
Aula B 

 

Texto 1 

O Perfume do Sonho, na Tarde 

 

(…) 

Aquilo de ser sempre rapariga também a aborrecia um pouco. Em sonhos, estava 

ao seu alcance ser rapaz. Por que não? 

Robin dos bosques, já que gostava tanto de subir às árvores? 

Gnomo, para poder descer às profundezas da terra e das águas e ajudar princesas 

aflitas e desmioladas, que tinham perdido anéis? Não se sentia muito tentada…  

E pirata? Ah! Pirata era a melhor forma para o seu pé aventureiro, e trazia-lhe o 

bom cheiro da maresia, sempre colado à sua pele, de tal maneira o mar era grato ao seu 

coração. Estava decidido. Seria pirata, escorreito, sem perna de pau e com uma pala 

para tapar, a fingir, não o olho cego, mas o olhinho, guincho e esperto, de sondar os 

longes. 

Com um pulo, ágil, logo o bichano se enredou no cordame de mais aquele 

sonho, para não perder, ele também mais aquela aventura. 

E ambos se atracaram ao pirata de “Era uma vez…” Justamente na tarde em que, 

feliz, ele tinha descoberto que os verdadeiros tesouros, pelos quais tinha espadeirado e 

combatido, em abordagens perigosas, estavam afinal, ali, sem sangue, nem combates, ao 

alcance da mão e do olhar. Onde? Onde? Na Natureza. Quem podia duvidar? Que ouro 

mais valioso do que o das estrelas? Ou de mais puro quilate do que o do sol, quando 

incendiava a manhã, nascente? Que jóias mais lucilantes do que as miríades de brilhos 

espalhados no mar? Que rubis mais maduros do que os do coração das romãs? Que 

verdes de esmeralda podiam competir com os das folhinhas, lavadas pela chuva? Que 

diamantes mais cheios de luz do que os das gotas de orvalho, na renda, preciosa, das 

teias de aranha? Tudo ali ao alcance da mão e do olhar. Agora que tudo se tinha 

aclarado no seu espírito estava disposto a desistir da pirataria. O seu trabalho seria 

outro. O de procurar alguém que como ele gostasse de nadar e com quem pudesse 

partilhar aquela verdade: os verdadeiros tesouros estavam ali ao alcance da mão, na 

água cristalina da nascente, onde matava a sede, nos frutos da terra e na imensidão do 

mar – que servia de espelho ao sol, à lua e às estrelas. E pôs-se a sonhar com uma 



nadadora de touca de nenúfar-pompom com antenas para repartir com ela o seu coração 

e aquela verdade. 

(…) 
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Texto 2 

No Fundo do Mar 

 

No fundo do mar há brancos pavores 

Onde as plantas são animais 

E os animais são flores. 

 

Mundo silencioso que não atinge 

A agitação das ondas. 

Abrem-se rindo conchas redondas, 

Baloiça o cavalo-marinho. 

Um polvo avança 

No desalinho 

Dos seus mil braços, 

Uma flor dança, 

Sem ruído vibram os espaços. 

 

Sobre a areia, o tempo poisa 

Leve como um lenço. 

 

Mas por mais bela que seja cada coisa 

Tem um monstro em si suspenso. 
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