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Apresentacao
Muitas vezes planejamos fazer uma determinada viagem, 
mas somos forçados a sair numa urgente travessia, 
recolher rapidamente tudo o que temos, colocar numa 
mochila e partir para outro lugar. Foi o que aconteceu 
agora, nestes tempos de pandemia que atravessam 
nossos dias e nos fazem mudar de direção. Assim, nos 
conectamos on-line, reunimos nossas preciosidades, 
e criamos histórias e contos em conjunto; visitamos 
muitos lugares, fizemos novas amizades e atravessamos 
esses tempos singulares e difíceis, criando!

A criatividade, a imaginação e os bonecos que compõem 
o imaginário de nossa cultura popular e ancestral, saíram 
das malas e baús da Elionça, do Dondon, da Tia Lili, do 
Dindin e do Biguá.  Essa minha divertida equipe me fez 
ir para além de mim mesma, me contagiando com sua 

energia e alegria para transformar cada encontro 
numa experiência cênica, única e divertida. 

Esses personagens nos trouxeram 
desafios e inspirações, nos fizeram 

companhia e nos propuseram 

diferentes caminhos, referências culturais e memórias 
de outros tempos e de outros Brasis. 

Dialogamos muito, criamos muito, inventamos e 
contamos histórias uns aos outros.

E agora, você, leitor, leitora, vai desfrutar dessas 
criações, descobertas, divinas ilustrações de crianças e 
jovens cheios de vida, inventividade e sensibilidade.

Nosso grupo é grande... e grande é o nosso coração que 
acolheu a todas e todos nesta diversidade de encontros 
repletos de lindas manifestações de arte.

Minha gratidão por ter aprendido tanto nessa jornada 
com a linda família da LudoCriarte, por estarmos 
caminhando JUNTOS e com tanto amor.

Eliana Carneiro 
Oficinas de Criação 

e Ilustração de Histórias

Dindin, Tia Lili, Biguá, Elionça e Dondon 



conquista da cura
descobrindo um novo mundo

GRupo Adedonha

A
Em uma certa noite, Luana estava dormindo em seu quarto 
e, ao acordar, se deparou com a figura misteriosa de uma 
anciã segurando uma lanterna acesa com um fogo mágico.  
Ainda meio assustada, perguntou:

- O que você faz aqui?

- Vim te procurar. Respondeu a anciã.

- Por quê?

- Porque você tem uma missão.

- Que missão?

- Você terá que vir comigo!

- Eu não vou com você para lugar nenhum!

- Só vou te deixar em paz quando você vier comigo.

- Para onde nós vamos, então?

- Nós vamos combater o vírus.

- Espera aí! Quero te conhecer melhor antes de ir, porque 
minha mãe disse que eu não posso andar com estranhos.

- Você só vai me conhecer melhor se vier comigo.

- Eu não posso confiar em gente estranha.

- Eu não sou estranha. Você me conhece, só não se lembra. 
Disse a anciã, revelando em seguida que ela, na verdade, era 
um sonho que foi materializado.

Luana disse não se lembrar dela, mas decidiu confiar e 
segui-la.

As duas partiram no meio da noite escura e seguiram por 
um caminho de terra.



Depois de algumas horas caminhando em meio à escuridão, chegaram a 
um ponto do caminho em que encontraram uma pilha de feno. A anciã 
misteriosa jogou o fogo de sua lanterna sobre o feno e Luana teve uma 
visão: Luana viu um mundo em que o vírus causador da Covid não existia 
mais, as pessoas estavam felizes e em paz (um mundo transformado) e 
escutou uma voz distante que disse:

- Agora está tudo bem!

Luana ficou entusiasmada e com mais vontade de seguir o caminho com a 
anciã misteriosa.

As duas decidiram retornar às origens do surgimento do vírus (porque para 
chegarmos ao futuro é necessário entendermos o passado).

