e os pés descobertos.
É verdade que tinha sapatos quando saíra de casa; mas não lhe serviram
por muito tempo. Eram chinelos enormes que sua mãe já havia usado. Tão
grandes que a menina os perdeu quando atravessou a rua correndo, para que

as carruagens que iam em direções opostas não lhe atropelassem.
A menina caminhava, pois, com os pezinhos descalços, que estavam vermelhos e azuis de frio, não conseguia mais correr. Levava no avental algumas
dúzias de caixas de fósforos e tinha na mão uma delas como amostra. Era
um péssimo dia: nenhum comprador havia aparecido, e, por conseqüência,
a menina não havia ganho nem um centavo. Tinha muita fome, muito frio e
um aspecto miserável. Pobre menina…
Os flocos de neve caíam sobre seus longos cabelos loiros, que se esparramavam em lindos caracóis sobre o pescoço. Contudo, ela não conseguia
pensar nos seus cabelos. Via a agitação das luzes através das janelas; sentia o
cheiro dos assados por todas as partes. Era dia de Natal, e a infeliz menina só
conseguia pensar em como gostaria de aproveitar a festividade.
Sentou-se em uma pracinha e se acomodou em um cantinho entre duas
casas. O frio se apoderava dela e inchava seus membros, mas ela não se atreveria a aparecer em sua casa, pois estava com todos os fósforos e sem nenhuma moeda. Sua madrasta a maltrataria, e, além disso, na sua casa também
fazia muito frio. Viviam debaixo do telhado. A casa não tinha teto, e o vento
ali soprava com fúria, mesmo que as aberturas maiores haviam sido cobertas
com palha e trapos velhos.

Suas mãozinhas estavam quase duras de frio. Ah! Quanto prazer lhe causaria esquentar-se com um fósforo. Se ela se atrevesse a tirar só um da caixa,
riscaria na parede e aqueceria os dedos! Tirou um. Como iluminava e como
esquentava…
Tinha uma chama clara e quente, como de uma velinha, quando a rodeou
com sua mão. Que luz tão bonita! A menina acreditava que estava sentada
em uma chaminé de ferro, enfeitada com bolas e coberta com uma capa de
latão reluzente. Luzia o fogo ali de uma forma tão linda! Esquentava tão bem!
Mas tudo acaba no mundo. A menina estendeu seus pezinhos para esquentá-los também, mas a chama se apagou: não havia nada mais em sua
mão além de um pedacinho de fósforo. Riscou outro, que acendeu e brilhou
como o primeiro; e ali onde a luz caiu sobre a parede, fez-se tão transparente
como uma gaze. A menina imaginou ver um salão com uma mesa coberta
por uma toalha branca resplandecente com finas porcelanas, e sobre a qual
um peru assado e recheado de trufas exalava um cheiro delicioso. Oh, surpresa! Oh, felicidade! Logo teve a ilusão de que a ave saltava de seu prato
para o chão, com o garfo e a faca cravados no peito, e rodava até chegar a seus
pezinhos. Mas o segundo fósforo apagou-se, e ela não viu diante de si nada
mais que a parede impenetrável e fria.

Acendeu um novo fósforo. Acreditou, então, que estava sentada perto de
um magnífico presépio: era mais bonito e maior que todos os que havia visto
aqueles dias nas vitrines das mais rica lojas. Mil luzes ardiam nas arvorezinhas; os pastores e pastoras pareciam começar a sorrir para a menina. Esta,
embelezada, levantou então as duas mãos, e o fósforo se apagou. Todas as
luzes do presépio se foram, e ela compreendeu, então, que não eram nada
além de estrelas. Foi então que uma delas passou traçando uma linha de fogo
no céu.
Isto quer dizer que alguém havia morrido — pensou a menina; porque sua
vovozinha, que era a única pessoa que tinha sido boa com ela, mas que já não
estava viva, havia lhe dito muitas vezes: “Quando cai uma estrela, é que uma
alma sobe para o trono de Deus”.
A menina ainda riscou outro fósforo na parede e imaginou ver uma grande luz, no meio da qual estava sua avó em pé, e com um aspecto sublime e
radiante.
— Vovozinha! - gritou a menina. — Leve-me com você!
Quando o fósforo se apagar, eu sei bem que não lhe verei mais! Você de-

