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Releitura da obra Ponte para Terabítia/ Katherine Paterson  
Traduzido por Ana Maria Machado  
 
Por Íris Cruz, 11 anos 
 
No momento em que eu e minha melhor amiga avistamos uma árvore 
caída, com muita curiosidade atravessamos-na e encontramos com seres 
extraordinários. 
 
Pássaros parecidos com pequenos dragões, gigantes e muitos outros 
animais. Era um lugar mágico, onde só era preciso imaginar para visualizar 
o segredo daquele belo local. Dava para ouvir passos de animais 
perigosos atrás dos grandes pinheiros. Andamos mais à frente e 
encontramos um rio e uma casa abandonada, cheia de sininhos pequenos 
que tocavam quando uma leve brisa batia. Achamos um carro preso na 
lama e dentro dele se abrigavam outros seres, que mais se pareciam com 
libélulas. 
 
Tropecei em uma pedra e caí no rio com minha amiga. O ar que nós 
tínhamos começou a ir embora, em forma de bolhas. Com um leve 
impulso de um outro animal, que mais se parecia com um peixe, 
conseguimos sair. Agradecemos e tomamos um susto quando ele nos 
respondeu. 
 
Encontramos diferentes tipos de pegadas se formando do nada: eram os 
seres invisíveis de Terabítia. Já era tarde e fomos para casa. No outro dia, 
construímos uma ponte de verdade e assim, todos os dias íamos e 
voltávamos para Terabítia. 
 
 

Resenha escrita por Íris Ferreira Cruz, 11 anos 
Publicada em 21 de setembro de 2007, no Blog Ler pra Crescer/ Revista Crescer 
(http://www.lerpracrescer.globolog.com.br/) 
 
Ponte para Terabítia é um livro muito legal. Conta a história de 
um menino chamado “Jess”, que é pobre e sua família é 
sofrida.  
 
Mas chega uma nova colega de classe, que também vira sua 
vizinha. Leslie era aparentemente rica. Simpática, amiga e 
acreditando em fantasia, ela mudou a vida de Jess deixando-a 
mais animada.  
 
Os dois se divertiram num mundo mágico, onde só era preciso 
imaginar, para visualizar os animais e tudo de extraordinário. 
Enfim, é uma leitura para quem gosta de aventura. Ponte para 
Terabítia já é um filme, mas vale à pena ler o livro primeiro. 
Você irá ver a diferença! 