A anciã disse:

- Seguiremos para um lugar distante, um lugar secreto.

O lugar secreto era a Terra das Toupeiras. Para chegar lá elas foram até 
um poço e pularam nele. Em um determinado momento elas pararam 
de cair, mas perceberam que ainda não era o fundo do poço.  
Pedras bloqueavam a passagem.  
A anciã e Luana começaram a chutar 
as pedras e abrir um buraco. Elas 
caíram mais, mais e mais, até chegar 
em um lugar grande e se encontraram 
com uma toupeira gigante.

(As toupeiras são pesquisadoras e curiosas cientistas, 
fazem experiências e suspeitam que na verdade o 
vírus surgiu das asas das joaninhas).

Nesse lugar havia um caldeirão gigante com uma 
gosma vermelha dentro, altamente perigosa, cheia 
de asas de joaninhas.

A jovem se aproximou para ver como tudo funcionava 
e teve uma grande descoberta. Dentro do caldeirão 

também tinham pelos de gatos. Mas quando Luana 
se virou para contar à anciã, ela ouviu um barulho e se 

deparou com a anciã desmaiada no chão.

Neste momento, ela percebeu toda a verdade. O Rei Toupeira era o grande 
vilão. Ele as aprisionou e ainda ameaçou contaminar Luana para ela não 
mexer mais com ele.

Na prisão, a anciã começou a se desmaterializar (para desespero de 
Luana). Mas, antes de desaparecer por completo, a anciã deixou uma 
mensagem que ajudaria a salvar Luana. Ela revelou que a cura da Covid 
é a empatia, sentimento que o rei toupeira não alimentava.

Disse ainda que o Rei Toupeira agia assim, porque um dia não 
tiveram empatia com ele quando, em um momento de grande dor, 
ele perdeu seu irmão para o vírus. Desde então, ele decidiu se vingar 
e contaminar todo mundo.

A empatia precisava ser despertada em seu coração.

(Um sentimento como a empatia é um entendimento que 
passa pelo corpo inteiro e não é apenas um “conhecimento 

da cabeça”, precisa ser aprendido através das atitudes).



flor magicaA
- Mas, como despertar a empatia no Rei Toupeira? 
Pensou em voz alta, a jovem garota.

O Rei Toupeira passou a observar Luana na prisão e percebeu que em seu coração 
havia muito amor e que ela era uma pessoa muito boa. Isso despertou sentimentos 
no Rei Toupeira que, até então, estavam adormecidos.

Certo dia, Luana disse ao rei Toupeira que não valia a pena pagar o mal 
com o mal e que tudo o que plantamos, colhemos para nós. Por isso, 
ela plantava amor para colher amor.

Essas palavras e atitudes da garota emocionaram o Rei Toupeira  
que se sentiu muito tocado e começou a trilhar um novo 
rumo em sua vida.

MORAL DA HISTÓRIA

“No momento em que estamos vivendo, precisamos mais do que 
nunca de amor e empatia! Solidariedade e compaixão devem andar 
lado a lado nos lembrando que juntos somos mais fortes.”

“Se você busca vingança, perde a sua liberdade.”

“Plante a vingança e colha a destruição. Plante o perdão e colha a 
compaixão.”

“Seja empático e mudará a vida de alguém só por transmitir bondade.”

“Transmita coisas boas.”



Era uma vez uma onça pintada que se chamava Tábata. Certo dia, ela convidou 
vários animais para passear numa floresta encantada. Coelhos, ursos, esquilos, 
passarinhos e borboletas divertiam-se em meio ao lindo passeio, quando, de 

repente, todos caíram num buraco negro, um portal para outra dimensão. Mas 
a onça, com seus poderes mágicos, conseguiu conduzi-los de volta e os animais 

decidiram, então, fazer uma festa para celebrar e brincar muito.

Quando todos estavam reunidos, uma fada surgiu e pediu aos animais que protegessem uma 
linda flor mágica para que ela não caísse nas mãos da bruxa má.

