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“Você vai escrever mais uma história da Fada de Botas?” – 

perguntavam as crianças.

Ouvi muitas vezes a mesma pergunta e lógico que não poderia deixar 

de atender a esse tipo de pedido. Quando uma criança pede mais um 

livro, o dever de todo escritor é atender. Se o livro em questão faz 

parte de um projeto de incentivo à leitura, mais que um dever, é um 

enorme prazer.

Então, eis aqui, atendendo aos pedidos dos meus pequenos leitores: 

“Fada de Botas e o Menino Adormecido”.

Gosto sempre de falar a verdade, por isso, antes de me despedir, 

queria contar um segredo. A “Fada de Botas e o Menino Adormecido” 

não nasceu apenas do pedido das crianças, mas também do meu 

desejo de usar as palavras para consolar meu filho, pois acredito no 

poder da palavra. E, palavra de fada, além de poder, tem magia!  

Com muito carinho,

Fernanda Salgueiro

Ao Antônio, Vera, Fabiana e Ronan 
meus companheiros nesta jornada.

Ao Vinícius, que dá sentido a tudo.
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 – Amanda, por que você está triste hoje? 

 A Fada Professora esperava a resposta de Amanda, a fadinha de longos cabelos 

cor-de-rosa. “Como será que a professora sabe que estou triste?”, pensou. Em seguida 

olhou para as próprias asas. Depois de quase um ano de aulas, a professora já sabia 

também: asas brilhantes só quando Amanda estava feliz. 

 Amanda, ajeitando seu vestido de pétalas brancas, caminhou até a frente da 

sala para conversar com a Fada Professora.  

 – Estou mesmo um pouco triste, quase todas as outras fadas aprendizes já 

escolheram o tema do trabalho final, e eu ainda não consegui escolher. Você sabe, 

não é? A última a escolher...

 – É a primeira a defender – completou a professora. 

 Lógico que ela sabia, afinal, esse era o costume das fadas, desde o tempo 

da avó da avó da Amanda. 

 A Amanda e a professora sorriram ao mesmo tempo. Toda fada precisava 

conhecer muito bem esses costumes, existia até um livro sobre isso: Os Costumes 

Mágicos do Mundo das Fadas.  

 – Não fique triste – disse a professora ao tocar com a ponta dos dedos a asa sem 
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brilho da fadinha. Tenho certeza de que logo se decidirá sobre o tema do trabalho final. 

 Amanda sorriu para a professora, mas suas asas ainda não estavam brilhantes. 

 – Hoje a aula acaba mais cedo, o que acha de dar uma volta pelo Bosque 

depois da escola? Às vezes, passear ajuda a pensar melhor.

 – Boa ideia, professora! – Amanda ajeitou os óculos com o dedo indicador e 

sorrindo voltou a sua mesa. Não via a hora de a aula acabar. 

 Enfim, o sinal tocou. Amanda ao se despedir da Fada Professora disse:

 – Muito obrigada por conversar comigo. Não estou mais tão triste. Olha! – 

Amanda virou-se para mostrar as asas brilhantes.

 Embora algumas amigas achassem Amanda uma fada diferente, ela nem 

sempre concordava, afinal, usar óculos e botas não fazia dela uma fada tão diferente 

assim. As amigas replicavam que não era só por causa dos óculos, mas também por 

causa das confusões em que ela se metia. Para Amanda o que as outras fadas não 

percebiam é que ela só queria ajudar aos outros.

 Os humanos costumam falar “em um piscar de olhos” e assim explicam algo 

que acontece muito rápido. Já as fadas tinham uma expressão parecida para a 

mesma situação: “em um bater de asas”. E foi assim: em um bater de asas, Amanda 

já passeava pelo Bosque das Fadas. 

 Além de bonito, o Bosque das Fadas era cheiroso, um cheiro doce e gostoso pairava 

sempre no ar. E o sol, quando nascia, iluminava tudo, o Bosque ficava cintilante, como as 

asas de Amanda. “Gosto tanto de voar de um lado para outro e conversar com os insetos.”

 Amanda gostava muito de sentir o vento nas asas enquanto voava pelo Bosque 

entre as árvores, plantas e insetos. “Olha! Uma joaninha! Não, acho que não é uma 

joaninha. Então, o que será aquela luz tão brilhante piscando ali na frente?”, pensou 

Amanda, curiosa como sempre.
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  “Joaninhas brilhantes não existem! Ou será que existem? Vou olhar mais  

  de perto”, decidiu Amanda enquanto voava pelo Bosque. 

 Porém, antes que resolvesse seguir a luz misteriosa que brilhava, lembrou-se 

do combinado que tinha com sua mãe: se o céu estivesse azul claro, poderia passear, 

se estivesse quase azul escuro, teria que voltar para casa.  

 Ao olhar para o céu azul claro, naquela tarde, achou que não havia problema 

em espiar a luz que piscava. E, por isso, resolveu dar um passeio mais longo até o 

final do Bosque, na direção da Cidade das Pessoas. Uma cidade grande e barulhenta, 

bem perto do Bosque das Fadas. 

 “Ou será que a luz brilhante é uma fadinha perdida e não uma joaninha?”, 

questionou. 

 – Ei! Você está perdida? – disse Amanda ajeitando os óculos para enxergar melhor.

 Silêncio.

 – Por favor, pare! Você falou comigo? Não consigo ouvir – insistiu Amanda 

para aquela luz.

 Silêncio ainda.

 – Ei! Luz que pisca!! Melhor não ir nessa direção, por aí fica a Cidade das Pessoas. 
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 Amanda queria alcançar a misteriosa luz que piscava a sua frente, mas não 

podia ir à Cidade das Pessoas. Precisava ter muito cuidado. Se fosse à cidade, 

nenhum humano poderia vê-la. 

