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Olá! Eu sou a Fada do Dente e vim falar diretamente do mundo encantado 
com vocês!



Outro dia, quando estava me preparando para buscar um dente lááá do 
fundo, que havia caído da boca de um menino, escutei duas crianças 
conversando. Elas diziam assim:
- Puxa vida, eu estou tão triste e desanimada... Parece que está tudo dando 
errado...
- Eu também já fiquei muito triste – respondeu a outra – e às vezes eu penso 
em desistir de todos os meus sonhos...

Eu sei que isso não é meu assunto, que eu trabalho com a magia dos dentes e 
tal... Mas não podia deixar de me preocupar!



VOCÊ JÁ FICOU

MUITO TRISTE?

?

Por isso, eu te pergunto: você já ficou triste e cansado, achando que tudo vai 
dar errado pra sempre?  Algum adulto que você conhece já ficou tristonho, 
desanimado, pensando em desistir de tudo? Pergunte a alguma pessoa 
grande.

Pois bem! Eu vim te contar que isso pode acontecer no mundo encantado 
também! Mas nós aprendemos uma lição muito especial... Será que você 
adivinha qual é?



Primeiro, vamos pensar comigo!
Se a Bela tivesse ficado em casa chorando e não fosse procurar seu pai, ela 
teria conhecido um castelo encantado, com uma biblioteca enorme, e ainda 
salvo a Fera da maldição? Sim, foi ela quem salvou a Fera, lembram?

Se o Pequeno Príncipe 
ficasse desanimado em 
seu pequeno planeta, 
sofrendo porque os 
baobás – aquelas árvores 
enormes – iam tomar 
tooooooda a sua 
superfície, ele teria 
aprendido tanto buscando 
conhecer vários outros 
planetas?



Se a Chapeuzinho Vermelho não usasse o medo a seu favor e corresse para chamar 
o caçador, a vovó seria salva?
Se um super herói ficasse paralisado, amendrontado, decepcionado com ele 
mesmo, só porque perdeu algumas batalhas, ele conseguiria derrotar os vilões
ajudar as pessoas?

Se a Branca de Neve não 
tivesse fugido do castelo, ela 
seria amiga dos 7 anões e 
reencontraria seu príncipe? 
Ou pior: e se ela decidisse 
continuar dormindo pra 
sempre no meio da floresta, 
já que a vida dela era muito 
difícil, sendo perseguida pela 
rainha má? Todas as coisas 
muito boas que ela teve em 
sua vida depois disso teriam 
acontecido?

E se eu desistisse de 
pegar dentes e 
deixar recompensas 
só porque algumas 
pessoas não 
acreditam que eu 
existo, eu ficaria 
feliz?



A resposta para todas essas perguntas é uma só – NÃO!

Mas você pode pensar: “Mas, Fada do Dente, todos eles ficaram tristes e 
desanimados um monte de vezes”... Sim, muitas vezes, choraram, ficaram 
com medo e acharam que não iam conseguir fazer muitas coisas. Mas eles 
enxugaram as lágrimas, lembraram dos sentimentos bons que tinham nos 
seus corações, aprenderam com a tristeza e nunca desistiram dos seus 
sonhos!



Já descobriram qual é a lição especial?
É a ESPERANÇA! Essa é a magia que todas as criaturas têm, guardadinha 
no coração. Até vocês, humanos e principalmente as crianças sabiam?

É normal ficar triste de 
vez em quando... Mas o 
mais importante é não 
desistir, mesmo se tudo 
parecer ruim. Às vezes, o 
que parece impossível não 
é, se a gente acreditar. Foi 
pensando desse jeito que 
a Cinderela – muito 
minha amiga, por sinal –
conseguiu chegar ao baile 
do castelo e mudar sua 
vida! Mas não se esqueça: 
ela teve a ajuda da Fada 
Madrinha... Se você 
precisar, peça ajuda aos 
seus familiares e amigos!



Eu, como fada, então, desejo que você construa sua linda história, 
aprendendo com os momentos bons e ruins a ser mais forte, para que 
realize todos os seus sonhos! Ah... E nunca esqueça: escove sempre bem os 
dentes, está bem?



Este livro faz parte de um projeto de valorização da vida, destinado a 
crianças de 04 a 07 anos. Nele, é abordado o tema de maneira lúdica, 
ensinando a lidar com as emoções variadas, bem como a desenvolver um 
olhar especial para o lado positivo da história de cada um.

Por isso, além da leitura, sugiro que façam juntos uma lista de coisas boas e 
de sonhos. Aproveitar cada pequeno momento e enxergar novos caminhos 
faz parte de ser feliz!
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