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O lobo mau, era uma vez,
Escolheu um sábado do mês
Para ir à lanchonete,
Devorar um croquete.
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Mas, ao chegar ao local,
Foi reconhecido: “O lobo mau!”
Sendo logo enxotado:
“Sai daqui, lobo malvado!”
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O lobo entristeceu,
Afinal, nada aconteceu.
E ele nem queria revanche:
“Eu só queria meu lanche...”
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Uma velhinha que o viu, ali distante,
Se compadeceu da figura angustiante.
Chegou e lhe apertou a bochecha:
“Vou lhe dar um conselho. Você deixa?”
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“Para ser recebido, alegremente,
Você tem que provar ser diferente.
Depois de fazer tantas malvadezas
Como ser acolhido com gentilezas?”
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O lobo foi atrás do vigário.
Descobriu a data de aniversário,
Padrinho, madrinha e ancestral
E que foi registrado como Lobo Mau.
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O lobo se dirigiu ao cartório
E procurou o tabelião Gregório.
Pediu para se chamar de outro jeito
Para ganhar um pouco mais de respeito.
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O lobo pagou certa quantia
Para ter nome de melhoria.
Se arrependeu do mal que tinha feito
E até se desculpou com o prefeito.
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Pediu desculpa à Chapeuzinho,
À vovó e aos três porquinhos.
Disse que não faria mal a mais ninguém
E que, de agora em diante, seria um lobo do bem.
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Aproveitando a decisão radical,
Teve uma ideia genial,
Decidiu dar uma chance a outro início:
Morria ali o Lobo Mau e nascia o Maurício.
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Wesley Ribeiro Dias

Wesley Ribeiro Dias nasceu em Sobral, Ceará. Herdou 
a poesia da bisavó paterna, o lirismo do pai e o gosto 
pela leitura com a mãe. Aos doze anos, ganhou o 
primeiro e o terceiro lugares de um concurso municipal 
de poesia. Escreveu um poema por si e por seu irmão 
caçula, garantindo assim a dobradinha no pódio. Gosta 
muito de jogar futebol, correr, desenhar, escrever e 
tocar violão. Foi o único cearense na lista dos trinta 
ganhadores do I Concurso de Prosa, Poema e Fotografia 
da Secretaria Nacional de Juventude, em 2013. Além 
disso, colaborou por três vezes no jornal Correio da 
Semana, o mais antigo em circulação no Ceará. Lobo 
Mau Arrependido é seu primeiro livro solo.

Alexandre de Souza

Olá, sou Alexandre de Souza. Nasci em Fortaleza-CE, 
em 1986. Comecei a desenhar aos 9 anos de idade 
e profissionalmente aos 20 anos. Também trabalho 
sendo colorista, colorindo outros livros e materiais de 
outros artistas para públicos diversos. Atuo também na 
parte de pintura digital para animação e games. Caso 
queiram  ver mais trabalhos de minha autoria, acessem 
o site: www.behance.net/alexandredesouza



Realização

Apoio

O Governo do Estado do Ceará desenvolve, com os seus 184 municípios, o 

Programa de Aprendizagem na Idade Certa - MAIS PAIC, com o compro-

misso de garantir e elevar a qualidade e os resultados da educação de suas 

crianças e seus jovens.

Publicada pela Secretaria da Educação do Estado, através do MAIS PAIC, a 

Coleção Paic, Prosa e Poesia, rica em identidade cultural, reúne narrativas 

de autores do Ceará que tiveram seus textos selecionados por meio de se-

leção pública. Esse acervo constitui um estímulo a mais para se ler e contar 

histórias em sala de aula, garantindo, assim, um letramento competente.