 – Os humanos não sabem que as fadas existem!! – gritou de novo. 

 Ela continuou seguindo a luz pela Cidade das Pessoas, pois poderia ser uma fadinha 

descuidada em perigo. Afinal, ajudar a quem precisa não foi sempre um costume das fadas?

 – Aonde está indo?? – Amanda gritou mais uma vez para a estranha luz que 

agora estava parada na frente de uma casa branca na Cidade das Pessoas. Para 

surpresa de Amanda, a luz entrou por uma janela e desapareceu.

 “E agora? Entro ou não?” pensou, aproximando-se ainda mais da janela, 

quando ouviu a voz de alguém. 

– Por favor, me ajude, estou tão triste – parecia vir de dentro da casa.  

“Acho que não teria problema se olhasse só um 

pouquinho.” Em seguida, desistiu, pois poderia ser um 

humano pedindo ajuda. “As fadas não podem falar 

com os humanos, mas também não posso deixar de 

ajudar alguém. Não sei o que fazer.”  

 Amanda sabia que apenas a Fada Conselheira 

poderia ajudá-la. “Amanhã vou procurá-la assim que 

acordar”, decidiu.

 Olhou para o céu, quase azul escuro, hora de voltar 

para o Bosque das Fadas. Tirou os 

óculos e esfregou os olhos, desde que 

chegou à Cidade das Pessoas, parecia 

que não estava enxergando direito. “A 

Cidade é tão diferente do Bosque. Por que 

será que até as cores daqui são diferentes?”
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   Amanda acordou bem cedo, ainda pensava na voz que pedia ajuda. “Sei 
que não deveria ter seguido a luz até a Cidade das Pessoas ontem, agora tenho 
que falar com a Fada Conselheira.” Ela atendia todos os dias no seu consultório 
aconselhando fadinhas e sempre sabia o que fazer. 

 O consultório ficava na segunda árvore da Avenida dos Cogumelos. Amanda 
se lembrava do lugar e voando chegou ao consultório.

 – Toc... toc... toc...

 Bateu bem de leve à porta do consultório e esperou. Respirou fundo e bateu de 
novo à porta. Dessa vez com mais força. 

 – TOC. TOC. TOC.

 A Fada Conselheira abriu a porta, cumprimentou a Amanda e convidou-a para entrar. 

 – Como você está bonita, acho que até cresceu um pouco – disse sorrindo.

 Amanda esticou seu corpo para parecer mais alta, gostava quando alguém 
reparava que estava crescendo. Logo não seria mais uma fada aprendiz, pois faltava 
muito pouco para se formar. 

 – Obrigada, Dona Fada. Cresci sim, minhas botas cor-de-rosa estão até um 
pouco apertadas. 

 Amanda não conseguia deixar de mencionar as suas botas cor-de-rosa. Talvez 
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também se achasse um pouco diferente das outras fadas que, claro, não usavam 
botas. A Fada Conselheira numa ocasião especial já havia ajudado Amanda, quando 
ela desejou mais que tudo ter estas botas cor-de-rosa. E quase nunca deixava de 
fazer o que desejava muito.

 A sala da Dona Fada era muito aconchegante. Apesar de pequena, acomodava 
muito bem as duas poltronas, uma na frente da outra, além da estante com livros 
mágicos e uma mesa de apoio onde ficava o bule de chá.

 – Por favor, sente-se ali – apontou uma poltrona azul cheia de flores amarelas para 
Amanda, em seguida, sentou-se na poltrona lilás. – Como posso ajudá-la desta vez, querida?

 Amanda sabia que precisava contar logo o que quase havia acontecido na 
Cidade das Pessoas para Dona Fada Conselheira. 

 – Posso contar tudo o que eu quiser? 

 – Lógico que pode – e completou –, quando guardamos os segredos dentro da 
gente, sem falar para ninguém sobre o que estamos sentindo, o peito fica apertado.

 – Isso mesmo, Dona Fada! É o que estou sentindo, um aperto no coração desde 
ontem, quando estive na Cidade das Pessoas.

  A poltrona rangeu quando a Dona Fada se 
ajeitou. Ela não estava mais sorrindo.  

– Cidade das Pessoas, Amanda? 

   – É Dona Fada, estive ontem na Cidade 
das Pessoas.

    Amanda disparou a falar, explicou 
sobre o trabalho final, quando deixaria de 
ser uma fada aprendiz e, para isso, como 
toda fada já sabia, precisava escolher o 
tema do trabalho. 

 – Não quero passar o resto da minha vida 

chorando – disse Amanda – Conheci uma fada que não fez o 
trabalho final da escola e que nunca se formou. Sempre que 
falava sobre isso, chorava sem parar.

 No Mundo dos Humanos, chorar não é algo ruim, 
porém no Mundo das Fadas, chorar é considerado um grande 
desperdício de magia. Lágrimas de fada têm muito poder.  

 – Fique tranquila, querida – disse a Dona Fada. 
Posso ajudar você a escolher o tema. Agora continue me 
contando o que aconteceu.

 – Ontem a aula acabou mais cedo e a professora disse que 
talvez passear me ajudasse a decidir logo sobre o tema do trabalho, as 
outras fadinhas já sabiam sobre o que iriam escrever...

 Dona Fada Conselheira suspirou ao perceber que Amanda enrolava sem 
explicar o que tinha acontecido na Cidade das Pessoas. 

