
As galinhas escritoras 

 

 

Henrietta adorava ler. Como já tinha lido todos os livros da 

quinta pelo menos uma dúzia de vezes, decidiu ir à cidade em 

busca de mais. Quando viu algumas pessoas a sair da biblioteca 

com livros, entrou e pôs-se na fila.  

Quando chegou a vez dela, a bibliotecária disse: 

— Não temos nada para galinhas aqui. Tente a loja de 

alimentação.  

Frustrada, Henrietta cacarejou o mais alto que pôde. 

— Porque não me disse isso antes? — perguntou a 

bibliotecária, que logo lhe entregou três livros.  

 
Henrietta ficou extasiada, ou melhor, “ovonubilada”. 

Todos os dias lia para as tias e, quando os livros 

chegavam ao fim, ia à biblioteca em busca de mais.  

Certo dia, disse: 

— Se é tão divertido ler livros, escrevê-los deve ser 

fabuloso, ou seja, “fovoloso”.  

E procurou um livro sobre escrita nas estantes, o que 

muito surpreendeu a bibliotecária.   

Mal chegou a casa, Henrietta pôs-se a ler. 

 

 

1ª REGRA: Precisa de uma personagem principal  

 

— Essa posso ser eu — disse a Tia Golda. — Sou a galinha mais importante daqui.   

— Essa personagem tem de ser interessante — leu Henrietta. 

— Nesse caso, sou eu — disse a Tia Morissa. 

— Não, sou eu! — ripostou a Tia Golda, que acabou por levar a sua avante em virtude da 

idade. 

Henrietta encontrou uma máquina de escrever e começou a debicar, perdão, a escrever 

uma história.  

 

Era uma vez uma galinha chamada Tia Golda. 

 

2ª REGRA: Precisa de ter um argumento 

 



— Um aumento? 

— Não. O argumento é o que acontece na história — explicou Henrietta, que leu a regra 

seguinte. 

 

3ª REGRA: A sua personagem principal tem de ter um problema 

 

— Eu cá não quero problemas.    

— Nem eu.    

— Nem pensar! 

— Então, vou ter de inventar uma personagem — decidiu Henrietta. 

 

Era uma vez uma galinha chamada Maxine. 

 

4ª REGRA: Desenvolva o seu argumento em torno da pergunta “E se?” 

 

— E se Maxine for sozinha à floresta? 

— A mãe dela tem de a avisar dos perigos.  

 

Maxine foi para a floresta sozinha,  

apesar de a mãe a ter avisado dos perigos que corria.  

 

— Vai-lhe acontecer alguma. 

 — Pode ser seguida por um lobo. 

 

De repente, Maxine viu que um lobo a seguia.  

 

— Depois o lobo apanhou-a. FIM. É uma boa história.  

— A Maxine não pode ser apanhada. Tem de conseguir escapar — protestou Henrietta.  

— E se ela matar o lobo com uma arma ciberespacial? 

— O lobo vira torrada! FIM. É uma boa história. 

— Isso é um pouco pateta. As galinhas não têm armas. Segundo a  

 

5ª REGRA: Escreva sobre o que sabe. 

 

— E se ela se esconder? Nós escondemo-nos dos falcões todos os dias.  

 

Maxine escondeu-se debaixo de um arbusto.  

 

— Aí o lobo aborrece-se e vai-se embora. FIM. É uma boa história. 



 — O lobo não pode ir logo embora.  

 

6ª REGRA: Crie suspense 

 

— Vai para a despensa? 

— O suspense destina-se a preocupar o leitor — Henrietta explicou. 

 

O lobo cheirou o arbusto e disse  

“Cheira-me a uma deliciosa galinha bem perto daqui.”  

E começou a rastejar em direção ao esconderijo de Maxine. 

 

— E come-a. FIM. É uma boa história.  

— Ainda não! De acordo com a  

 

7ª REGRA: Dê vida à sua história usando os cinco sentidos 

 

Maxine ouviu o lobo uivar.  

