
Voe, Mitzi, 
voe!
Depois de um encontro com os 
gansos selvagens, Mitzi também 
deseja voar para longe…

• Novo trabalho da autora austríaca 
Helga Bansch.

• Obra que trata de temas como 
perseverança e liberdade com 
delicadeza.

Quando um ganso selvagem pousa na granja onde Mitzi vive, 
ela também quer aprender a voar como ele. 
Devido a mudanças na dieta e outros fatores, os gansos de 
cativeiro não sabem voar, e caçoam do desejo dela, mas Mitzi 
está determinada a aprender. Porém, voar não é nada fácil! Será 
que ela conseguirá realizar seu sonho? 
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Além da história
Esta delicada história permite trabalhar temas como: animais 
selvagens versus animais em cativeiro, superação e 
convivência social. 

Esta história permite trabalhar diferentes temas, por exemplo: a 
gansa Mitzi quer muito aprender uma nova habilidade e treina 
com afinco, mas seus amigos não a incentivam: essa é uma boa 
maneira de tratar os amigos? Quem já se empenhou muito para 
aprender uma nova habilidade? Como foi essa experiência? E 
também: quais outras espécies de animais podem viver tanto em 
cativeiro quanto na natureza?

Sobre a autora e o tradutor
Helga Bansch nasceu em Leoben, no estado da Estíria, Áustria, 
em 1957. Estudou na Academia Pedagógica de Graz. Durante 
muito tempo, trabalhou como professora de ensino primário, e 
atualmente vive como artista em Viena.

José Feres Sabino nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São 
Paulo, em 1972. É graduado em Filosofia pela Universidade de 
São Paulo (USP), onde também fez seu mestrado. É tradutor e 
professor de filosofia.
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