 – A Fada Azul escolheu a melhor época para colher flores para os vestidos. A 
Fada da Noite vai estudar sobre os benefícios do chá de sereno. Nada disso me deu 
vontade de estudar.  

 – Querida, essa parte eu já entendi. Combinamos que vou ajudá-la, mas para 
isso você precisa falar sobre a Cidade das Pessoas.

 – Eu sei, Dona Fada, já estou quase chegando a essa parte. Ontem o passeio 
pelo Bosque das Fadas acabou se transformando em uma ida, quase desastrosa, à 
Cidade das Pessoas... 

 A poltrona rangeu de novo.

 – Pelos Magos! O que aconteceu?  

 Amanda percebeu que toda vez que dizia Cidade das Pessoas, a Dona Fada se 
mexia e a poltrona rangia. E pelo jeito, a poltrona ainda iria ranger muito.
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  Amanda, então, começou a contar sobre a verdadeira razão de estar ali no 

consultório. Até aquele momento a Dona Fada só sabia que a fadinha de botas cor-de-

rosa havia ido à Cidade das Pessoas.

 – Dona Fada – dizia–, eu estava no final do Bosque das Fadas, quando vi uma 

estranha luz piscando. E se fosse alguém precisando de ajuda? Por isso, segui a luz 

piscante até a Cidade das Pessoas.

 – Luz piscante, Amanda? 

 – Sim, Dona Fada. Fiquei curiosa e resolvi olhar a luz piscante mais de perto, 

porém quanto mais rápido tentava ir, mais rápido a luz ia também. 

 – Não existe a palavra “piscante”, Amanda – disse a Fada Conselheira sem sorrir.

 – Ah, Dona Fada, mas não sei explicar de outro jeito. A luz piscava, piscava 

e piscava, como se alguém estivesse acendendo e apagando um fósforo. Segui a luz 

até uma casa branca na Cidade das Pessoas.

 Dona Fada mexeu-se na poltrona e deu um longo suspiro, antes de esticar 

o braço em direção ao bule de chá na mesinha. Serviu um pouco de chá e nem 

perguntou se Amanda também queria. 
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 Amanda não tinha coragem de olhar nos olhos da Dona Fada Conselheira, 

mas ouviu quando ela respirou fundo, bem devagar, três vezes. Esse também era um 

costume de fadas. “Quando a situação for muito difícil, respire três vezes para se 

concentrar”, costumavam dizer as fadas mais antigas. 

 – Eu ainda não sei o que aconteceu na Cidade das Pessoas e nosso horário está 

quase acabando, não queria que você fosse embora sem me contar.

 Amanda levantou-se da poltrona e começou a caminhar pela pequena sala da 

Dona Fada Conselheira, que permanecia sentada com a xícara de chá na mão.  

 – A luz piscante entrou por uma janela. Sei que não posso entrar na casa de 

um humano, por isso parei. 

– Que alívio, Amanda! Por um instante achei que você iria me falar 

que também entrou na casa de um humano.

– Não! Claro que não entrei, Dona Fada. Mas quando 

eu cheguei bem perto da janela, pensando se deveria ou 

não entrar, ouvi alguém dizer com voz de choro.

– Por favor, me ajude, estou tão triste. 

    Dona Fada deu um pulo da poltrona e deixou 

cair a xícara que se espatifou no chão em mil 

pedaços. 

 – Você falou com um humano, Amanda? Os humanos não 

sabem que as fadas existem! Você pode colocar o Mundo das 

Fadas em perigo!! 

 – Não quero colocar o Mundo das Fadas em perigo, mas 

mesmo sendo uma fada aprendiz, sei que não podemos ignorar 

um pedido de ajuda. Não é verdade?

 Dona Fada Conselheira abaixou-se em silêncio 

para recolher os cacos da xícara derrubada por 

causa do susto. Enfim, disse: 

 – Sei que não podemos ignorar um 

pedido de ajuda. Porém, esse costume é usado para 

os pedidos feitos no Mundo das Fadas, e não no Mundo 

das Pessoas. Sei que você é bondosa e se preocupa com todos, mas não pode colocar 

o Mundo das Fadas em perigo. 

 Amanda sentiu um aperto no peito e seus olhos se encheram de lágrimas. “Não 

posso desperdiçar minhas lágrimas. Ao invés de chorar, preciso decidir o que fazer.”
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 O aperto no peito e a vontade de chorar já haviam passado. A manhã no 
consultório estava sendo longa, ainda havia muito para contar, porém, antes de 
continuar, precisava tranquilizar a Dona Fada. 

 – Pode ficar tranquila, não coloquei o Mundo das Fadas em perigo. Não falei 
com nenhum humano. Ainda.

 – Ainda, Amanda? 

 Amanda fez que sim com a cabeça.

 – Achei melhor falar com você, Dona Fada, antes de ajudar o humano, pois 
tinha certeza de que uma conselheira saberia como ajudar alguém muito triste na 
Cidade das Pessoas. 

 A Dona Fada cruzou as pernas, a poltrona rangeu. Em seguida, fechou os 
olhos, parecia pensativa. Finalmente abriu os olhos e disse:

 – Obrigada por confiar em mim, Amanda. Fico feliz por ter vindo aqui 
antes de falar com o humano.  

 Amanda sorriu e continuou: 

 – Dona Fada, quando estive na Cidade das Pessoas ontem, mesmo com os 
óculos, meus olhos não enxergavam direito. Aqui tudo é tão colorido, tão diferente 
da Cidade das Pessoas. Por que é assim?
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 – Vou contar um segredo para você. As fadas são protegidas por uma magia 
de invisibilidade, quanto mais crescem, mais a magia funciona. É muito bom para 
nos proteger, mas muda a nossa forma de ver as pessoas e o mundo delas.

