
 

 

VIAGEM NO ESPAÇO 

E A MÁQUINA DO TEMPO 

 

Jamila Mafra 

  



Todos os direitos reservados. Não é permitida a reprodução total ou 

parcial desta obra, nem a sua utilização, nem a sua transmissão em 

qualquer forma ou meio, sem autorização prévia da proprietária dos 

direitos autorais. A infração das condições pode constituir um crime 

contra a propriedade intelectual. 

  



Maiara e Luiza 
 

 

 

  



Maiara e Luíza 

São duas amigas muito levadas, 

E adoram brincar no pé de goiaba. 

As duas já entram correndo 

Com os pés sujos de lama na sala 

E mamãe já grita irritada: — Eta! 

Meninas danadas! 

 

Maiara e Luíza 

Brincam o dia inteiro, 

Faça chuva, faça sol, 

Na terra seca ou no lamaceiro. 

São crianças sapecas, 

Super espertas, levadas da breca! 

 

Maiara, 

Luíza, 

São cheias de energias, 

Correm pra lá, 

Correm pra cá, 

Sempre na folia. 

 

Maiara 

E 

Luíza. 

  



Raios de Luz 
 

 

 

  



Brilha o Sol 

E esbanja a sua luz, 

Brilha a luz das estrelas, 

Brilha a Lua, 

Também brilham as lâmpadas 

Iluminando a rua. 

 

Brilha a vela, não brilha a nuvem, 

Brilha a lanterna 

E também brilha o vaga-lume. 

Mas nem tudo pode brilhar, 

Brilham do céu as estrelas, 

Mas não brilham as estrelas-do-mar. 

  



Flores 
 

 

 

  



Flores floridas, 

Flores coloridas, 

Flores perfumadas 

E até com suas pétalas espalhadas. 

Flores murchas, 

Murcharam no jardim, 

No jardim das cores sem fim. 

 

Floridas, coloridas, 

Perfumadas, espalhadas, 

Murchas no jardim, 

No jardim das cores sem fim. 

  



Ventania 
 

 

 

  



Lá vem a ventania, 

As folhas rolam pelo chão. 

 

Não! João não prestou atenção 

E levou um tropeção! 

Bateu a cara no chão, 

Chamaram-no de chorão, 

Ele não gostou, não! 

 

Foi parar no hospital, 

Pra ele nada normal. 

Ficou todo engessado! 

Nada, nada engraçado. 

 

Quinze dias sem ir à escola, 

Ah! Agora, ele está descansado. 

  



Viagem no Espaço 
 

 

 

  



Entrei na espaçonave, 

Fui passear nas estrelas, 

Visitei outras galáxias, 

Conheci mais de mil planetas. 

 

No meio do caminho, 

A nave quebrou, 

Parei perto de um planeta 

E um ET consertou. 

 

Continuando a viagem, 

Acelerei a velocidade. 

Foi uma grande emoção. 

Sem querer querendo, 

Fui parar em outra dimensão! 

 

De volta à nossa dimensão 

Tranquilamente dirigia a nave 

Quando passou bem do meu lado 

O cometa Halley. 

 

Entrando na Via Láctea, 

Quase não quis voltar, 

Eram tão lindos os astros 

Que vi por lá! 

 

Mas, antes do fim da jornada, 

Antes de chegar ao nosso planeta azul 

Visitei o cinturão de Órion 

E também o Cruzeiro do Sul. 



 

Fui até as constelações de Áries, Touro, 

Gêmeos, Câncer e Leão, 

Visitei também a de Libra, a de Aquário, 

A de Andrômeda e a de Escorpião. 

 

Saindo das constelações, 

Cheguei perto de Plutão, 

Conheci Saturno, 

Urano, Júpiter e Netuno. 

 

Já em Vênus passei rapidinho, 

Fiz a volta em Marte, 

Fui parar em Mercúrio! 

 

E, até que enfim, 

Cheguei ao meu planeta azul, 

Meu planeta Terra sempre belo. 

O meu planeta, lar eterno! 

  



O Sol e a Lua 
 

 

 

  



Um dia, a dona Lua 

Disse pro senhor Sol: 

— Se o dia fosse noite, 

Seria mais legal. 

 

E o Sol, muito exausto, 

Disse à Lua: — É mesmo, 

Trabalhar todo dia, 

Me deixa muito cansado. 

 

Até que o Sol com a Lua 

Fez um trato: 

— Eu trabalho de noite e você 

Trabalha de dia. 

