
Bem 
nomeio

Karen Acioly                  Marilia Pirillo

SABERES
LETRAS



Saberes e Letras
Rua Botucatu, 171 – Vila Clementino
04023-060 – São Paulo – SP (Brasil)

Tel.: (11) 2125-3575
http://www.sabereseletras.com.br

editora@sabereseletras.com.br
Telemarketing e SAC: 0800-7010081

© Instituto Alberione – São Paulo, 2022

Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida 
por qualquer forma e/ou quaisquer meios (ele trônico ou mecânico, 
incluin do fotocópia e gravação) ou arqui vada em qualquer sistema ou 
banco de dados sem permissão escrita da Editora. Direitos reservados.

1a edição – 2022

Direção-geral: Flávia Reginatto

Editora responsável: Andréia Schweitzer

Assistente de edição: Fabíola Medeiros 

Coordenação de revisão: Marina Mendonça

Copidesque: Mônica Elaine G. S. da Costa

Revisão: Sandra Sinzato

Gerente de produção: Felício Calegaro Neto

Produção de arte: Tiago Filu

Dados Internacionais de Catalogação na  Publicação (CIP)
Angélica Ilacqua CRB-8/7057

Acioly, Karen
Bem no meio / Karen Acioly ; ilustrado por Marilia Pirillo. - São Paulo : 

Saberes e Letras, 2022. (Encantamentos)

40 p. : il., color.
ISBN 978-65-84607-05-7

1. Literatura infantojuvenil I. Título II. Pirillo, Marilia
22-1506 CDD 028.5

Índice para catálogo sistemático:
1. Literatura infantojuvenil



Amigos de infância são pérolas raras do oceano... 
Eles nos ajudam a compreender o estranho 

mundo dos adultos.





Dedico esta história à Valen, à Amorinha, à Miloca 
e a todas as crianças que têm asas na imaginação.
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Tudo era uma festa naquele dia de janeiro.
Com 10 dedos, perfeitinho, nascia o bebê inteiro.
As bochechas tão vermelhas, o narizinho em pé.
Como era linda a Bem, cheirosinha e sem chulé.

Tinha um sinal de nascença, atrás do ombro direito.
Como muita gente tem, mas não é nenhum defeito...

Na casa dela, todos dançavam: mãe, pai, avô e avó.
Quanta alegria, que harmonia! Bem jamais ficaria só.
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Mal abriu os olhinhos e viu do lado de fora
a mãe que sentia de dentro e que podia tocar agora.

Também escutou diferente as batidas do coração.
Bem ficou muito assustada, parecia até percussão.

O véu que cobria seus olhos, não cobria seus ouvidos.
Seu corpinho palpitava por todos os seus sentidos.

Sentiu um aperto no peito e saiu um chororô:
“Está tão frio aqui fora! Onde será que eu estou?”.

Um calorzinho redondo despontou inesperado,
dele saía um leitinho que dava um sono danado;

era um carinho quentinho, como assim nunca se viu.
Bem fechou seus olhinhos, deu um suspiro e dormiu...
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Assim conheceu Gaia, que era alegre e divertida,

Seis anos se passaram com a vida assim, sorrindo

e que, rápido, se transformou em sua melhor amiga.

Bem crescia, tudo certo, quando surgiu algo lindo:

Lá onde Gaia morava tudo era bem diferente,

de tanto adorar os livros e de olhar suas figuras,

outro espaço, outro tempo, só tinha Gaia de gente.

Bem descobriu o poder de viver mil aventuras.

Foi ela quem percebeu que Bem tinha um dom daqueles:
conseguia entrar nos livros e sair de dentro deles.

Entre um mundo e outro, tudo era diversão,
do quarto de sua casa ao Lago do Coração.
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Tudo ia bem na vida de Bem,
até que algo aconteceu...

Quase em seu aniversário,  
faltava um dia apenas,

Bem viu seus pais se encarando,  
e sentiu-se triste, pequena.
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Arregalou bem os olhos,  
estranhou aquilo tudo...

Um silêncio tão profundo,  
os dois quietos e mudos.

Seu pai tinha cara vermelha,  
sua mãe, cara lilás.

Para mudar esse clima todo,  
como é que a Bem faz?
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Para tentar animar os dois, Bem fez uma pirueta.
Ninguém se mexeu nem riu. Bem tentou uma careta...

Seu coração apertou, sentiu muita pena dos dois.
“Será que tinham brigado?” 
Deixou a graça para depois.

Ficaram parados os três, mas foi só por um segundo.
Bem correu, então, para o quarto,

para entrar no outro mundo.
Suas costas pininicavam com uma dor muito fina.

O que é que acontecia com essa doce menina?
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– Gaia! – chamou Bem, aos soluços. – Como estão  
minhas costas?

– Sua marca de nascença virou um roxo bem feio.

É... Crescer nunca foi fácil,
ainda mais para a Bem,

bem no meio.

Quando seus pais, por acaso,
por algum motivo brigavam,
da marquinha de nascença

muitas penas despontavam.

– Gaia, quantas penas já saíram?
– Um monte delas já vi. 

– Mas tá doendo diferente...
– É que tem outra coisa aqui...