 – Você está me dizendo que os humanos não podem me ver?

 – Não se anime, Amanda, os humanos ainda podem ver você porque a 
magia não está completa, por isso ainda afeta a maneira como você vê o Mundo 
dos Humanos.

 Toc. Toc. Toc.

 – Já batem à porta – disse a Dona Fada Conselheira – Nosso tempo 
acabou. Por favor, volte amanhã na mesma hora, precisamos conversar 
sobre a diferença entre ajudar uma fada que pede ajuda e alguém no mundo 
das pessoas que pede ajuda. 

 Em seguida citou o mais conhecido livro de costumes de fadas Os 
Costumes Mágicos do Mundo das Fadas. O livro dizia que devemos atender 
aos pedidos de ajuda feitos no Mundo das Fadas. Não inclui pedidos de 
humanos tristes do Mundo das Pessoas.  

 Antes que a Amanda se despedisse, fez mais um pedido a ela. 

 – Por favor, me prometa que não vai voltar à Cidade das Pessoas. Promete? 

 Ela concordou e se despediu com um aceno de mão. 

 Amanda voou pensativa pelo Bosque das Fadas. Havia feito uma 
promessa à Dona Fada, mas não conseguia parar de pensar no pedido de 
ajuda do humano. E, naquele momento, quase não acreditou no que viu.

 “Olha, a luz brilhante de novo! Preciso descobrir o que é essa luz. Se 
eu descobrir, poderei explicar amanhã para Dona Fada Conselheira. Afinal, 
é só uma luz, que mal pode fazer?”

 A luz piscante levou Amanda de novo para o mesmo lugar, a casa branca 
na Cidade das Pessoas. Desta vez, diferente de ontem, Amanda entrou pela janela. 

 De repente, algo mudou. 
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 Na manhã seguinte, Amanda voava de novo em direção ao consultório 

da Dona Fada Conselheira. “Tenho que contar o que aconteceu ontem na Cidade 

das Pessoas e pedir ajuda.”

 – Toc. Toc. Toc.

 Dona Fada abriu a porta, Amanda caminhou bem rápido até a poltrona e 

começou a falar, sem dar tempo para Dona Fada sentar-se também.

 – Ontem, ao sair daqui, encontrei a luz piscante e, de novo, segui a luz até a 

Cidade das Pessoas. Me desculpe, Dona Fada, eu sei que havia prometido...  

 – Você fez o quê, Amanda? – perguntou a Fada Conselheira, agora já sentada 

em sua poltrona na frente da fadinha.

 – E tem mais, desta vez, eu entrei pela janela de uma casa de humano.

 A Dona Fada Conselheira suspirou.

 – Com você, sempre tem mais...  

 Amanda abaixou a cabeça. A vontade de chorar só aumentava. “Não posso 

chorar agora.” 
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 A Fada Conselheira disse uma vez que parecia que Amanda tinha um imã que 

atraía confusões. As outras fadas nunca iam a Cidade das Pessoas, viviam muito felizes 

no Bosque das Fadas sem nem se lembrar da cidade, muito diferente da Amanda.

 A Fada Conselheira se mexeu na poltrona, inclinando o corpo em direção à 

Amanda, e pediu com voz baixa.

 – Querida, preciso saber tudo o que aconteceu. Por favor, continue me contando. 

 Ela então contou que ao entrar pela janela não viu mais a luz piscante, porém 

havia outra luz que não piscava ao lado da cama. E graças a essa luz, que não 

passava de um simples abajur, a Fadinha curiosa podia enxergar todo o lugar.  

 – Entrei no quarto de um menino humano, Dona Fada, vi que ele 

dormia. E, dessa vez, consegui enxergar melhor, acho que 

meus olhos estão mais acostumados com a cidade. Nunca 

imaginei que os quartos dos humanos fossem parecidos 

com os das fadas. Cama, armário, tapete, brinquedos...

 Dona Fada levantou as sobrancelhas, parecia muito brava. 

Antes que ela desse uma bronca, Amanda resolveu parar de 

enrolar e contar tudo de uma vez.

 – Voei até o abajur e pousei em uma mesa pequena perto da 

cama. Foi nesse momento, Dona Fada, que vi pela primeira 

vez na minha vida uma fada esticada.

 – Pelos magos!! Que história é essa de fada esticada? 

 Amanda levantou-se da poltrona, colocou os dois 

braços para cima e ficou na ponta dos pés, enquanto 

esticava o máximo que conseguia seu corpo. “Por 

mais que tente, não consigo ficar igual à fada que 

vi ontem”, pensou desanimada.  

 – Eu juro que vi, parecia o contorno de uma 

fada mais alta e mais magra do que eu, como se 

alguém estivesse me esticando. 

 A Dona Fada Conselheira apenas a olhou sem dizer nada. 

 – Andei de um lado para o outro, tudo o que eu fazia, a 

fada esticada fazia também. 

 – Ela falou com você? 

 – Não, Dona Fada. Não falou. Perguntei o que ela queria, 

mas ela não me respondeu. 

 “Será que a Dona Fada Conselheira conhece a fada 

esticada?”, pensou. Por alguma razão que não sabia explicar, ela 

desconfiava que a Conselheira conhecia a fada esticada. 

 Dona Fada balançou a cabeça de um lado para outro. A poltrona 

rangia como no dia anterior, pois ela cruzava e descruzava as pernas.

 – Meu coração disparou, batia tão forte e alto que fiquei com receio 

que o barulho acordasse o menino, e por isso me escondi, mas a fada esticada se 

escondeu no mesmo lugar!

