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E se o vento se tornasse o vilão de uma história? 

 

Misturando ideias da clássica história de Chapeuzinho Vermelho,  
Ana Cristina Melo transforma personagens e cria um enredo encantador, 
que mostra como os problemas podem ser superados com determinação.  

 

 
 
 
E se a Chapeuzinho Vermelho fosse um menino? E a vovozinha doente estivesse vendendo saúde, 

tanto que pede ao menino para levar um bilhete para seu namorado? E se esse menino, em vez de 

evitar a floresta, a usasse como caminho, descobrindo a riqueza da Natureza? Ah, e não se esqueça 

de imaginar que o lobo mau pode não ser tão mau assim e esteja numa pele diferente – a do vento!  

É assim, misturando ideias do clássico de Chapeuzinho Vermelho, além de brincar com a 

imaginação, que Ana Cristina Melo e Fabio Maciel conduzem os leitores nessa encantadora 

história. Ana Cristina convida os leitores a se tornarem companheiros de viagem do protagonista, na 

sua eterna busca por novos conhecimentos. Fabio, por sua vez, espalha criatividade com suas 

colagens, que enriquecem ainda mais o cenário imaginado pela escritora. Tudo para convidar o 

leitor, de qualquer idade, a pensar que, talvez, grandes problemas sejam apenas obstáculos que 

pedem um olhar diferente. Ou que as soluções podem vir do que parecia ser um contratempo. 

SINOPSE 

Em “O menino, o bilhete e o vento”, um menino curioso recebe uma tarefa importante de sua avó: 

levar um bilhete para o Seu Olavo, que mora na cidade. No caminho, ele se encanta com os hábitos 

dos animais e isso desperta ainda mais sua curiosidade. Tanto, que tem vontade de ler o bilhete. O 

 



que ele não sabia é que tinha alguém à espreita, com o mesmo desejo. Esse alguém é o vento. É ele 

quem rouba o papel e leva o menino a superar obstáculos e viver aventuras para recuperar o bilhete 

da avó.  

O livro convida os leitores a voar e saltar com dois personagens encantadores – o menino e o vento, 

descobrindo a magia que existe nas entrelinhas do nosso dia a dia, e que a solução de um problema, 

às vezes, pode vir do que parecia ser um contratempo. 

 

TRECHO 

 

E lá foi o dedo cutucar a mão, e a mão pegar o papel. 
O bilhete saiu do bolso, beeeeeem devagar, tão devagar quanto o passo do menino até ali. 
Mas quando faltava pouco para se ajeitar na mão dele... 
O vento veio curioso também. 
E puxou o bilhete com mais força que o menino. 
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