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O que você faria se um extraterrestre lhe mandasse uma carta,  
pedindo um pouco de atenção? 

 
Com um olhar delicado, Ana Cristina Melo, em seu novo livro infantil,  

aborda a falta de tempo na relação entre pais e filhos,  
sob a ótica de uma criança. 

 

 
 
 
A escritora Ana Cristina Melo aborda com sensibilidade um tema que afeta a todos em nossa 

sociedade – a falta de tempo. Uma falta de tempo que atinge as relações familiares, principalmente 

entre pais e filhos. São muitas atividades e prioridades que adultos e jovens assumem em suas 

rotinas. Dessa forma, na correria da vida moderna, criamos pequenas bolhas em nossa agenda que 

nos isolam do que é mais importante, como por exemplo a cumplicidade com aqueles que amamos. 

Pelo olhar de uma menina criativa e esperta, e com múltiplas leituras para crianças e adultos, o livro 

nos questiona se atitudes erradas não podem ser apenas um pedido de atenção. Por outro lado, o 

texto, ricamente ilustrado por Patrícia Melo, nos conduz numa descoberta sobre o fato de que 

precisamos de muito pouco para estabelecer essa troca tão preciosa com quem amamos. Com 

jeitinho, é possível ter tempo para tudo. Basta usar a imaginação! Até mesmo para ler as cartas de 

um extraterrestre pra lá de insistente!  

SINOPSE 
 
Em “Sete cartas de outro planeta”, enquanto pai, mãe e irmão estão dedicados a suas tarefas, 

nossa protagonista, completamente entediada, tenta inventar algo para “desligar aquele tempo lerdo 

 



e chato”. Sozinha, sem conseguir a atenção de ninguém, dá início a uma busca que revira gavetas e 

ferramentas, gerando uma balbúrdia que se tornará mais um motivo de desavença dentro de casa. 

Mas tudo muda quando algo inusitado acontece... Um envelope amarelo, sem remetente e sem 

destinatário, aparece debaixo da porta da sala. Espiando para ver a reação de sua família, ela ouve o 

conteúdo da primeira carta que se revela escrita por um pequeno extraterrestre. Mas será que a 

família conseguirá se comunicar com um ser tão diferente? 

Outras seis cartas aparecem em vários cantos da casa, em momentos de muito significado para a 

criativa menina. O que será que o ETezinho escreveu em cada uma e o que será que ele pode nos 

ensinar sobre o seu planeta? 

 

TRECHO 
 
Moro em outro planeta. Trouxe uma caixinha de tempo. Alguém quer comprar? 

Puxa, tinha um ET em nossa casa! Gostei dele, mesmo sem conhecer. Fiquei pensando que podia 
ser um ET menina, e podia virar minha amiga. Afinal, eu também adoro rosa. 
Pensei que alguém ia convidar o ET pra entrar, tomar um cafezinho, mas nada aconteceu. Ninguém 
tocou no assunto. 
Vai ver meus pais e meu irmão não gostavam de extraterrestres. 
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