 A Dona Fada Conselheira levantou-se da poltrona e disse:

 – É importante que você me conte tudo o que aconteceu. Além da fada esticada, 

algum humano viu você? O Mundo das Fadas está em perigo?
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 Depois de ouvir que poderia ter colocado o Mundo das Fadas em perigo, 
Amanda com os olhos molhados de lágrimas, falou:

 – Desculpe, por ter ido a Cidade das Pessoas, Dona Fada –, disse Amanda, 
sentindo-se a pior fadinha com asas apagadas daquele mundo.

 A Dona Fada Conselheira deu três passos até a estante de livros, com o dedo 
indicador percorreu as capas até encontrar um livro bem grande. Ela estalou os dedos 
e um candelabro com quatro velas mágicas apareceu, e só então, ela abriu o livro e leu 
em voz alta:

 “Artigo 1º. Toda fada tem a obrigação de ajudar qualquer ser do Mundo das 
Fadas que estiver precisando de ajuda, e isso inclui as flores, árvores, plantas, insetos, 
pedras, cristais, animais e seres mágicos que habitarem o Bosque das Fadas.” 

 Ao terminar de ler, olhou na direção de Amanda e, sem sorrir, perguntou:

 – Você prestou atenção no que acabei de ler?

 Amanda balançou a cabeça, confirmando que sim. 

 Dona Fada suspirou, e voltou a sua poltrona, que rangeu quando ela se sentou. 

 – Por favor, Amanda, agora que você entendeu, continue me contando.

 – Segundo o que você acabou de ler, toda fada tem a obrigação de ajudar 
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outra fada que estiver precisando de ajuda, não é?

 – Lógico que tem, confirmou a Dona Fada.

 – Então, nenhuma fada pode negar um pedido de 
ajuda feito por uma fada que estiver precisando muito? 
Amanda falou ajeitando os óculos com a ponta dos dedos. 

 – Segundo os Costumes das Fadas, nenhuma fada 
pode negar esse pedido – disse a Conselheira.

 “Tive uma ideia maravilhosa”, pensou Amanda e 
percebeu que suas asas voltaram a brilhar.

 – Dona Fada Conselheira, estou pedindo seu 
auxílio! Por favor, me ajude a ajudar o menino da 
Cidade das Pessoas! 

 Amanda sabia que ao apelar para Os Costumes 
Mágicos do Mundo das Fadas, pedindo ajuda dessa 
forma, colocaria a Dona Fada em uma situação muito 
difícil. Ela não poderia negar seu pedido. 

 A Conselheira respirou fundo três vezes. Mais 
uma vez recorria ao velho costume das fadas para se 
concentrar melhor.

 A poltrona rangeu. Dona Fada se levantou, mas 
mudou de ideia e sentou-se de novo, antes de falar.

 – Vou ajudar você a ajudar ao menino da Cidade 
das Pessoas. Para que eu possa ajudar, você precisa 
parar de enrolar e me contar de uma vez. O que, afinal, 
aconteceu ontem? 

 A fadinha fechou os olhos, assim não se distrairia 
com a luz das velas mágicas que permaneciam ali. 

Ela contou que continuou tentando se esconder 
da fada esticada, voando da mesinha até a cama 
onde o menino estava dormindo. 

 – Quase caí quando pisei no travesseiro, 
Dona Fada, meus pés afundavam quando tentava 
caminhar – explicou Amanda. 

 – Por favor, me ajude. Por favor! – disse o 
menino dormindo. 

 – Levei um grande susto quando ouvi o 
menino falando. 

 A poltrona rangeu de novo e Amanda 
abriu os olhos. 

 Amanda contou que não respondeu ao 
menino, pois sabia que não podia conversar com 
um humano. Apesar da dificuldade, conseguiu 
dar alguns passos no travesseiro, quando ouviu o 
menino pedindo ajuda pela terceira vez. 

 – Nessa hora, Dona Fada, o meu medo sumiu. 
Acho que todas somos assim, não é?

 – Sim, querida, toda fada tem no coração uma 
faísca de coragem. Quando alguém pede ajuda, a faísca 
acende e ficamos corajosas de repente. E no seu caso, 
que quase nunca sente medo, funciona ainda mais.

 – Então, foi assim, com muita coragem, 
que voei até bem perto da cabeça do menino 
adormecido. E... pluft! 

 – Como pluft, Amanda? O que aconteceu? O 
que é pluft? 
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 Amanda sabia que precisava explicar melhor o que era pluft. Levantou-

se da poltrona. Em seguida, sentou-se de novo pensativa. “Preciso explicar a Dona 

Fada, mas até agora também não entendi direito. Como é possível sumir de um 

lugar e aparecer em outro?”

 – Dona Fada, eu estava pisando no travesseiro do menino, meus pés afundavam 

no tecido macio, de repente, em um bater de asas, fui para outro lugar muito escuro. 

Não estava mais no quarto do menino...

 No meio da escuridão, as luzes piscantes pareciam estrelas, porém não 

ficavam apenas no céu, mas em todos os lugares, de cima abaixo, do chão ao céu. 

Por causa dessas luzes, Amanda conseguia enxergar um pouco o espaço ao seu 

redor. Viu alguém caminhando em direção a ela.

 – Por que você demorou tanto para vir?   

 – Levei um susto, Dona Fada. Era um menino humano falando comigo! 

Gaguejei um pouco para responder, minha voz parecia presa na garganta. 

 – Há dias estou chamando – ele continuou explicando – Você estava demorando 

muito, fadinha! Por isso tive que pedir a um amigo para trazer você até aqui.

