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A Deus por ter me ajudado a conquistar este sonho. 
A minha família: Pai, Mãe (in memoriam), irmãos, com quem 

dividi grande parte da minha vida. Ao meu companheiro e maior 
incentivador – Josenildo. Aos meus filhos: João Pedro, Junior e 

Jonatas, meus reais motivos para ser feliz a cada dia. 
Aos meus colegas de trabalho, que muito me estimularam. 

Às crianças com quem convivi durante anos de trabalho e que me 
ensinaram a compartilhar sonhos, fantasias e realidades. 

E à cidade de Orós, minha maior fonte de inspiração.
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Era uma vez no sertão do Ceará,
numa terra de imensa beleza,
onde riqueza maior não há
do que o Açude Orós,
que em suas águas se faz encantar.
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Com a grandeza das águas, 
o açude assim foi criado,
trazendo fartura e produção,
transformando com progresso 
a pequena cidade do meu sertão.
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No fundo das profundezas, 
vida logo se gerou.
No meio de tantos peixes,
o pequeno peixe se criou.
Era da família dos tucunarés,
tinha imensa beleza. 
Em sua calda, outro olho.
Veja que grande esperteza.
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Seu nome era Pequeno Encantado.
Às vezes era meio enrolado,
nadava pensando e pensando.
Sempre tendo muito cuidado
que, pelas redes e anzóis,
nunca fosse assim fisgado.
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Mas do que o pequeno peixe gostava
era de sonhar acordado.
Subia até a superfície
e ficava bem despreocupado,
pensando que um dia ele
pudesse deixar para trás
aquele lugar encantado.
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Nos arredores do açude,
muita lenda se criou.
E o pequeno peixe encantado
logo, logo acreditou.
Queria ele saltar
para a verdade revelar
como se tinha lá escutado.
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A lenda dizia bem clara
que do outro lado existia
um lugar por nome engraçado:
o Poço da Velha assim seria.
E esse lugar era muito assombrado.
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Mas o peixe não se intimidou,
nem teve medo da história
que sua mãe lhe contou.
Queria descer do açude
e morar nesse poço agora,
pois o lugar lhe encantou.
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Nos dias em que se passaram,
o sonho se aproximou.
O peixe se preparava,
quando a noite logo chegou,
e o peixe ficou tristonho,
quando o açude não sangrou.
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Logo chegou o inverno.
Nuvem de chuva se avistou
e o açude, com grande força,
forte enchente se formou.
Então o pequeno peixe encantado,
na imensa enchente desceu.
Partiu por outras águas,
porém não se esqueceu
da vida que o grande açude
um dia lhe concedeu.
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Elaine Custódio

Nasci em 12/06/1974, em Icó, mas sempre morei em 
Orós, no Sítio São Romão, onde tive muito contato com 
a natureza e com as pessoas simples do meu lindo sertão. 
Comecei o trabalho na Educação Infantil em 1989, numa 
escola de minha comunidade. Em 1999, concluí o Curso 
Normal no Centro Educacional Epitácio Pessoa em Orós 
e fui trabalhar na sede do município. Sou graduada em 
pedagogia pela Uva, especialista em Metodologia do Ensino 
em Educação Básica, pelo Instituto Superior de Educação 
de Cajazeiras – ISEC, e em Gestão Escolar pela Uva. Depois 
de muitos anos dedicados à educação infantil, atualmente 
estou contribuindo com as atividades educacionais na 
APAE de Orós. Na minha cidade, busco a inspiração para 
escrever, é nela que sigo a minha trajetória realizando a 
bela viagem no imaginário literário.

Wendel Alves

Olá, sou Wendel Alves, nasci em Fortaleza, amo meu estado 
e minha cidade, continuo a viver nesta terra linda que é a 
capital do Ceará e trabalho com a ilustração já faz alguns 
anos. Criei com mais dois amigos um encontro chamado 
Baião Ilustrado, por acreditar que a ilustração pode 
dialogar com outras manifestações artísticas. Atualmente 
sou professor do Instituto Federal do Ceará no Curso de 
Licenciatura em Artes Visuais. Minha produção está ligada 
a essa diversidade que a ilustração pode alcançar: produzo 
estampas, crio personagens para a publicidade e até estive 
com os amigos do Baião na elaboração de um painel 
ilustrado para o Casa Cor Ceará edição 2012. Caso queiram 
acompanhar meus outros projetos, conheçam meu site sobre 
referências criativas, o www.voyeurgrafico.com.br Até mais!