Com o poder da flor, a bruxa poderia transformar todos os animais em pedras, menos o 
dinossauro de chifres e cheio de espinhos que, por ter o rabo de pedra, não poderia ser 

enfeitiçado. Juntamente com todos os animais, ele se tornou o “guardião da flor encantada”. 
Mas a bruxa mandou dois enormes dinossauros para lutarem contra os guardiões e roubarem 

a flor. Eles lutaram muito e os dinossauros da bruxa, cansados, foram embora.



A fada deu uma pétala da flor mágica para cada animal e todos adquiriram 
incríveis poderes. Da última pétala, surgiu outra flor. Nesse momento a bruxa 
apareceu envolta em uma nuvem de fumaça para tentar roubar a nova flor. 
Ela empurrou a fada e quando tocou na flor, uma bolha amarela se formou 
em volta dela e logo depois sumiu. Isso fez com que a bruxa perdesse todos 
os seus poderes maléficos e suas memórias do mal. Assim, a bruxa tornou-
se uma fada. As duas fadas ficaram amigas e todos os animais voltaram 

felizes para as suas casas, pois cumpriram sua grande missão.



   busca de um sonhomE
GRupo ciranda

O ritmo de vida na cidade grande 
é muito diferente. Eles trabalham 
muito e, diariamente, ao voltarem 
para casa, enfrentam um grande 

congestionamento, além 
de verem coisas bizarras 
como veículos gigantes  

transportando dinossauros!

No Brasil, eles vão trabalhar 
numa oficina mecânica, 

consertando e lavando carros.

Os três resolvem ir ao Brasil e 
partem em uma longa viagem 

de barco atravessando o 
Oceano Atlântico.

Em uma pequena aldeia num País da África 
Central, uma mulher conversa com seu filho, 

enquanto sua filha mais nova brinca de 
ciranda com as outras crianças da aldeia.



Depois de muitas economias e 
trabalho duro, conseguem comprar 
uma casa, mas logo se mudam 

para uma outra casa maior. A mãe 
recebe uma carta do seu irmão 
que já morava no Brasil. Ele 
ganhou na loteria quando o 

filho dele encontrou o bilhete 
vencedor que ele próprio 

havia jogado no lixo.

Na carta, o irmão convida sua irmã 
e os dois sobrinhos para morarem 
com ele. Eles arrumam as malas 

e partem imediatamente de 
mudança para esta grande casa. 

Eles passam a morar numa 
mansão com uma 
enorme piscina. Eles partem de volta à aldeia em um grande navio 

e cruzam mais uma vez o oceano Atlântico. 
Mas eles não sabiam que um dos tripulantes 

era um coelho com poderes mágicos 
que queria, a qualquer custo, 

fazer um furo no casco do navio.

A mãe e as duas crianças sonham 
em ganhar muito dinheiro e voltar 
para África com alimentos, roupas, 

brinquedos, livros, etc.  
Sonham também em ter um  

cargo político a fim de  
promoverem mudanças  
no governo e beneficiar  

toda a cidade.



Armaram uma arapuca para pegar o 
encrenqueiro. Colocaram uma cenoura 
numa gaiola e o coelho correu para 
dentro dela e, lá, ficou preso. Ele 

queria tomar o navio apenas para 
ficar sozinho na viagem.

A família se reuniu com a Prefeita 
da cidade que foi muito receptiva 
às ideias e mudanças que eles 

propuseram.

Os demais moradores se uniram a esse movimento e se 
organizaram para discutir sobre os problemas 

da cidade e compartilhar seus sonhos e necessidades. 
Criaram formas de dialogar com respeito e,  

juntos, desenvolveram projetos que beneficiaram 
toda a cidade, principalmente as crianças. 

Mesmo assim, a família finalmente 
chegou ao continente africano 
e partiram para a sua aldeia.