 Amanda disse que ele deveria estar confundindo-a com alguém. 
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 – Sou uma fada e não uma menina da Cidade das Pessoas – mostrou as asas a ele.

 – Sei que você é uma fada, por isso que estou pedindo ajuda a você. Li em um 
livro que as fadas podem ajudar os humanos.

 Expliquei que fada aprendiz, como eu, não poderia fazer mágica na Cidade das 
Pessoas.  

 – E no Mundo dos Sonhos, pode? – Ele perguntou.

 Fazia tempo que Amanda não ouvia a poltrona da Dona Fada ranger. Até 
aquele momento, ela ouvia a história em silêncio, quando perguntou:

 – Mundo dos Sonhos? Vocês estavam no sonho dele? 

 – Acho que sim, pelo menos foi isso que ele disse. E o mais estranho, 
Dona Fada, é que nesse tal Mundo dos Sonhos, eu conseguia enxergar como 
enxergo aqui, diferente da Cidade das Pessoas. Ele, então, continuou contando. 

 – Sempre que durmo, e cada vez durmo mais, é para esse lugar que venho. Por 
estar cheio de vagalumes, nunca tive medo do escuro. 

 – Dona Fada, quase caí para trás. Foi só quando ele falou dos vagalumes que 
percebi que a estranha luz piscante era na verdade um vagalume! 

 – Então você seguia um vagalume esse tempo todo?

 Amanda riu e fez que sim com a cabeça. O vagalume que ela seguia era o 
Senhor Vagalume, amigo do menino. 

 – Um dia, eles tiveram a ideia de pedir ajuda a uma fada, pois o menino não 
queria dormir tanto, porém não conseguia ficar acordado. 

 A Dona Fada Conselheira explicou a Amanda que os vagalumes são especialistas 
no Mundo dos Sonhos. Eles são os únicos seres que poderiam entrar nos sonhos de um 
humano. E só eles também poderiam convidar alguém para ir com eles. Foi por isso que 
Amanda pluft. 

 – Há algo que ainda não consegui entender, como o Senhor Vagalume 
encontrou você, Amanda? 
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 Dona Fada, sentada na sua poltrona lilás, na manhã seguinte ao encontro 
da Amanda com o menino que dormia, esperava mais uma explicação da fadinha, 
que sorriu antes de responder.  

 – Lembra aquele dia que saí mais cedo da escola para passear pelo Bosque das 
Fadas? Então, foi o dia que o vagalume decidiu pedir ajuda. Por sorte, segundo o 
vagalume, encontrou uma fada curiosa. 

 – Ah, Amandinha, de todas as fadas no Mundo das Fadas, foi você, a fada 
mais curiosa que eu conheço, que ele encontrou.

 Amanda abaixou os olhos envergonhada. Ela sabia que era mesmo curiosa, 
queria sempre entender tudo e não se contentava em ser como as outras fadas. Muitas 
vezes ser assim era bom, pois estava sempre aprendendo, porém, outras vezes... 

 – Acho que você precisa de um descanso, Amanda. Que tal um chazinho? 

 Dona Fada se levantou, caminhou até a mesa, serviu uma xícara de chá e 
entregou para Amanda antes de voltar para sua poltrona. Amanda, com a xícara na 
mão, aspirou fundo, sentindo o cheiro gostoso do chá de alecrim. 

 Continuou contando sobre o menino para Dona Fada, enquanto bebericava o chá. 

 – Ele contou que quanto mais triste ficava, mais sono tinha. Dormia no meio 
da aula, no ônibus voltando da escola, no meio da conversa com os amigos. Fiquei 
imaginando, Dona Fada, como era dormir na escola, no meio dos amigos, no ônibus... 
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 – Antes de começar a dormir deste jeito, eu sentia um aperto 
no peito. Como se um balão de ar, quase para estourar de tão cheio, 
estivesse dentro de mim. Minha mãe não sabia mais o que fazer.

 – Então, Dona Fada, me lembrei do aperto que também sentia 
quando cheguei aqui. Expliquei a ele, como você havia me explicado, que 
quando guardamos os sentimentos, sem conversar com ninguém, ficamos 
sem espaço dentro da gente. Lembra quando você me explicou isso?

 Dona Fada balançou a cabeça.

 – Lembro sim, querida. Fico feliz por você lembrar-se também.

 – E bem nessa hora, tive uma ideia maravilhosa. O lugar escuro, 
com apenas alguns pontos brilhantes, ficou todo iluminado, as minhas 
asas voltaram a brilhar! – contou Amanda entusiasmada.

 Amanda então contou que disse ao menino que conhecia alguém 
no Mundo das Fadas que poderia ajudá-lo. 

 – Você não chamou o menino para vir ao Mundo das Fadas, 
não é Amanda? 

 Ela gaguejou um pouco ao contar que havia sim convidado 
o menino, mas antes que ele pudesse responder, Amanda ouviu um 
barulho, muitos vagalumes voaram ao seu redor. Ela fechou os olhos 
por um instante. Pluft de novo. 

 – Ao abrir os olhos, senti que meus pés tocavam algo macio, percebi 
que pisava no travesseiro do menino. Pelos magos! Parecia que alguém 
estava entrando no quarto. Me escondi atrás do abajur, Dona Fada.

 A poltrona rangeu, Dona Fada estava muito séria, parecia preocupada.

 – Outro humano, Amanda? 

 – Acho que foi a mãe do menino que entrou no quarto. Fiquei 
bem quietinha. Assim que ela saiu do quarto, voei pela janela de volta 
ao Bosque das Fadas.

 – Ela viu você? – perguntou Dona Fada com os olhos arregalados.
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 – Tenho certeza, Dona Fada, a mãe do menino não me viu.