saparecerá como a chaminé de ferro, como o peru assado e como o formoso
nascimento!
Depois se atreveu a riscar o resto da caixa, porque queria conservar a ilusão de que via sua avó, e os fósforos lhe abriram uma claridade vivíssima.
Nunca a avó lhe havia parecido tão grande nem tão bonita. Pegou a menina
nos braços, e as duas subiram no meio da luz até um lugar tão alto, que ali
não fazia frio, nem se sentia fome, nem tristeza: até o trono de Deus.
Quando raiou o dia seguinte, a menina continuava sentada entre as duas
casas, com as bochechas vermelhas e um sorriso nos lábios. Morta, morta de
frio na noite de Natal. O sol iluminou aquele terno ser, sentado ali com as
caixas de fósforos, das quais uma havia sido riscada por completo.
— Queria esquentar-se, a pobrezinha! — disse alguém.
Mas ninguém podia saber as coisas lindas que havia visto, nem em meio
de que esplendor havia entrado com sua avó no reino dos céus.

A Bela Adormecida
Jacob e Wilhelm Grimm

			 É um conto que narra o torpor e o adormecimento
que nos ameaça para a estagnação e inércia. Enleva a criança
para o contato com a força inata do renascimento e a retomada
de suas próprias forças vitais. Acorda imagens internas de
superação, coragem e confiança.”

								

		
											Gandhy Piorski

Era uma vez um rei e uma rainha que diariamente diziam: “Ah, se
tivéssemos um filho!” Mas o filho não havia meios de chegar. Certo dia, estava
a rainha tomando banho e eis que da água pula uma rã dizendo-lhe:
— Teu desejo se realizará, e antes que tenha decorrido um ano, terás
uma menina.

A profecia da rã se confirmou, e a rainha teve uma menina tão linda que
o rei não cabia em si de tanta alegria e organizou uma festa esplêndida. Não
só convidou parentes, amigos e conhecidos, como também as fadas, para
que fossem propícias e benévolas para com a recém-nascida.
No reino havia treze fadas, mas ele dispunha só de doze pratos de ouro
para o banquete. Portanto, uma delas teve de ficar em casa.
A festa foi realizada com o maior esplendor, e quando estava para terminar, as fadas dotaram a menina de dons maravilhosos. A primeira dotou-a
com a virtude, a segunda com a beleza, a terceira com a riqueza, e, assim
por diante, com tudo o que se possa desejar no mundo.
Onze fadas haviam formulado o seu dom quando, repentinamente, chegou a décima terceira. Queria vingar-se por não ter participado da festa e,
sem olhar e sem cumprimentar ninguém, disse em voz alta:
— Aos quinze anos a princesa espetará o dedo com um fuso e cairá
morta.
Sem acrescentar mais nada, virou as costas e saiu da sala.
Entre a consternação geral, adiantou-se a décima segunda fada, que ain-

da não havia formulado o voto e, como não podia anular o cruel decreto,
apenas mitigá-la, disse:
— A princesa não morrerá, mas cairá em sono profundo, que durará cem anos.
O rei, que desejava a todo custo preservar a filha querida de tal desventura, deu ordens para que seus súditos queimassem todos os fusos existentes
no reino.
Os demais dons das fadas se confirmaram. A menina era tão amável, linda, gentil e inteligente que era impossível olhar para ela sem admirá-la e
querer-lhe bem. Eis que, justamente no dia em que completou quinze anos
ela ficou sozinha no castelo.
Perambulou por toda parte, inspecionou à vontade todos os aposentos
e, por fim, foi a uma antiga torre. Subiu pela estreita escada de caracol do
local, até que se viu diante de uma porta. Na fechadura estava uma chave
enferrujada. Quando a girou, a porta abriu-se, fazendo com que a princesa
visse um pequeno tugúrio, onde uma velha, sentada diante da roca com o
fuso, fiava ativamente o linho.

— Boa tarde, vovó - disse a princesa - o que estás fazendo?
— Estou fiando linho- respondeu a velha, acenando-lhe com a cabeça.
— O que é isso que gira tão engraçado?
- perguntou a menina. E pôs a mão no fuso para experimentar se sabia
manejá-lo.
No entanto, ao tocar nele, ela espetou o dedo, fazendo com que o feitiço
da fada começasse a fazer efeito.
No mesmo instante em que sentiu a picada, caiu na cama que ali estava e
mergulhou em sono profundo. Esse sono propagou-se por todo o castelo. O
rei e a rainha, regressando naquele momento, adormeceram na sala. O restante da corte também caiu em um sono profundo.
Dormiam os cavalos na estrebaria, os cães no terreiro, os pombos no telhado, as moscas na parede; até o fogo, que flamejava na lareira, apagou-se
e adormeceu; o assado cessou de cozer e o cozinheiro, que tentava agarrar
pelos cabelos um ajudante, também adormeceu nessa posição. O vento paralisou-se, e nas árvores diante do castelo nem uma folha se mexeu mais.

