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Sonhos Metidos a Esper-
tos

Pense só… Para onde vão os so-
nhos quando a gente termina de 
sonhar? Será que somem, tchau!, 
bye-bye, fui!, e nunca mais? Ou fi-
cam guardados em algum lugar? 
E esse lugar é aonde a gente vai e 
de onde a gente volta, ou que fica 
dentro da gente? E, até a gente 
voltar, será que o sonho fica lá, es-
perando, quietinho, ou…? É… tem 
pergunta que não dá para respon-
der. Ou então só responde contan-
do história: botando a imaginação 
para funcionar. Até porque fica 
mais legal, quer ver? Uma coisa é 
contar… Era uma vez um garoto 
chamado Zacarias, que ganhou 
um cachorro. E outra é contar… 
Era uma vez um garoto chamado 
Zacarias que queria porque queria 
ganhar um cachorro peludão com 

olhos da cor do chocolate.
E tanto queria, que vivia sonhan-

do com o tal cachorro, até que, 
numa noite, acordou, e lá fora en-
controu o Apanhador de Sonhos. 
Daí… Daí, rola a história! E história 
é como sonho. Às vezes fica dentro 
da gente.

Às vezes cisma de virar realidade.

Reflexões para a leitura

1. Você sabe o que é sonho? Sabe 
mais ou menos? Não tem proble-
ma, porque saber, com certeza, 
ninguém sabe. Mas tente escrever 
o que é sonho, em poucas linhas, 
só para começar a brincadeira.

2. Quando a gente aperta um bo-
tão, a tevê é ligada. Quando a gen-
te larga um tênis, ele cai no chão. 
E quando a gente cobre uma se-
mente com terra boa, nasce uma-
planta. Essas coisas acontecem o 
tempo todo. Mas, igualzinho aos 
sonhos, o que a gente sabe de ver-
dade sobre eletricidade, gravida-
de e germinação? De onde vêm? 
Como acontecem? E o que são, ao 
certo? Que tal dar uma de detetive 
e investigar a respeito?

3. Sonho é uma coisa que im-
pressiona tanto a gente que te-
mos várias expressões que não 
têm muito a ver com o sonho que 
a gente sonha de noite, mas que 
metem sonho no meio. Vamos ver 
se você sabe ou se descobre o que



significam:
* Nem sonhando!
* Acabou, como se tivesse sido 

um sonho…
* É o seu sonho dourado.
* Parecia um sonho…
* Você é um sonhador!
* Ainda vou realizar meus so-

nhos.
* Ele vive sonhando de olhos 

abertos.

Sugestões para trabalhar 
com a leitura

1. Dê uma outra olhada nas ilus-
trações do livro. De repente, bi-
chos, seres, personagens, de épo-
cas e lugares diferentes ficaram 
passeando ali na vizinhança do 
Zacarias. Agora, pesquise numa 
enciclopédia e responda…

a. De que região do mundo po-
deriam ter vindo as zebras e o leão, 
se é que o sonho não foi buscá-los 
num zoológico?

b. De que época teria vindo 
aquele simpático dinossauro, com 
ar de quem ainda não tomou o 
café da manhã?

c. Reparou que lá pelas tantas 
aparece um pinguim, voltando 
com Zacarias para o caminhão dos 
sonhos? De onde ele teria vindo, 
se não fosse de um comercial de 
sorvete?

d. E os piratas? Em que séculos 
houve aí pelos mares piratas da 

perna de pau? E em que mares 
eles mais atacavam?

e. Perguntar quando existiram 
dragões é meio que maldade, mas 
cavaleiros andantes, desses de 
armadura, que nas histórias per-
seguem dragões, pode… Em que 
séculos e lugares eles existiram? 
Teve deles no Brasil, hem? Ou será 
que eles lutaram contra os índios, 
no oeste americano?

2. Você já ouviu alguém dizer 
que sonho é presságio de alguma 
coisa? Ou que revela segredos de 
nosso inconsciente? Que tal pe-
gar um dicionário e descobrir que 
palavras são essas, que falam de 
coisas tão misteriosas quanto os 
sonhos?

3. Se você acordasse mais cedo 
do que todo mundo e encontras-
se o Apanhador de Sonhos, você 
pediria a ele para deixar um sonho 
com você? Qual, dos seus sonhos, 
você quer que vire realidade?

4. E se o Zacarias tivesse ficado 
com medo de ver aqueles sonhos 
passeando pela rua, e se escon-
desse em casa até tudo acabar? E 
se ele não acreditasse no Apanha-
dor de Sonhos? E se não fosse dar 
uma ajuda para resolver a encren-
ca em que o Apanhador estava? 
Agora, o escritor é você, que vai 
contar como ia ficar a história se 
uma ou mais dessas coisas aconte-
cessem…

5. Mas você acha que tem coisa 



que a gente sonha, sonha tanto 
conseguir, que acaba conseguin-
do? Como isso acontece? E esse 
sonho que faz a gente conseguir 
coisas é do mesmo tipo do sonho 
do Zacarias, em que entrava até ri-
noceronte?

Professor

Tem sonho que vira realidade; 
tem sonho que vira história. Do 
mesmo modo, com imaginação e 
sonhos, as pessoa transformam a 
realidade. O garoto Zacarias queria 
um cachorro. Queria tanto, e tanto 
sonhava com ele, que o cachorro 
acabou entrando para a sua vida. 
Nesta história, isso aconteceu por 
meio da magia e da imaginação… 
dos sonhos… Mas quem sabe esta 
não é apenas uma maneira de a 
gente dizer para qualquer garoto 
ou garota que os sonhos dele, de 
vida e de mundo, se ele os quiser 
com bastante vontade (e fizer uma 
forcinha no mundo acordado), 
têm uma chance de virar verdade?

* Para mais informações sobre 
os Temas Transversais propostos 
pelos Parâmetros Curriculares Na-
cionais do Ministério da Educação 
e Cultura, acesse: www.portal.mec.
gov.br.

** A Meta do Milênio 2 tem como 
objetivo atingir o ensino básico 
universal, ou seja, o ensino de qua-
lidade para todos e, assim, permitir 
a formação de adultos alfabetiza-
dos e capazes de contribuir para a 
sociedade como cidadãos e profi 
ssionais. Para mais informações 
sobre as Metas do Milênio, acesse: 
www.pnud.org.br.
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