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Embora com sete anos, muitos lobos 
conheci.

Quem inventou as histórias pensa que 
não entendi.
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Dizer que o lobo engoliu a pobre de 
uma velhinha é mentira, veja só, ela era 
bem gordinha.
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Se engolisse, entalava no meio de sua 
goela.

Depois cortar a barriga, para de lá 
dentro tirá-la?!
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Dizer que os porquinhos 
foram vítimas do lobo, 
mais uma vez, assoprando 
e derrubando, quase 
pegando os três?!...
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Dizer que o lobo os sete 
cabritinhos conseguiu enganar, 
pintando a pata de branco e seis 
conseguiu devorar?!
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Tudo isso foi história que ouvi a vida inteira...
Mas eu conheci o lobo que me disse: “tudo é 

asneira.”
— Eu sou um lobo bonzinho. Isso é difamação.
Olha que fazer maldades nunca foi minha intenção.
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Ia já acreditando, em tudo que ele dizia, 
mas o tempo foi passando e a fome dele 
crescia.

Começou a lamber os beiços, olhando 
muito para mim.
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E eu, a desconfiar, fui saindo de 
mansinho.

Pois num era que o lobo já queria 
me comer!
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E, assim, mais que depressa, as pernas 
pus a correr.

Pois saibam, meus coleguinhas, que uma 
coisa eu aprendi:

Quando o povo fala muito, tem verdade 
no que diz.

O lobo sendo carnívoro, engole-nos 
mesmos vivos.
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Foi isso que entendi.
E vou aqui terminando, já desdizendo 

o antes dito:
Em história de lobo mau, eu muito 

que acredito!
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Socorro Ventura

Sou Socorro Ventura, nasci em Crato - Ceará, 
cidade onde  moro atualmente. Leciono há 13 
anos nas séries iniciais e faço do incentivo 
à leitura uma brincadeira gostosa e, com a 
construção de cordéis, deixo minha marca, 
rimar rima com rima, isso muito me fascina.  
Creio na apropriação do mundo através da 
leitura, alfabetizada por uma agricultora, 
inspirada em violeiros do sertão, deixo claro 
que podemos ir muito além através da leitura e 
sermos doutores da palavra.

Felipe Dias

Nasci em Fortaleza, no Ceará, no dia 25 de 
março de 1983. Atualmente moro em São Paulo. 
Curti desenhar todos os projetos do Paic que 
participei. É bom ver ideias assim concretizadas. 
A ajuda prestada à criança e ao aluno da escola 
pública é gratificante de ser feita.