À medida que o animal se aproximava, viu os seus dentes afiados e cheirou o seu odor. 

Quando ele se aproximou mais, sentiu o calor do seu bafo nojento. 

E, mal ele enfiou a cabeça nas folhas,  

Maxine degustou a bílis das suas próprias moelas. 

 

— E morreu de susto. FIM. É uma boa história. 

— Ainda não é O FIM. Os fins são a parte mais difícil — confessou Henrietta. 

— A mãe da Maxine consegue salvá-la a tempo.   

— Não! Segundo a  

 

8ª REGRA: A personagem principal tem de resolver os seus problemas 

 

Maxine encheu-se de coragem e enterrou o bico afiado no nariz tenro do lobo.  

O lobo uivou de dor e fugiu para não mais ser visto. 

FIM. 

 

— É uma boa história.  

— Não é uma boa história, é uma história fantástica. Vou revê-la até ficar perfeita e 

mando-a a um editor.  

 
Caro Editor, 



Envio-lhe a história OS PERIGOS DE MAXINE, um livro sobre uma 

galinha. Estou perfeitamente habilitada para a escrever porque sou 

galinha. Sei como uma galinha pensa e sente e do que gosta de ler.  

Com os meus ovimentos, 

Henrietta.  

 

Muitos meses mais tarde, o editor enviou uma carta de recusa de publicação.   

Cara Henrietta: 

Não publicamos livros escritos por galinhas. E mesmo que o fizéssemos, 

não publicaríamos este. Não gostámos da história.  

Sugerimos que não abandone o seu emprego e desejamos-lhe 

felicidades.  

 

Raposo Caçador, Editor 

 

As tias ficaram devastadas, mas Henrietta não ficou a matutar na rejeição.  

— Publicarei os meus próprios livros — anunciou. 

 

 

 

Quando acabou de os escrever, Henrietta ofereceu um à bibliotecária.  

— O seu livro tem de ser submetido a apreciação. Mande-o para a Revista Milho. 

E Henrietta assim fez. Quando a crítica foi publicada, eis o que dizia: 

 

Henrietta  Os Perigos de Maxine 

Uma Dúzia de Páginas  Editora Cidra 

 

Henrietta pôs mesmo um ovo com o seu primeiro livro, que esperamos 

seja o seu último. Os Perigos de Maxine mostra bem por que razão as 

galinhas NUNCA deviam escrever. É um livro pestilento.   

Noah Lyke 

 

— Pestilento significa que cheira mal. FIM DA HISTÓRIA. 



— Mas eu vou continuar a escrever — disse Henrietta, embora se sentisse magoada e 

uma voz continuasse a dizer-lhe que as galinhas NUNCA deviam escrever.  

 

De repente, Henrietta sentiu-se desanimada e até deixou de 

ir à biblioteca. Contudo, as tias tinham saudades de a ouvir 

ler e insistiram tanto com ela que a sobrinha acabou por 

ceder.  

Henrietta sentia-se embaraçada. E se a bibliotecária tivesse 

lido a crítica? 

  

Se a lera, não parecia. 

— Olá, Henrietta — saudou-a mal a viu. — Sabias que a as 

crianças adoram o teu livro? Achas que lho podes ler? — 

pediu.  

 

 

Os Perigos de Maxine 

escrito por Henrietta 

e votado o melhor livro do ano  

pelos nossos leitores da Hora do Conto.  

 

 

Quando Henrietta entrou na sala de leitura, as crianças aplaudiram-na. Embora lesse de 

forma expressiva, tudo o que as crianças ouviram foi: 

 

BUK  BUK    BUK  BUK   

BUK  BUK    BUK   

BUK      BUK    BUK 

 

 

Não que isso tivesse alguma importância.  

Afinal, já sabiam a história de cor…  

 

 

 
 

 

Mary Jane & Herm Auch 
The Plot Chickens 

New York, Holiday House, 2009 
(Tradução e adaptação) 