Antes de ser pego,  
o coelho se disfarçou 
de gente, enganando 

a todos.



ovo misteriosoo
GRupo Mancala

PARTE I

Essa história começa há muito, muito tempo, no paraíso dos Dragões.

Lá, tudo era perfeito. Existiam dragões de todos os elementos: água, fogo, terra e ar e o mais 
raro deles, o de Raio. Naquele paraíso, em uma caverna de cristais, um casal de dragões 
chocava um belo ovo.

Enquanto isso, em outro reino habitado por humanos, uma doença incurável afligia o rei 
daquele lugar. E foi aí que tudo começou.

A doença consumia o rei a cada dia. Todos os esforços foram feitos, mas ninguém encontrava 
a cura. Como última tentativa, o rei enviou o seu mais destemido cavaleiro com a missão de 
só retornar quando encontrasse a cura. Passado algum tempo, quando o rei estava perto de 
falecer, o cavaleiro retornou com algo incomum em suas mãos: um livro que possuía a fórmula 
para a cura. Entre simples ingredientes como ervas e minérios, havia o item principal: 
sangue de dragão. O rei imediatamente ordenou que matassem todos os 
dragões e que coletassem o sangue de todos eles. No entanto, para 
achar o paraíso dos dragões era preciso ter um olfato muito 
apurado. Apenas a matilha dos Besserer Geruch, cachorros 
híbridos do cruzamento com toupeiras e treinados com 

habilidades especiais, seriam capazes de farejar e 
encontrar esse paraíso onde viviam os dragões.



Após uma longa viagem e com o bom faro dos BGs, o 
exército encontrou o paraíso dos dragões e invadiram com 

tudo. Houve uma batalha sangrenta. Os homens com suas 
catapultas e gases venenosos atacaram impiedosamente, 

mas os dragões revidaram, dando tudo de si. Aquele lugar 
já não era mais um paraíso, era um lugar catastrófico e 

sanguinário. Restaram apenas dois dragões que se refugiaram 
em uma caverna de cristais e, para proteger o seu ovo, o 
esconderam num lugar seguro. Eles resistiram, reduzindo o 
exército de dois mil homens a apenas trinta. Mesmo assim, as 
catapultas e flechas flamejantes foram mais fortes. O sangue dos 

dragões foi levado ao rei que conseguiu se curar e o restante 
foi armazenado em galões gigantes no subsolo do castelo. 

O sangue durou 50 anos, mas acabou devido a uma 
época de vírus e o rei usou todo o sangue para curar 

o vilarejo que estava morrendo por causa do vírus.

PARTE II

Muitos anos se passaram desde aquele acontecimento, 
para ser exato 499 anos, 364 dias, 11 horas e 14 
minutos. Nesse mesmo instante, uma construtora 
explorava cavernas no mesmo local onde havia 
acontecido a fatídica batalha. Enquanto as máquinas 
rompiam as gigantescas montanhas e derrubavam 
árvores, Amélia, uma garota de 11 anos, filha de um dos 
operários que trabalhavam ali, explorava as inúmeras 
cavernas da região quando avistou um brilho intenso 
vindo do meio da mata. Era uma caverna de cristais. 
Amélia decidiu entrar e, após algumas horas lá dentro, 
se deparou com um ovo brilhante. Escondeu-o em sua 
bolsa e voltou para a pequena vila onde morava.

Quando ela chegou em casa, foi logo pesquisar sobre 
a sua descoberta. Não encontrou nada na internet 
sobre aquele ovo brilhante. Então foi até a biblioteca 
particular do seu pai que ficava no sótão e encontrou 
um livro cujo título era OVOS ANTIGOS.  Após uma 
intensa leitura, ela finalmente descobriu que tinha em 
mãos um raríssimo ovo de dragão.



