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Saudações! Eu sou a Natália, conhecida como Naná, a princesa do
reino da minha casa!
Meu pai não é rei e minha mãe não é rainha, nem meus tios, avós ou
primos, mas eles sempre me chamam de princesa e me tratam como
uma! Dizem que eu tenho que ser bondosa, educada, comportada e
estudiosa.

Princesas geralmente querem muito se casar com príncipes e eu
também! Um dia, fiz até um desenho de como ele seria e escrevi,
junto com a Jô, minha melhor amiga, uma lista de coisas que um
príncipe deveria ser ou saber fazer!

Lista: O que um príncipe deve ser ou saber fazer?

• Cavalgar
• Pentear o
cabelo bem lindo
• Fazer salada
de frutas

• Dançar bem
• Ser bonitão
• Ir para
aventuras muito
legais

Eu sei que eu sou criança, mas adoro colocar uma coroa e pensar que
estou em um baile, dançando com o meu príncipe, rodeada de amigas
princesas e sendo feliz pra sempre. Ou melhor, adorava, até uma coisa
acontecer.

Um dia, enquanto eu brincava de castelo, percebi que a minha amiga Jô
estava demorando pra vir brincar comigo de chá das princesas. De
repente, chegou correndo em casa pra me contar um segredo: tem
príncipe que, na verdade, é um baita de um vilão.
- Naná, eu preciso te contar: o príncipe que casou com a minha
madrinha não é encantado coisa nenhuma! Ele, na verdade, é um bruxo
que enganou todo mundo! Ela contou tudo pra minha mãe e eu ouvi!

- Mas Jô, príncipe é sempre bom!
- Ele foi mais malvado do que um ogro! Primeiro, ele fez de conta que
era bonzinho. Dava até flores e presentes. Depois, começou a escolher
que roupa ela podia ou não usar.
- E desde quando príncipe dá palpite em roupa de princesa?
- Pois é! Aí, ele também não queria mais que ela visse outras pessoas.
Por isso, ela ficou um tempão sem me ver! E o pior... Isso aconteceu
um monte de vezes, mas minha madrinha tinha medo de contar e
pedir ajuda! Às vezes, ela achava até que tinha culpa disso tudo
acontecer e que estava fazendo algo de errado pra ele ficar tão bravo!

- Que cruel!
- Uma vez ele estava tão irado porque ela fez uma comida diferente,
que até deu um empurrão nela. Ela contou que, quando dizia que iria
embora, ele pedia desculpas, chorava, fazia de conta que ia ser bom...
Mas nada mudava.
- E agora? Só uma fada para poder ajudar!
- Fada coisa nenhuma! Ela criou coragem, contou tudo pra polícia e
agora vai morar uns dias aqui com a gente! Minha madrinha descobriu
que pra ser feliz, não precisa de príncipe, mas sim estar bem com ela
mesma, feliz, protegida e com as pessoas que fazem bem!

- Jô, você me deu uma ideia! Vamos fazer uma lista de coisas que um
príncipe não deve fazer, bem diferente daquela que a gente fez?
- Com certeza! Assim, podemos alertar mais meninas! Em algumas
cidades, tem até uma delegacia da mulher pra contar quando esse
tipo de violência acontece! Mas que tal se a gente chamasse de
marido, namorado, parceiro ou companheiro?
- Bem pensado! Afinal, nem todo mundo acha que é uma princesa
como nós, mas toda garota PRECISA desses conselhos.

Lista de coisas importantes para um parceiro
(príncipe ou gente normal) NÃO fazer:
- Desrespeitar.
- Escolher as minhas roupas.
- Me fazer ficar longe dos meus amigos e família.
- Falar palavras feias e agressivas.
- Agredir (xingar, bater, empurrar, etc).
- Falar que nunca vou conseguir alcançar meus sonhos.
- Pedir desculpas mas nunca mudar.
- Não deixar eu ser eu mesma.
- Tudo o que for parecido com o que a gente escreveu.

Depois de tomarmos nosso chá e escrevermos a nova lista,
conversamos:
- Naná, pensando nisso tudo o que aconteceu... Será que a Branca de
Neve, a Cinderela e a Bela Adormecida realmente tiveram seus finais
felizes? A gente só sabe as histórias até os casamentos!
- Elas, eu não sei... Mas nós vamos fazer de tudo pra termos nossos
"felizes para sempre", com ou sem príncipes.