 Amanda mais uma vez, naquela longa manhã no consultório, havia contado 

algo que fez a Dona Fada se mexer na poltrona preocupada. 

 – Ufa, Amandinha, você quase me mata de susto sempre que me conta 

algo assim. Aliás, que história é essa de chamar o menino da Cidade das Pessoas 

para vir ao Bosque das Fadas?

 – Ah, Dona Fada, ele precisa de ajuda. Como você sempre me ajudou, achei 

que pudesse ajudar o menino também. 

 Amanda levantou-se da sua poltrona, e antes que também derrubasse a xícara 

de chá no chão, deixou-a na mesinha ao lado. Andou de um lado para o outro na 

sala. Da mesa até a estante de livros. Da estante de livros até a porta.  

 – Preciso ajudar esse menino, Dona Fada Conselheira. Preciso dar um jeito de 

trazer o menino para o Mundo das Fadas. 

 – Querida, um humano não pode vir ao Mundo das Fadas. Isso colocaria o 

nosso mundo em perigo! Não se tem registro que um humano tenha vindo ao Mundo 

das Fadas, acho que nenhuma fada ao menos pensou nisso antes!

 – Você prometeu que iria me ajudar, Dona Fada. 
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 A poltrona rangeu, e Dona Fada levantou-se, foi até a Amanda e pegou a sua mão. 

 – Fadinha, eu não disse que não iria ajudar o menino, só disse que um humano não 

pode vir ao Mundo das Fadas. Então, o único jeito é ir com você ao Mundo dos Humanos! 

 Dona Fada pediu para Amanda sentar-se de novo, sentou-se também antes 

de explicar que as fadas conselheiras faziam um juramento ao se formar: “Juro 

solenemente, aconteça o que acontecer, sempre ouvirei as fadinhas e farei de tudo 

para ajudá-las”. 

 – Já a conheço o suficiente para saber que se eu não for ao mundo dos 

humanos com você, irá sozinha, não é? Isso faz você ser uma fada especial, sempre 

que deseja algo, acaba fazendo.

 Amanda corou um pouco, nunca havia pensando que era especial e sim, 

diferente. “Ser especial é muito melhor”, pensou antes de dizer:

 – Você tem razão, acho que vou a Cidade das Pessoas sozinha. Mas se você for 

comigo, não terei medo da Fada Esticada, caso ela apareça de novo. 

 – Amanda, preciso contar sobre a Fada Esticada. 

 – Você conhece a Fada Esticada?  

 Amanda ficou surpresa e aliviada quando a Dona Fada explicou que a Fada 

Esticada não existia, era apenas algo que os humanos conheciam como sombra. 

Fenômeno muito comum no Mundo das Pessoas, que não existia no Mundo das Fadas.

 Dona Fada Conselheira levantou-se e foi até a porta do consultório, olhou 

para Amanda e a convidou para ir a Cidade das Pessoas ajudar a um menino triste.

 – Obrigada, Dona Fada. Só tenho uma dúvida, como faremos para entrar de 

novo no Mundo dos Sonhos?
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 Dona Fada e Amanda saíram juntas do 

consultório voando pelo Bosque das Fadas em direção à 

Cidade das Pessoas, ainda sem saber como entrariam no 

sonho do menino.

 – Olha! Acho que é o Senhor Vagalume! – disse 

Amanda apontando para uma luz que piscava.  

 A luz piscante era mesmo o Senhor Vagalume. 

Que sorte!!! Amanda explicou a ele que precisava levar 

a Dona Fada Conselheira até o Mundo dos Sonhos, 

pois ela poderia ajudar o menino. 

 O Senhor Vagalume concordou no mesmo 

instante em acompanhá-las. Os três voaram juntos 

para a Cidade das Pessoas. 

 “Felicidade faz a gente se sentir diferente, dá 

vontade de dançar, enquanto estou voando”, pensou 

Amanda feliz, por estar indo ajudar o menino com a 

Fada Conselheira. 

 Como no dia anterior, ao chegar ao quarto do 

menino, o abajur estava aceso. O menino dormia na 
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cama. Amanda, o Senhor Vagalume e a Fada Conselheira voaram até o travesseiro 

do menino. 

 Pluft. Já estavam no Mundo dos Sonhos de novo.

 – Que bom que você voltou, fadinha! –  O menino disse sorrindo para 

Amanda.  Você está com o Senhor Vagalume, e quem é essa outra Fada?

 – Voltei e trouxe uma amiga que pode ajudar você. Essa é a Dona Fada 

Conselheira, sou a Amanda, e você? 

 – Sou o Antônio – ele disse estendendo a mão para cumprimentá-las 

como os humanos fazem quando conhecem alguém.

Depois de todos os cumprimentos, o Senhor Vagalume pediu 

licença e foi falar com os outros vagalumes. 

Só então, Dona Fada explicou que no Mundo dos Sonhos a 

mágica das fadas funciona muito bem, e o melhor é que 

Antônio só iria se lembrar daquele encontro como um sonho 

e não como a visita de duas fadas de verdade. 

– Dona Fada Conselheira, como você é esperta!! 

Assim ajudaremos o Antônio sem colocar em risco 

o Mundo das Fadas. É perfeito.

O sorriso do Antônio e da Amanda durou pouco tempo. 

– Só temos um problema. Para conseguir ajudar o Antônio, ele não pode 

acordar enquanto estivermos no sonho dele. 

 Amanda ficou em silêncio e foi a vez do Antônio falar:

– E agora? Minha mãe entra sempre no quarto para me acordar. Foi o que 

aconteceu ontem, quando a Amanda esteve aqui. 

