
Bonequinho de sal 

Certa vez, na distante terra dos bonecos, nasceu um lindo bonequinho, mas, 
que tinha uma diferença com relação aos outros de sua espécie. Ele, por obra 
divina não nasceu de algodão ou de pano como os outros bonequinhos. Ele era 
feito de sal. Era único em sua terra. Quando criança sempre perguntava a seus 
pais porque sou de sal? Papai e mamãe bonecos não sabiam responder a 
pergunta. E assim, com esta duvida, o bonequinho cresceu. Certo dia, quando 
jovem, decidiu sair pelo mundo, a fim de encontrar a resposta para sua duvida. 
Começou a andar... A cada boneco que encontrava fazia a pergunta; Você 
sabe por que eu sou feito de sal? Porque eu nasci de sal? Porém a resposta 
sempre era negativa aos seus anseios e duvidas. Continuou a andar. Andar e 
andar. Andou por mitos anos. Por toda a terra. E fez as mesmas perguntas; 
Você sabe por que eu sou feito de sal? Porque eu nasci de sal? Não obteve a 
resposta. Um dia, deparou-se com o inesperado. Estava diante do MAR. Não 
havia mais terra para percorrer e nem bonecos a quem questionar. Entristecido 
em frente ao mar, pensou; As terras acabaram não consegui obter minha 
resposta. Vou retornar para minha casa. Ao dar meia volta, neste instante ouviu 
uma voz forte e poderosa que disse; BONEQUINHO. BONEQUINHO. O 
bonequinho, um tanto assustado, perguntou; Quem esta falando? A voz 
respondeu; SOU EU BONEQUINHO. O MAR. O que você desejas poderoso 
mar? APROXIME-SE. APROXIME-SE BONEQUINHO. O bonequinho 
aproximou-se e uma pequena onda veio e dissolveu seu pé. Assustado o 
bonequinho desejou fugir. Mas o MAR insistiu; APROXIME-SE BONEQUINHO. 
NÃO TEMAS. ENTRE AQUI. ENTRE AQUI. O bonequinho teve coragem e 
começou a entrar no mar. A cada centímetro mais o seu corpo Sumia. Sumia. 
Sumia. Antes, porem de sumir por completo, o bonequinho, satisfeito disse: 

AGORA SEI QUEM SOU. EU SOU O MAR. 

Para saber: 

Bonequinho de sal nos foi contada - para a turma de Educação Especial da 
UFSM - pelo Professor Jorge Luiz da Cunha no primeiro dia de sua disciplina 
"História da Educação". O ano era 1998 - 1999. Já perdi a conta de quantas 
vezes eu já a contei em Congressos e Palestras. Apesar dos anos 
BONEQUINHO DE SAL sempre esteve e ainda está comigo! Alex Garcia – 
Pessoa Surdocega. 

Jorge Luiz da Cunha diz: Querido amigo Alex Surdocego, ser lembrado por 
você é uma honra e um privilégio. Seu papel neste mundo é inspirador. Um 
grande e fraterno abraço deste seu amigo que lhe admira muito! 

Alex Surdocego diz: Jorge Luiz da Cunha GRANDE MESTRE Obrigado pelas 
palavras de carinho. O BONEQUINHO DE SAL jamais saiu e jamais sairá de 
minha mente e de meu coração. Tu me acompanhou por 5 anos na UFSM e 



sabes o quanto lutei. Se o mundo, hoje, me reconhece, e porque tu e outros 
professores acreditaram em mim, cpm moralidade e ética. Abraços e não deixe 
de ler e compartilhar "Alex Garcia - 15 anos de Graduação!" > 
www.agapasm.com.br/Alex_Garcia_15_anos_de_Graduacao.pdf.  

Compartilhe o BONEQUINHO DE SAL! Alex Garcia. Perfil de Alex Garcia. 

www.agapasm.com.br/alexgarcia.asp.  

 