Ela descobriu também que esses ovos levavam 500 anos 
para eclodirem e para sua surpresa esse ovo começou a 
rachar. Raios saíram desse ovo e consumiram a casca. 
Em poucos segundos só havia um pequeno ser, com olhos 
brilhantes e pele dourada. Ele bateu suas asas e voou 
desengonçado, pousando no colo da menina, que, nesse 
momento, criou um laço muito forte com a criatura.

Naquela mesma noite, cientistas de uma grande 
farmacêutica exploravam a região em busca do poder 
curativo presente no ovo de dragão (eles ganhariam 
bilhões com essa descoberta). Entretanto, perceberam 
que a caverna de cristal havia sido violada. Detectaram 
as ondas de calor recentes e descobriram que uma 
criança esteve no local e retirou o ovo. Os cientistas, 
então, rastrearam todos os passos da garota e chegaram 
até a casa dela, bateram à porta e o pai da Amélia 
atendeu educadamente, mas os cientistas o golpearam 
e invadiram a casa.

No andar de cima havia uma porta trancada. Eles a 
arrombaram e encontraram a jovem e o bebê dragão 
embaixo da cama, atiraram dardos tranquilizantes no 
filhote e o arrancaram das mãos da garota. Mas, nesse 
momento, algo inesperado aconteceu. Uma fumaça 

tomou conta do local e um vulto misterioso resgatou o 
dragão das mãos dos cientistas, fazendo-os desaparecer 
em seguida. Quando a fumaça baixou, a figura misteriosa 
se revelou. Era um mago de chapéu pontiagudo e cabelos 
verdes. Ele se aproximou da menina e explicou tudo:

- Há muito, muito tempo houve uma guerra entre 
humanos e dragões. Os humanos exterminaram 
todos os dragões, mas eles mantinham diversos 
ovos escondidos nas cavernas e nos últimos 
anos, todos esses ovos começaram a nascer 
e o paraíso dos dragões está ressurgindo.  
Este era o último ovo que faltava.  
Obrigado por protegê-lo!

O mago, então, abriu um portal e antes de entrar, 
deixou que a menina se despedisse do dragão. 
Amélia estava triste pelo dragão que ia embora, mas 
muito feliz por ele deixar aquele mundo cruel.

Ninguém nunca mais ouviu falar do dragão ou encontrou 
o tal paraíso perdido dos dragões. Quanto a menina e 
seu pai? Eles vivem muito felizes. Aquela garota hoje é 
uma grande arqueóloga e a cada ano ainda alimenta a 
esperança de rever o seu amigo dragão.



ntre barreirasE Esta é a história de Pedro e de como sua vida  
virou de cabeça para baixo.

Tudo começou quando ele ainda era criança.

Pedro tinha um grande amigo chamado Marcos.  
Os dois eram muito próximos e tinham uma 
conexão extremamente forte e nada a mudaria,  
mas para os seus pais, sim.

Certo dia, Pedro foi à escola e soube que Marcos 
havia se mudado e ficou muito mal com a partida 
de seu grande amigo, porém não pode fazer nada.

Dez anos se passaram. Pedro estava andando 
numa outra escola quando esbarrou em uma 
pessoa que parecia muito familiar. Ele ficou por 
um tempo tentando identificar quem seria, por 
fim, reconheceu que era o Marcos, seu amigo de 
infância. Os dois se aproximaram e começaram 
logo a conversar e a passar muito tempo 
juntos, até perceber que sentiam mais do 
que uma simples amizade um pelo outro.



Um dia, eles foram juntos a uma festa e perceberam que acontecia um certo 
“clima” diferente entre eles. Depois dessa festa, Marcos ficou muito confuso 
sobre o que realmente sentia por Pedro. Enviou uma mensagem para ele 
propondo uma conversa e Pedro aceitou. Ao se encontrarem, Pedro não pensou 
duas vezes e foi logo falando que gostava profundamente dele. Pedro afirmou 
que sentia o mesmo e os dois resolveram ter um relacionamento sério.