 – E o pior, Antônio – disse a Dona Fada – É que se sua mãe chegar, teremos 

que ir embora e não poderemos voltar ao seu sonho depois. As fadas só podem 

visitar os sonhos dos humanos duas vezes, e essa já é a segunda vez que a Amanda 

vem visitá-lo.

 Todos ficaram em silêncio no Mundo dos Sonhos. Até os vagalumes 

deixaram de voar. Quase escuridão total no sonho do menino. “Não posso 

desistir agora, preciso de uma ideia.” O peito de Amanda apertou. “Foi tão difícil 

chegar até aqui, tenho que dar um jeito.” 

 – Já sei! – gritou Amanda – e todos puderam ver as asas da fadinha iluminadas 

de novo. Antônio, posso chamar os seus amigos vagalumes para ajudar?

 Ele concordou. Amanda combinou que os vagalumes iriam sair do Mundo 

dos Sonhos e voltar para o quarto do Antônio. Se a mãe dele aparecesse, teriam 

que distraí-la com a magia do sono que os vagalumes conheciam tão bem.

 – Você acha que isso dará certo, Dona Fada?
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 Poucos instantes depois, os vagalumes saíram do Mundo dos Sonhos, pois 

teriam que distrair a mãe do menino, caso ela aparecesse. Dona Fada disse para 

Amanda que era realmente um bom plano. 

 – Vamos sentar aqui? – convidou Dona Fada – Os três sentaram-se um ao lado 

do outro. Só então, Dona Fada perguntou: 

 – Antônio, você está pronto para me contar sobre você? A Amanda sempre 

conversa comigo e por isso consigo ajudá-la. Para conseguir ajudar você, terá que 

me contar porque você dorme tanto. 

 Antônio olhou para Amanda. Ela sorriu para ele e disse:

 – Pode contar, Antônio, tenho certeza de que a Dona Fada poderá ajudar você.

 Antônio falou sobre a escola, sobre os pais e amigos, porém quando começou 

a falar sobre o problema do sono começou a chorar. 

 Amanda viu as lágrimas escorrendo pelo rosto do amigo e teve vontade de 

chorar também, era como se pudesse sentir a tristeza dele dentro dela. Até o aperto 

no peito que ele dizia sentir ela sentia também.

 Dona Fada percebeu que Antônio precisava de um apoio para continuar 

falando e disse:
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50



5352

 – Antônio querido, chorar é bom, ajuda a diminuir o aperto no peito. Falar 
sobre o que está deixando você triste também pode ajudar. Já expliquei à Amanda 
que quando não falamos sobre os nossos sentimentos, eles ficam morando dentro da 
gente. Ocupam todos os espaços, por isso o peito vai ficando tão apertado.

 Nesse momento, Amanda começou a chorar também. Ela estava sentindo o 
que ele sentia. E o aperto no peito era enorme, e doía. Ela desejou que a faísca da 
coragem, igual a que acende no peito das fadas, acendesse no coração do Antônio 
para que ele não tivesse mais medo de falar. 

 “As lágrimas das fadas têm muito poder”, Amanda lembrou-se. Com a ponta 
do dedo recolheu uma lágrima de seu próprio rosto, colocou-a na palma da mão, 
fechou os olhos e desejou com toda força. 

“Que  a  faísca  da  coragem,  voe  agora,  sem  demora.

Na  minha  frente  tem  um  coração 

que  precisa  falar 

para  o  medo  transformar

e  o  mundo  do  sono  deixar.”

 Amanda acabava de fazer uma mágica muito poderosa. E deu certo! Antônio 
começou a falar e contou tudo o que sentia para Dona Fada Conselheira. 

 Contou quando e por que ele ficou triste. Explicou que a tristeza o deixava 
com muito sono. Quanto mais triste ficava, mais sono sentia. Não conseguia contar 
para ninguém e por isso o peito dele ficava tão apertado. Todas as palavras que ele 
não dizia ficavam guardadas lá dentro. Muitas palavras! 

 – Dona Fada, é incrível! Agora que já falei tudo, o aperto aqui – e apontou o 
peito – foi embora. Já não estou mais com sono. Quero acordar e contar para minha 
mãe o que aconteceu.
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 As asas da Amanda brilhavam tanto que o Mundo dos 
Sonhos, um lugar escuro, naquele momento, parecia cintilar, 
como o Bosque das Fadas em dias de sol.

 – Antes de acordar, Antônio, preciso que você não esqueça 
que sempre pode conversar com sua mãe ou com um amigo.

 Ele prometeu à Dona Fada Conselheira que não deixaria 
mais seus sentimentos guardados quando estivesse triste. 

 – Amanda, muito obrigada por você ter vindo me ajudar. 
Se não fosse por você, acabaria dormindo para sempre. 

  Amanda teve vontade de chorar de novo. Dessa 
vez, as lágrimas seriam de felicidade. 

 Dona Fada Conselheira e Amanda se despediram 
do Antônio. 

 – Vamos, Amanda, o Antônio precisa acordar!

 Pluft, de novo no quarto do Antônio. 

 Amanda e a Fada Conselheira saíram pela 
mesma janela que haviam entrado. Juntas voaram 
pelo céu azul escuro em direção ao Mundo das Fadas.

 Amanda sorria por ter ajudado um amigo, lágrimas 
escorreram pelo seu rosto. 

 - Já sei sobre o que vou escrever no meu trabalho 
final da escola, Dona Fada. Vou escrever sobre o poder das 
lágrimas das fadas.

 “Afinal, ser uma fada diferente não era nada ruim.”
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