Em volta do castelo cresceu então uma sebe de espinhos, que cada ano
se tornava mais alta e acabou por circundá-lo e cobri-lo todo, de maneira
que não se via mais nada dele, nem mesmo a flâmula hasteada sobre o teto.
Na região espalhou-se a lenda da bela Rosicler, a Bela Adormecida no Bosque, como ficou sendo denominada a princesa. De vez em quando aparecia
algum príncipe tentando atravessar o espinheiro para penetrar no castelo,
mas não o conseguia, pois o espinheiro impedia-os como se tivessem mãos.
Assim os jovens ficavam emaranhados e, não podendo desvencilhar-se,
acabavam morrendo de uma forma horrível.
Decorridos muitos e muitos anos, chegou à região um príncipe. Ele ouvira um velho falar do espinheiro, dizendo que atrás dele havia um castelo onde uma belíssima princesa, chamada Rosicler, dormia há cem anos, e
com ela dormiam o rei, a rainha e toda a corte. O príncipe já ouvira seu avô
contar que muitos príncipes haviam tentado atravessar o espinheiro, mas
que ficaram emaranhados e acabaram morrendo de forma cruel.
Então o príncipe disse:
— Eu não temo coisa alguma; abrirei uma brecha no espinheiro e
chegarei onde se encontra a Bela Adormecida.

Não deu atenção a um bom velho, que tentou, por todos os meios, dissuadi-lo da ideia. No entanto, os cem anos já tinham passado, tendo chegado
o dia em que a Bela Adormecida devia despertar.
Quando o príncipe se aproximou do espinheiro, viu que estava todo coberto de grandes e belíssimas flores que, espontaneamente, se separaram
para deixá-lo passar ileso, fechando-se depois às suas costas. No pátio do
castelo, deparou com cavalos e cães de caça malhados, dormindo, estendidos no chão; no telhado viu os pombos com a cabecinha debaixo da asa,
também dormindo. Ao penetrar no interior do castelo, viu as moscas dormindo, grudadas na parede; na cozinha, o cozinheiro na mesma atitude em
que fora colhido pelo sono e a criada sentada diante da galinha preta que
estava depenando. Continuou andando, e na sala viu toda a corte dormindo.
Recostados no trono, jaziam adormecidos o rei e a rainha. Mais além o
silêncio era tão completo que ele ouvia sua própria respiração.
Finalmente foi até a velha torre e abriu a porta do tugúrio onde dormia a
princesa.
Ela estava deitada e era tão linda que o príncipe não conseguia despre-

gar os olhos: inclinou-se e deu-lhe um beijo. Com aquele beijo, a Bela Adormecida
abriu os olhos, despertou e fitou-o sorrindo amavelmente.
Ele tomou-a pela mão e juntos desceram à sala. O rei, a rainha e toda a corte despertaram também, olhando-se pasmados uns aos outros.
Os cavalos no pátio levantaram-se e relincharam; os cães de caça se espreguiçaram agitando os rabos; os pombos no telhado tiraram a cabecinha das próprias asas,
olharam em volta e saíram voando para os campos; as moscas também voltaram a
esvoaçar; o fogo na cozinha reavivou-se, tornou a crepitar e continuou a cozer comida; o assado tornou a chiar; o cozinheiro deu no ajudante o safanão retardado, fazendo-o gritar, e a criada acabou de depenar a galinha.
Depois, celebraram com grande esplendor o casamento do príncipe com a Bela
Adormecida, e os dois viveram felizes para sempre.

Gostou do ebook?
Então saiba que ele faz parte de uma série multimídia
sobre ensino, infância e conhecimento pessoal
desenvolvida pela MOVA.
Confira agora mesmo os vídeos de Gandhy Piorski
no Youtube e outros conteúdos no site MOVA.
movaxp.com/infancia-e-educacao/
Acompanhe também as nossas redes sociais
para receber mais novidades!
movaxp.com

fb/canalmova

@canalmova

youtube/mova

Realização
MOVA | @canalmova
Prefácio
Mariana Fernandes | @mariana.fernandes.g
Adaptações das Histórias
Daniel Furlan | @_danielfurlan
Análises dos Contos
Gandhy Piorski | @piorskigandhy
Direção de Arte
Otávio Savietto Raulino
Ilustrações
Draco | @dracoimagem
Projeto Gráfico
Beatriz Leite | @beatriz.hmleite
Planejamento
Magá Mitchell | @magamitchell