Após dois meses, os rapazes compreenderam que não era nada fácil viver 
um relacionamento assim. Um grande preconceito os perseguia em todos os 
lugares onde iam, partindo também de várias pessoas com as quais conviviam. 
Então, os dois tiveram a ideia de realizar um projeto: um espetáculo teatral 
que falasse sobre a importância da liberdade e do respeito pelas escolhas 
amorosas que todas as pessoas merecem, independentemente se são do 
mesmo sexo ou não. 

Antes de iniciarem os ensaios, os meninos resolveram falar do seu 
relacionamento para os pais, porém a notícia não foi bem recebida por 
ambas as famílias, que exigiram a separação dos dois.

Os pais, além de não aceitarem, nem compreenderem o que estava 
acontecendo entre eles, temiam pelo futuro dos dois e pelas violências 
sociais que eles poderiam sofrer. Achavam também que aquele 
sentimento era passageiro ou poderia ser “corrigido”.

Mas os jovens se recusaram a se separar, pois o que 
havia entre eles era mais forte do que tudo! Pedro 
e Marcos decidiram ir a São Paulo para ficarem 
juntos, viverem seus sonhos e seu amor. 
Partiram, mas deixaram uma carta aos seus 
pais esclarecendo o motivo de irem embora, a 
fim de tranquilizá-los.



Naquela grande metrópole, eles ficaram na casa do primo 
de Marcos, se matricularam em uma escola e resolveram 

colocar o seu projeto teatral em prática. Escreveram o texto da 
peça e iniciaram os ensaios. Mas quando o primo de Marcos descobriu que 

eles eram um casal e que haviam fugido de casa, mandou-os de volta para suas 
famílias e o projeto dos dois foi interrompido.

As famílias de Pedro e de Marcos, ainda sem compreender e aceitar o relacionamento 
dos filhos, separaram-nos completamente. Os dois se isolaram em seus quartos caindo 
numa profunda tristeza, que crescia mais e mais a cada dia.

Algumas semanas depois, a mãe do Marcos, encontrou o texto do projeto deles na 
mochila do filho e resolveu se encontrar com a família de Pedro para conversarem a 
respeito da relação deles e como eles estavam apáticos e infelizes. Ela não aguentava 
mais se sentir tão culpada e impotente frente aquilo tudo. Depois de muito conversar e 
expor seus sentimentos e dúvidas, ambas as famílias perceberam que estavam erradas 
em separá-los, pois o mais importante era a felicidade dos filhos. Assim, decidiram 
tentar compreender e valorizar a profundidade do relacionamento dos dois.

Para reparar o mal que eles haviam causado aos seus filhos, os pais de Pedro e de 
Marcos resolveram desenvolver o projeto deles como uma surpresa, um presente.

A mãe de Pedro era uma grande costureira e fez todos os figurinos. O pai de Pedro, 
a cenografia do palco. Os pais do Marcos usaram sua influência para chamar mais 
pessoas e arcaram com as despesas do evento.

No dia do espetáculo, os pais conseguiram tirar seus filhos de seus quartos dizendo que havia uma importante reunião 
na escola na qual os alunos e seus responsáveis deveriam comparecer, imediatamente. Os rapazes estranharam o 
fato de seus pais estarem muito arrumados, porém não disseram nada. Na escola perceberam uma movimentação 
estranha e uma decoração diferente para a reunião de pais. Mas ao ver os panfletos e pôsteres do projeto que eles 
haviam criado colados nas paredes, ficaram imensamente surpresos e se perguntaram: quem poderia ter feito aquilo?

Quando eles se avistaram, congelaram! Mas seus pais fizeram um gesto de aprovação com a cabeça permitindo 
que eles se aproximassem.  Os dois, imensamente felizes, correram em direção um ao outro e deram um demorado 
abraço.

