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SONHOS E
CONQUISTAS

TURMA GRANDES TALENTOS



Sonho
Esther Dantas 

 
Todo mundo tem sonhos

Sonhos de crescer e vencer
Sonhos de lutar e conquistar 

 
Quem sonha acredita

Que tudo pode realizar, para isso
basta sonhar

Esse é o primeiro passo para
alcançar.



 



 

Essa história acontece em um reino muito, muito distante, em um

lugar maravilhoso chamado Terra dos sonhos. 

Esse lugar era bem bonito, e possuía muitas árvores e também

grandes montanhas. 

Os habitantes desse reino eram muito felizes, mas aconteceu algo

muito estranho, o rei Mawi desapareceu, e todo reino ficou muito

triste com o acontecido.

Mesmo com essa notícia inesperada, o povo da terra dos sonhos

ainda acreditava em dias melhores para o reino.



 

Bom dia princesa Giuliana, vamos levantar! Está um dia lindo! 

Disse Joana  empolgada.

Você tem razão, está realmente um dia lindo..., mas também de

que adianta o dia estar lindo, se eu tenho que ficar trancada aqui

nessa masmorra de castelo, fala sério, nada pra fazer, ninguém pra

conversar aff que chato!  

Ainda mais agora que meu pai desapareceu, minha mãe está com

medo de que algo ruim possa nos acontecer e não posso sair pra

lugar nenhum.

Depois da morte do rei, a mãe da princesa Giuliana ficou com muito

medo de deixá-la sair sozinha, temendo que algum reino inimigo

estivesse tramando algo, já que ela era a sucessora do trono real.



 

No campo de treinamentos Ariella, membra da guarda real

conversava com os outros soldados que zombavam dela:

Desde pequena sempre soube que queria ser capitã da guarda

real, e não me rebaixo para ninguém que diz que mulher não pode

participar do exército do reino. Vou ser a melhor capitã da Guarda

que já existiu para  lutar pelo reino e  garantir segurança para

todos!

Esse reino distante e cheio de encontros inesperados, ainda

guarda muitas surpresas, e não é que esse mundo, ou melhor,

reino, é pequeno, pequeno demais para quem tem sonhos como as

estrelas dos céus. 

 



 

Enquanto isso, na vila que ficava próxima ao palácio, Aislan um

jovem padeiro se perguntava:

Gente qual é o problema de querer ser diferente? Eu realmente

não sei. Será que eu não posso mais ter sonhos ou ter a minha

opinião?

Vocês devem estar me achando louco né? Minha família também,

eles querem que eu seja padeiro, só porque todos da nossa família

são. Mas meu sonho sempre foi ser escritor, poder ter meus livros

por todas as partes do reino, isso sim seria o máximo. 

Essa é a vida de Aislan, um menino sonhador que apesar de não

ter o apoio de sua família e amigos, queria lutar pelo que

acreditava: Que todas as pessoas poderiam ser o que quisessem,

sem se preocupar com a opinião dos outros.

 

E você, já lutou por algo que as pessoas diziam ser impossível

de acontecer, como foi essa experiencia?



 

Enquanto isso no castelo a rainha desesperada chama Giuliana e

diz: Filha, hoje a noite você vai ter que sair do castelo. 

Sair do castelo? Sim minha filha, com coração partido que  te peço

disse a rainha muito triste. Mas mãe o que é que houve? Perguntou

a princesa. 

Ariella sem querer descobriu um plano do Capitão da guarda para

tomar o poder, e acho que o sumiço do seu pai tem haver com

esse plano. Filha você precisa sair imediatamente do castelo, Ariela

já está cuidando para que você saia em segurança, arrume sua

mala já!

Giuliana Muito triste com a notícia, foi para seu quarto arrumar suas

coisas, enquanto Ariella pensava em uma forma de saírem do

castelo sem serem vistas.



 

Ariella era muito amiga de Aislan, então ela pediu que ele

escondesse a princesa em sua padaria, até que arrumasse um jeito

de desmascarar o capitão da guarda. 

Ariella estava com muito medo, porque sabia que a vida da

princesa estava em risco, mas como guerreira e amiga de Giuliana

tomou uma decisão difícil, a de enfrentar o capitão da guarda,

mesmo que pra isso ela tivesse que abrir mão do seu maior desejo.

 

E você, já decidiu enfrentar um medo ou abrir mão de uma

coisa que queria muito?

 

 



 

Ao encontrar Ariella o capitão da guarda diz: Ariella você está muito

estranha, preciso conversar com você. 

Não, estou normal, é uma impressão do Senhor. Responde Ariella

tentando disfarçar seu nervosismo.

Você soube do sumiço da princesa ?  Sim soube, em todo reino só

se fala nisso.

Vou ordenar imediatamente que você comande uma busca em todo

reino, e caso a princesa não seja encontrada em dois dias, eu

assumirei o trono da terra dos sonhos, e se ficar ao meu lado te

nomearei capitã da guarda real, mesmo não concordando muito

com isso.

É mesmo capitão, mas por quê? O senhor não acha que sou 

capaz? Perguntou revoltada. 

Você sabe né Ariella.

Fala capitão, porque eu realmente não sei. 

Por você ser mulher!

 

 



 

Naquele momento, Ariella teve que tomar uma decisão muito difícil

e arriscada, contrariar o capitão, já que ele era um homem muito

mau e preconceituoso.

