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Emma escritora  
Eu me chamo Emma e sou uma escritora. 

Vocês sabem como me tornei o maior escritora infantil de 
todos os tempos? Eu vou contar para vocês. Eu sempre via 
a minha tia com uma caneta preta a desenhar símbolos 
muito estranhos em folhas brancas. 

Mas aqueles sinais não se pareciam com nada que eu já 
tivesse visto: não pareciam animais, não pareciam flores e nem pessoas. 

Alguns tinham formas onduladas, alguns serrilhados, alguns quadrados. 
“Emma, estes objetos - dizia a tia - são letras.” “Letras?” - eu pensava. 
“E não são apenas estas aqui! São 26!” Eu fiquei espantada e intrigada. 
Eu tenho que decorá-las absolutamente e, sobretudo, escrevê-las. 
“ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!”, recitava em voz alta a minha tia. E eu 
me perdia como se estivesse perdida em um bosque desconhecido. 

A minha tia desenhava todas elas em uma folha de papel em branco, desde a 
primeira à última, e as pronunciava de forma lenta para mim. Fazia isso bem 
devagar, para que eu pudesse memorizá-las melhor. “Agora tente você! Siga-
me!”, me dizia, e assim eu comecei a copiá-las e ler uma a uma junto com a tia. 
A… B… C… D… E… “E como Emma!” eu gritava com alegria. “Exato”, sorria a 
tia. Eu estava tão feliz que, antes de ir dormir, eu repetia o alfabeto como se 
fosse uma poesia dada pela professora. 

Pendurei a folha cheia de letras na parede do meu quarto como se fosse um 
desenho meu ou uma fotografia que me fazia lembrar tanto da tia. A partir 
daquele momento, sempre soube que quando crescesse eu seria escritora, 
pois gostava muito das letras. 
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Podia uni-las da maneira que quisesse e, mesmo sem perceber, já estava me 
tornando uma escritora. E+M+M+A, Emma! T+I+A, Tia! Unir as letras é como se 
fosse um pequeno quebra-cabeças a resolver. Por esse motivo, quando ensinei 
esta brincadeira para os meus amigos do jardim de infância, todos começaram 
a divertir-se inventando palavras novas do nada. 

Continua a ler 
todas as histórias de Emma!

As histórias de Emma foram escritas por Asia Baldini.