O espetáculo foi um grande sucesso, sendo muito aplaudido. Ao término dos agradecimentos, os pais dos jovens 
subiram ao palco e relataram ao público presente sobre o grande aprendizado que tiveram a partir do relacionamento 
dos seus filhos e lhes pediram desculpas publicamente pelos seus atos de intolerância e, emocionados, concluíram: “O 
amor não está entre barreiras e nos revela novas experiências que não podem ser julgadas como certas ou erradas. 
O amor é maior que tudo.”



iara e as Tartarugas
GRupo amarelinha

K

De um cesto encontrado na casa da Tia Lili, surgiu uma pequena 
indígena chamada Kiara. A menina havia sido deixada naquele cesto 
pela sua mãe para protegê-la do fogo que tomava a floresta onde 
ficava sua aldeia.

Então, nós levamos a Kiara para um lugar muito especial, 
para brincarmos com ela da nossa brincadeira predileta. No 
outro dia, surgiu deste mesmo cesto uma tartaruga que 
estava escondida e que demos o nome de Taruna.

Kiara e Taruna foram passear e encontraram um castelo 
encantado. Ao entrarem, brincaram muito. 

Ao entardecer, contemplaram um maravilhoso pôr do sol. 
Mas a noite chegou e elas tiveram que seguir pela floresta 
sentindo muito medo.



No meio do caminho, elas ouviram um barulho estranho vindo do lago. Elas 
caminhavam juntinhas e a passos bem lentos. Quando, de repente, surgiu o Monstro 

do Lago. Elas correram o mais rápido que puderam e o monstro as perseguiu. 
Mas o que elas não sabiam era que o Monstro do Lago era bonzinho  

e era também o dono do castelo. Ele estava muito solitário 
e só queria fazer novas amizades.

Quando elas cansaram de correr e o monstro se aproximou todo desengonçado, ele disse:

- Oi! Vocês querem ser minhas amiguinhas?

Elas perceberam que ele era legal. Assim os três voltaram juntos para o castelo, tomaram 
um chazinho e continuaram a brincar de muitas brincadeiras legais.



Taruna e Kiara decidiram criar uma escola super diferente 
e especial para ensinar as quatro tartaruguinhas  
a usar seus poderes mágicos com sabedoria,  
além de ensinar muitas brincadeiras divertidas. 

Nós também queremos ir para esta escola que se parece 
muito com a Brinquedoteca Ludocriarte! E você?

No outro dia, de dentro do cesto da Kiara surgiram outras  
3 pequenas tartaruguinhas que pareciam filhas da Taruna. 

Cada uma das tartarugas tinha um poder especial:  
teletransporte (ir para qualquer lugar como um flash de rapidez),  

spaghetti (se espichar elasticamente) e o terceiro poder,  
comum a todas: o de mudar de cor.

Mais um dia se passou e surgiu novamente do cesto 
uma última tartaruguinha, ainda menorzinha,  

com o poder mágico do gelo.
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Este projeto foi realizado com recursos do 
Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal

realização

Escrever histórias, deixar a criatividade fluir, dar vida a objetos inanimados, adentrar 
universos fantásticos e viajar dentro de si numa travessia cheia de aventuras... Tudo é 
possível na imaginação das crianças e adolescentes participantes da Ludocriarte, que 
trazem, neste livro, 6 histórias criadas coletivamente durante as Oficinas de Criação e 
Ilustração de Histórias do projeto Cultura da Infância, conduzidas pela Eliana Carneiro 

e Educadoras da Ludocriarte. No meio do percurso, fomos surpreendidos por uma 
pandemia, o que nos obrigou a desbravar novos caminhos e se aliar à tecnologia online 
para nos manter conectados. Deu certo! É só abrir este livro e mergulhar no imaginário 

repleto de aventuras, mistérios, enigmas, conflitos e alegrias desses jovens autores 
mirins para deleitar-se com a expressão pura da nossa infância e juventude.

Vamos fazer essa travessia de mãos dadas?


