
 
Os Criadores de Sonhos 

 
 

echa os olhos e tenta imaginar de onde vêm os teus sonhos. Será que entram sozinhos na tua 

mente ou há alguém que os coloca aí enquanto dormes? Vamos ver se descobres. Pega na tua 

lanterna mágica e segue pelo Caminho Encantado. Onde irá ele levar-te esta noite? 

 

 

Encontras-te no meio de um lindo parque. Há uma lua nova, pálida como a base da tua unha, e 

as estrelas brilham por cima de ti. À volta vês árvores, flores e relva. No lago há cisnes, com pescoços 

esbeltos e compridos com a forma da letra S. Que lugar tão bonito e tranquilo! 

De repente, ouves alguém a rir por detrás de um arbusto e vais ver quem é. São dois duendes, 

com metade do teu tamanho. Dão muitas risadinhas e, com uma pá, estão a tentar colocar o que 

parece ser areia cintilante dentro de baldes. O problema é que a areia não parece querer ficar nos 

recipientes. Está sempre a tentar fugir! À volta há outros duendes a tentar juntar a areia cintilante. O 

que poderá ser esta areia? 

Não pode ser uma areia qualquer, porque se assim fosse não estariam tão preocupadas em a 

não desperdiçar. Perguntas então aos teus novos amigos o que é. 

— É brilho de estrela — dizem-te eles — aquilo de que os sonhos são feitos. Somos Criadores 

de Sonhos. Todas as noites juntamos brilho de estrela e colocamo-lo na nossa Máquina de Sonhos 

para que se transforme em sonhos maravilhosos. Vem connosco e logo vês! 

 
Os Criadores de Sonhos levam-te até uma máquina de metal, grande e reluzente, no meio do 

parque. Agora estão a esvaziar os baldes lá para dentro e a máquina começa a estremecer e a vibrar, 

a chocalhar e a borbulhar. Na parte de trás podes ver o Chefe dos Criadores de Sonhos muito 

ocupado a fazer rodar a grande manivela. 

F 



De repente, começam a flutuar uma série de sonhos claros e brilhantes, cada um leve como 

uma pena. Flutuam para se divertirem com as crianças do mundo inteiro enquanto elas dormem. Vês 

então os Criadores de Sonhos a saltarem para os sonhos e a cavalgarem-nos em direção ao céu, lá 

muito em cima, até passarem a lua pálida e as estrelas cintilantes. 

 
Mas espera! Vai ali um sonho sozinho!  

Rapidamente, os Criadores de Sonhos tentam apanhá-lo, mas ele vai muito depressa.  

— Oh — diz um deles tristemente — foi um pesadelo que escapou! 

Agora os teus amigos deixam-te meter brilho de estrela na máquina. Mais uma vez, esta 

estremece e vibra, chocalha e borbulha. Depois, liberta o sonho mais bonito e brilhante que alguma 

vez imaginaste! 

— Este sonho é só para ti — diz um dos duendes. — Se saltares para cima dele, levar-te- 

-á para onde quiseres. 

Agradeces e prometes vir visitá-los de novo, muito em breve. 

 

Chegou o momento de deixares os Criadores de Sonhos. Por isso, apanha o sonho especial e 

fecha os olhos. Para onde te irá ele levar esta noite? 

 

«  «  « 

 

Sugestões 

 

• O mundo fica um pouco escuro todas as noites para que tu e os teus olhos possam descansar. 

• Os sonhos são muito importantes…por isso seria muito bom que te lembrasses deles. Podes mesmo 

escrevê-los no teu “Caderninho dos Sonhos”. 

• Fecha os olhos, relaxa e descontrai-te….Deixa que os duendes te tragam um sonho esta noite…. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Anne Civardi et alii 

Dorme Bem 
Lisboa, Editorial Estampa, 2008 

(Adaptação) 