 

E a Lua respondeu: 

— Que alegria! 

Até que o dia virou noite 

E a noite virou dia! 

 

E, quem diria, 

O Sol é da noite 

E a lua é do dia. 

  



Uma Gota 
 

 

 

  



Caía uma gota de chuva, 

caía pra lá, caía pra cá. 

 

Caía e caía 

 

de 

repente 

um 

vento 

seco 

molha a chuva 

toda a rua, 

e a lama 

suja a rua 

cá 

e 

lá 

 

rua molhada, terra molhada, folha molhada, 

rua molhada, terra molhada, folha molhada, 

rua molhada, terra molhada, folha molhada, 

rua molhada, terra molhada, 

rua molhada. 

 

quintal molhado, 

quintal molhado, 

casa molhada. 

  



Sereno Sorriso 
 

 

 

  



Reflete a Lua 

A luz do Sol no mar. 

E a brisa forte 

Que balança as águas 

Reflete o sereno sorriso 

Do meu olhar. 

  



A Casa Mágica 
 

 

 

  



Amanhece o dia 

E a bela casa já está prontinha 

Para começar bem rapidinho 

Mais um dia divertido! 

 

Na mesa do café 

Já começa a brincadeira, 

Derramo o leite que vira rio 

E o rio vira cachoeira. 

 

A brincadeira no jardim 

Fica mais engraçada 

Quando as fadas viram borboletas 

E as borboletas viram fadas. 

 

Olhando para o céu 

Vi um avião, 

Olhei com mais atenção, 

Então percebi que era 

Um lindo dragão! 

 

Resolvi brincar 

Na janela do meu quarto, 

E de repente percebi 

Que estava no topo do palácio. 

 

No finzinho do dia, 

Ainda não acabou a aventura, 

Tem o jantar da mamãe 

Que de repente 



Se transforma num delicioso banquete. 

 

Chegada a noite: 

Hora de descansar; 

De repor as energias 

Pra novamente se aventurar.  

  



Máquina do Tempo 
 

 

 

  



Estava pensando, 

Olhava a Lua e as estrelas, 

Pensava na vida, nas pessoas 

E em sua natureza. 

 

Revi o meu passado, 

Vislumbrei muitos momentos, 

Senti as mesmas lágrimas 

Rolarem no pensamento. 

 

Contemplei antigos amigos 

Que há tempo não vejo, 

Senti novamente todos 

Os sentimentos. 

 

De repente me surpreendi 

Com aquele momento, 

Descobri que a minha mente 

É minha máquina do tempo. 

  



Fim da Linha 
 

 

 

  



Fim da linha! 

O trem parou! 

 

Fim da linha, 

A viagem acabou. 

 

Fim da linha maquinista, 

Acabou a tua linha! 

 

E nem adianta mudar a locomotiva. 

Fim da linha! 

  



É Verdade que é Mentira 
 

 

 

  



É mentira que é verdade? 

É verdade que é mentira? 

 

É verdade que é mentira 

Que na verdade é verdade? 

 

É verdade que na verdade 

A mentira é verdade? 

 

É verdade? É mentira? 

É verdade ou é mentira? 

  



Rock 
 

 

 

  



Toca rock, roqueiro! 

Canta rock 

Que o rock te encantou. 

 

Toca rock, roqueiro! 

Toca o rock na guitarra, 

No baixo, no violão. 

 

Passa a noite inteira 

Na frente da TV pra ver 

O rock tocar pra valer, 

O rock tocou você! 

 

Toca o rock 

Que o rock te encantou, 

Canta o rock 

Que o rock te cantou! 

 

Toca! 

Toca rock o dia inteiro. 

Toca rock, roqueiro! 

  



Mariane e a Boneca 
 

 

 

  



Mariane tinha uma boneca que falava. 

Todas as noites quando ela dormia 

A boneca acordava. 

 

Mariane com ela passeava, 

Iam para as estrelas e até 

Para o fundo do mar. 

 

Até o mundo das bonecas 

Mariane com ela foi visitar. 

Lá havia bonecas de ouro, 

Prata, cristal e algodão. 

 

Ela ficou tão encantada 

Que se encheu de emoção 

E guardou cada boneca dentro 

Do seu coração. 

 

O nome de sua boneca era Lara, 

Só Mariane sabia que sua boneca era encantada, 

Mas a boneca era de porcelana 

E a mãe de Mariane, sem querer, a quebrou. 

