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Para os alunos, professores e coordenadores das escolas  

municipais Ramira Felix da Silva, Moacyr Archanjo dos  

Santos e Santa Inês, que acolheram o passarinho com  

tanto carinho e ajudaram na descoberta da Liberdade.

Para Jaqueline, amiga que acompanhou de pertinho,  

experimentando e criando novos diálogos entre  

crianças e personagens.
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O passarinho perguntou ao lápis vermelho:

— O que é a ?

O lápis rodopiou, pulou, riscou fraquinho, depois  

bem forte, rápido, em curvas, retas, texturas…

O passarinho não sabia rabiscar, mas mesmo assim  

agradeceu.




