
He Zhihong

A menina do País das Neves
Fang mora no extremo norte da China, no País das Neves.  

Todos os dias, pela janela, observa as crianças da aldeia 

saindo para a escola. Seu sonho é um dia ser como elas...

Baseado em uma história verídica, este álbum é ilustrado  

por pinturas em seda feitas pela filha de Fang.

Desde 1949, todas as crianças chinesas podem frequentar a 

escola. Apesar disso, muitas delas, principalmente as meninas, 

ainda são privadas desse direito, quase sempre por causa 

da pobreza. A Anistia Internacional trabalha para que todos 

tenham acesso à educação. Embora constitua um direito 

fundamental, estudar continua sendo um sonho para muitos. 

www.amnesty.org
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Para minha mãe



Esta é uma história verdadeira,  

a história de minha mãe.

Quando eu era pequena, sempre 

que minha mãe me falava 

da infância dela, sentia-me 

transportada para sua aldeia 

natal, no extremo norte da China, 

no País das Neves.



Não faz muito tempo, vivia na China uma menina chamada Fang.

Todas as manhãs, pela janela, ela ficava olhando as outras crianças, 

que, às gargalhadas, saíam para a escola. Seus olhos brilhavam de admiração.



O sonho de Fang era ser como elas.

Mas, infelizmente, sua mãe, que estava doente, não permitia que a filha fosse à escola.

De manhãzinha até a noite, a menina tinha de buscar lenha,

preparar a comida e cuidar do irmão pequeno. 



Mesmo assim, sempre que conseguia um tempo livre,

Fang passava horas junto à janela da escola,

escutando as aulas da professora e traçando

no chão os ideogramas escritos no quadro-negro.