 

Mariane ficou triste e chorou. 

Mas, quando ela foi dormir 

Uma coisa curiosa aconteceu: 

Sua boneca apareceu! 

 

E com ela passeou novamente. 

Foi mesmo surpreendente, 



A boneca de Mariane ficou em sua mente. 

  



Mensageiro Descuidado 
 

 

 

  



O mensageiro descuidado 

Foi entregar as correspondências 

No mundo da fantasia. 

 

As correspondências levavam recados 

E o mensageiro descuidado 

Entregou tudo errado. 

 

Lá no polo Norte foi uma confusão! 

Papai Noel apareceu 

Em plena festa de São João! 

 

Virou uma bagunça o mundo da fantasia. 

Meus amigos, quem diria... 

O Saci-Pererê apareceu pra Cinderela 

No lugar da fada madrinha! 

 

Não queira saber 

O que aconteceu na Páscoa: 

Colocaram para entregar os ovos 

A sereia Iara. 

 

E no Sítio do Pica-Pau Amarelo 

Foi uma verdadeira confusão, 

A tia Anastácia foi pro lugar da Cuca 

E a Cuca é que foi pro fogão! 

 

E os contos de fada viraram uma bagunça 

Quando os príncipes foram pro lugar das fadas 

E as fadas pro lugar das bruxas. 



 

Vocês não vão acreditar 

No que fizeram com o Superman, 

Colocaram o pobrezinho 

No lugar do tio Barnabé! 

 

Depois de algum tempo, 

Foi tudo esclarecido e o 

Mensageiro descuidado 

Foi logo interrogado, 

E voltou tudo ao normal no mundo da fantasia: 

Cada personagem voltou pro seu lugar. 

 

Mas realmente foi muito engraçado 

E essa é a história do mensageiro descuidado. 

  



Meu Sonho 
 

 

 

  



Já era noite, 

Eu fui dormir e de repente, 

Como num passe de mágica, 

Uma fada encantada eu vi. 

 

Fui parar num mundo lindo 

Onde do céu choviam estrelas 

E as fadas lá voavam junto 

Com as borboletas. 

 

As flores tinham muitas cores, 

As nuvens eram de algodão 

E ganhei de uma princesa 

Uma vara de condão! 

 

As flores tinham muitas cores, 

As nuvens eram de algodão, 

Isso encantou meu coração. 

As casas eram de ouro e prata 

E as ruas ladrilhadas 

Com diamantes de emoção! 

 

Ao contemplar lá a natureza 

Vi toda a sua beleza. 

E ao me olhar num grande espelho 

Estava vestida de princesa! 

 

Com a vara de condão 

Fui até o horizonte, 

Passeei entre as estrelas, 



Visitei todos os montes! 

 

Entre as ruas ladrilhadas 

E os palácios de prata, 

Fazendo uma caminhada 

Encontrei aquela fada. 

 

Quando estava me despedindo 

Alguma coisa me assustou. 

Eram sete da manhã, 

Tocou meu despertador! 

 

E, quando percebi, 

Havia acordado de um lindo sonho. 

Foi apenas um sonho, 

Mas foi maravilhoso. 

  



Controvérsias 
 

 

 

  



Qual é a cor mais colorida? 

Qual é o céu mais azul? 

Qual é a água mais molhada? 

Qual é a flor mais florida? 

Qual é a razão da nossa vida? 

 

Qual é a dança sem dançarino? 

Qual é a água que não mata a sede? 

Quais as estrelas que não têm céu? 

 

O que é o limpo sem limpeza? 

Que universo não tem planetas? 

Qual é a cor mais azul? 

Qual é o céu mais molhado? 

Qual é a flor da nossa vida? 

 

Qual é a razão sem dançarino? 

Qual é a água mais florida? 

Qual é a razão sem dança? 

Qual é a dança que não mata a sede? 

 

Qual é a água que não tem estrelas? 

Qual é o rico sem dinheiro? 

Qual é a dor sem tristeza? 

Quem é pobre sem pobreza? 

 

Qual é a tristeza sem dor? 

Quem vê, mas não enxerga? 

Quem enxerga, mas não vê? 

 



Quem é amado sem amor? 

Qual é a alegria que não tem sorriso? 

Qual é a amizade sem amigos? 

 

Quem é doente sem doença? 

Quem é saudável sem saúde? 

Qual é a selva que não tem natureza? 

O que é lindo sem beleza? 