Capitão, o senhor sabe que sempre sonhei em ser capitã, e fique

sabendo que jamais aceitaria uma coisa dessas, mesmo que fosse

para ser rainha da terra dos sonhos.

Ariella você é mulher! Acha mesmo que vai ter outra chance?

Eu posso até não ter outra chance, mas nunca serei uma traidora

como você!  

Capitão porque você traiu o rei, logo ele que sempre te ajudou, foi

seu amigo e você quer tomar o trono dele? E pior ainda, quer que

eu concorde com o seu plano, Irei lutar até o fim para me tornar

capitã, mas nunca, nunca irei me aliar a você.

 

 



 

Enquanto isso no vilarejo, onde viviam as pessoas mais humildes,

os soldados procuravam a princesa por toda parte, então  entraram

bem  na padaria de Aislan, onde Giuliana estava escondida. 

Quando perceberam a presença dos guardas  eles  fugiram pela

porta dos fundos, e correram em direção à floresta .

 

 

 

 



 

Aislan e Giuliana  decidiram entrar no rio para que os soldados não

vissem as pegadas no caminho. Então durante a fuga, quando já

estavam dentro do rio escorregaram em uma pedra e a correnteza

os levou para uma queda d'água.

Graças a Deus os Dois saíram vivos, e foram se esconder em uma

gruta que tinha na cachoeira. Ao anoitecer ouviram gritos de

socorro, e Giuliana achou aquela voz muito familiar, então ela e

Aislan foram correndo no meio da floresta e a voz ia aumentando à

medida que corriam.

 No meio da floresta escura havia uma gruta escondida e quando

entraram viram um homem preso e a suspeita de Giuliana estava

certa, a voz que ouviram era realmente do seu pai, o rei Mawi.

 

 

 



Enquanto isso no castelo o clima ficou tenso, o capitão viu que

Ariella não concordava com seu plano, e mandou que os guardas a

prendessem.

Mas os guardas perceberam que Ariella estava certa, e não

obedeceram a ordem, pelo contrário prenderam o capitão no

castelo pela sua traição contra o rei, e a partir daquele momento

Ariella assumiu o controle da guarda.

 

Você já sofreu alguma  injustiça?

Se você visse alguém sendo injustiçado o que faria?

 

 

 

 

 

 



Depois de abraçar sua filha e explicar tudo o que havia acontecido,

Aislan, Giuliana e o rei Mawi  retornam ao palácio, e todos ficam

muito felizes e surpresos com a presença do rei no castelo.

Nesse mesmo dia, o rei surpreende a todos entregando a coroa

real para Giuliana, porque entendia que era a hora dela assumir o

governo da Terra dos sonhos.

Depois de provar sua bravura e coragem, ao defender a princesa, 

Aislan é convidado para ser conselheiro do reino da terra dos

sonhos. Além de ser conselheiro do reino, ele começa a escrever

seus livros, e  a espalhar seus textos por todo o reino, realizando o

seu maior sonho, se tornando um grande escritor.

 

 

 



Com o tempo Giuliana se tornou uma ótima rainha e pode não só ter

a liberdade de ir e vir no reino, como também começou a receber

famílias de outros reinos, que por algum motivo não tinham

condições de permanecer em sua terra. A nova rainha criou leis que

garantiam trabalho pago, comida, educação e moradia para essas

pessoas. 

Ariella que provou ter muita coragem ao recusar a proposta do

capitão da guarda, no reinado de Giuliana se tornou a primeira

capitã da guarda real, mostrando ao mundo que as mulheres podem

ser o que elas quiserem.

 

 

 

 



 

O capitão da guarda foi condenado por traição, e a sua pena foi ler

os livros de Aislan para os prisioneiros do reino dos sonhos durante

dez anos.

Com o passar do tempo ele se arrependeu verdadeiramente das

coisas ruins que fez, e mesmo após cumprir toda sua pena, ele

continuou lendo para os prisioneiros, e com a ajuda de Giuliana e

Aislan fundou  a primeira biblioteca do reino dentro da prisão. 

 

 

 



 

Essa história foi baseada em fatos e pessoas reais, pessoas que

lutaram pelos os seus direitos, combatendo o  preconceito, o

machismo a desigualdade.

A ideia de escrever esse conto surgiu a partir da votação para

escolher o nome do nosso grupo. Nesse dia conversamos sobre

democracia e a importância do voto. Durante a votação

descobrimos, que houve uma época aqui no nosso país que

pessoas pobres, mulheres e negros  não podiam votar, e que nos

dias de hoje em alguns países isso ainda  acontece infelizmente.

Esse bate papo continuou no dia seguinte onde falamos sobre

pessoas que lutaram pelos os seus direitos e sonhos.

 

 



 

Meninas paquistanesas e sua sede de estudar, Mulheres e a sua

constante luta por igualdade e justiça e também os refugiados, que por

causa de guerras, fome  e políticos tiranos, deixaram sua terra em

busca de dias melhores longe de onde foram criados.

Essas pessoas mudaram não só a sua realidade, mas também a

forma de ver o mundo de muitas outras pessoas. 

 

Nunca deixe de lutar pelos seus sonhos, pois a vida é como um jogo

existem fases fáceis e difíceis, mas o seu principal objetivo é jogar, e

jogar é vencer !

(LAIS DA SILVA FERREIRA - 11 anos -Sesc+ Infância Tijuca)

 

 



Desenhe ou escreva o seus sonhos aqui


