
O 
Vaso 

da 
Zefa

Mariana Ferraz 
Tania Grillo 

Thaís Velloso 
Vinícius Lima 

Josefa Ataides  
Maurício Bichara

Thaís Velloso 
Mariana Ferraz 

Tania Grillo 
Vinícius Lima

Alessandra Roscoe 
Josefa Ataides  

Maurício Bichara
CSA Brasília

O 
Vaso 

da 
Zefa



Thaís Velloso 
Mariana Ferraz 

Tania Grillo 
Vinícius Lima

O 
Vaso 

da 
Zefa

Rio de Janeiro
1ª Edição

2022



Zefa não era flor,  
mas morava com sua família em um vaso.  

Era um vaso de transbordar cor  
e eles tinham tudo o que precisavam.



O arroz e o feijão vinham de baixo, 
brotando junto à mandioca. 

Do alto despontavam 
a banana,  

a macaúba,  
a sucupira  

e outras tantas  
que preenchiam a vista. 

Se a doença fizesse visita,  
a família puxava algum saber 

da fundura da terra. 



Todos os dias, Zefa se espalhava no mato  
para ouvir os burburinhos da natureza.  
Depois, ela plantava o que aprendia em seu caderninho. 



Com o passar das plantações,  
a menina foi conhecendo melhor  
os alimentos e suas importâncias. 

 
Seu amor pela terra criou ramos a perder de vista.



Um dia, um vento chegou sem avisar. 
Soprou até arrancar as raízes da família 
e carregar o vaso para longe. 

Zefa segurou o caderninho, 
um punhado do que havia plantado 
e embarcou com a família 
naquele sopro rumo ao desconhecido.



Pousaram num verde diminuto, de ar diferente  
e entorno que desabrochava outra cor.



A menina estranhou não ouvir o ciscar dos bichos.  
Ali, germinava um ruído largo. 

Também não sabia dizer para onde tinham ido  
os vagalumes com seu borrifar de luz. 

As estrelas haviam desaparecido dos cílios. 



Com o tempo, Zefa deixou de ouvir as plantas.  
E, sem a natureza de bússola, começou a murchar.



– Você precisa comer mais! – diziam os amigos.
Ela bem que tentava, mas nada acabava com sua fome.

– Você precisa beber alguma coisa! – diziam seus irmãos.
Mas nada acabava com sua sede.

Foi quando a brisa trouxe murmúrios.
– Você precisa nos ouvir, Zefa.



A menina correu as mãos nos bolsos e achou seu caderninho  
junto a alimentos de variados cheiros, cores e tamanhos.  
Então, uma certeza nasceu em seu coração:

ela seria semente por aí. 



Hoje, Zefa aduba o caminho por onde passa,  
arrancando distâncias e desinformações.  

É cavando que ela encontra os tesouros da mãe terra. 



– E é verdade que brota de tudo por onde a senhora passa,  
tia Zefa? – perguntam as crianças. 

Ela ri e responde:
– Sim, eu sou a guardiã do pedaço onde me planto.  
Eu rego, ouço e recebo a vida que desponta do solo.   
Depois, compartilho com as pessoas  
em receitas, xícaras e garrafadas. 
A terra é tão generosa que nos devolve  
a semente que jogamos nela.  
Faço desta lição meu caminhar.  
E para onde o vento me soprar, eu vou. 
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Zefa não era flor, mas morava com sua família 
em um vaso onde plantavam de tudo. 

Até que um vento inesperado carrega a vida 
para o meio da cidade grande.


