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Quero ser outro, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada 
 

Alexandre estava farto da escola, farto da família, farto da rapariga que o 
persegue e de quem não gosta, farto da paixão pela rapariga de quem gosta 
e que não gosta dele, farto de si próprio. 

Uma noite, nas Docas, encontra um rapaz muito parecido com ele que lhe 
diz andar embarcado ao serviço de um milionário e estar farto do patrão, das 
viagens constantes e de ver só mar dias seguidos. Resolvem então trocar de 
identidades por um mês e partem para a grande aventura de ser outro. 

 Opiniões dos leitores 

É um livro fácil de ler, com vocabulário bastante acessível e simples e com algumas ilustrações, que 
aparecem, principalmente, antes de cada capítulo. Vão gostar de ler!  

Blogue O saber não ocupa lugar! 

Eu gostei bastante desta obra porque mostra como poderia ser bom ser outro por uns tempos e que nem 
sempre a vida dos outros é melhor do que a nossa, como por vezes pensamos. Aconselharia este livro a 
pessoas que desvalorizam a sua vida não pensando sequer que a dos outros pode ser pior. 

Carolina Faria  

Leitura interessante e rápida para os mais novos. Mesmo para os que não gostam de ler.                              SP 

Livro que "agarra" as crianças/jovens à história. Para os jovens que não apreciam a leitura, este livro 
ajuda a ganhar gosto pela leitura, pela história que é narrada.                                                        Carla F. 

 

Excerto da obra 

Alexandre olhou para a rapariga que limpava os tampos das mesas mais próximas. Tinha um avental preto 
muito justo sobre as calças justas. Não conseguiu decidir se a achava suficientemente gira para lhe encomendar as 
tostas ou se devia ignorá-la e procurar melhor. […] 

- Se encontrasse alguém conhecido, talvez não fosse pior. 
Ao formular o desejo aconteceu-lhe uma coisa inacreditável. Viu um tipo sentado de frente para o rio e de 

costas para ele que não se parecia com ninguém conhecido, mas lhe era estranhamente familiar. 
- Já vi aquela cabeça e aquele cabelo em algum lado. 
Num impulso levou a mão à nuca e passeou os dedos pelo remoinho que lhe mantinha sempre meia dúzia de 

cabelos em pé. E só então percebeu a razão da estranheza. Ao olhar para aquele indivíduo via-se a si próprio de costas. 
Como numa fotografia ou num jogo de espelhos. 

Para desfazer a impressão, acelerou o passo de modo a contornar as mesas e a poder vê-lo de frente. Mas o 
resultado da manobra foi o inverso do que esperava. O tipo não era só parecido com ele, era igual. O sósia também 
ficou atónito. Durante alguns instantes permaneceram em silêncio a inventariarem as semelhanças. 

- Cara oval. Olhos castanhos. Pestanas espessas. Sobrancelhas lisas. Nariz curto. Boca grossa. Cabelo dourado, 
curto, com remoinho. 

Quando por fim sorriram, verificaram que até os dentes eram do mesmo feitio. Como as asas do nariz. As 
orelhas. A cova do queixo. Incrível! 

- O melhor é sentares-te - disse o outro. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGMulYWwwOUWsk7pAwFPjsWG23DbFGP8iAlG5bL9OzipMivg/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGMulYWwwOUWsk7pAwFPjsWG23DbFGP8iAlG5bL9OzipMivg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGMulYWwwOUWsk7pAwFPjsWG23DbFGP8iAlG5bL9OzipMivg/viewform


Tinha um tom de voz diferente. Ou talvez a diferença fosse ilusória, porque ninguém conhece o verdadeiro 
timbre da própria voz. 

- Senta-te. 
Alexandre sentou-se. […]  
- Estou cheio de fome.  
O outro mostrava-se mais à vontade. 
- Ter um sósia só não é péssimo, se tirarmos partido da situação. 
- E que partido é que podemos tirar? 
- Ainda não sei. Mas para já convém não entrarmos em parafuso. Tu és tu. Eu sou eu. Por acaso saímos iguais, 

paciência. 
Alexandre concordou com um aceno e interrogou-se em voz alta: 
- Porque será que é tão chato ter um sósia? 
- Porque todos queremos ser únicos, não? 
- Os gémeos não se importam. 
- Pois não, mas esses sentem-se únicos por serem iguais. 
Riram-se, agora descontraídos. […] 
- Como é que te chamas? - perguntou Alexandre sem parar de mastigar. 
- Alex - disse o outro, mastigando também. 
- Mais uma coincidência. 
Alex engoliu o último pedaço que já era só de pão e queijo derretido, lambeu os dedos, depois limpou a boca 

com um guardanapo de papel e desatou a falar. Contou que trocara os estudos pelo emprego no iate de um milionário, 
relatou algumas viagens e incluiu no relato pormenores engraçados de momentos bons e de momentos maus. […] 

 - Ao princípio foi sensacional, sabes? Agora, estou pelos cabelos. Farto até à ponta dos cabelos. Já não suporto 
o barco, nem a tripulação, nem o mar. E não sei se algum dia volto a gostar das ondas, do surf, da praia. 

- Então por que é que não te despedes? - perguntou o Alexandre. 
- Porque assinei um contrato. 
[…] Ao contrário de Alex, Alexandre não tinha problema em falar da família e foi sobretudo disso que falou. E 

do fastio pelo estudo. E da falta que lhe fazia um projeto concreto. Agora a conversa corria ligeira, fácil, deslizando 
sobre carris. Que o aparecimento inesperado de Sibila fez descarrilar. Quando Alexandre a viu ao longe, sentiu a 
punhalada do costume e calou-se. De forma tão abrupta que Alex percebeu. 

- O que é que foi? - perguntou em voz baixa. 
- Vem ali a única miúda que me dá cabo do miolo. Alex voltou-se e seguiu o olhar de Alexandre. Não vinha lá 

uma miúda, vinham duas. Com um gajo. 
- Qual delas é? - Sem dar tempo à resposta, acrescentou: - Já percebi. É a de branco. 
Alexandre riu-se porque a de branco era a Maria. 
- Não. Com essa estás à vontade. Pode ficar para ti. 
- Gostas da outra? 
- Há um ano. 
- Anda com aquele gajo e não te liga? 
- Pergunta desnecessária, não achas? 
- Acho. Desculpa lá. 
A outra vinha de preto e de mão dada com o gajo.  
- Como é que ela se chama? 
- Sibila. É minha colega de turma e a outra também. 
- Então convida-as para a nossa mesa. 
- Para quê? Queres conhecer a Maria? 
- Quero. Mas não é só por isso. 
- Então por que é? 
- Porque de longe, nada feito. Mas ao pé, às vezes as coisas dão uma volta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

A Menina das Estrelas, Jerry Spinelli   

Descrito como um conto de fadas moderno, este livro revela-nos Stargirl, a menina 
sonhadora, irreverente e espontânea, livre nas ações e pensamentos que irradia alegria por 
onde passa. Nova na escola é o centro das atenções pela exuberância que a distingue. 
Confusos pelos excêntricos comportamentos, mas simultaneamente fascinados com a 
contagiante boa disposição que deixa em todas as pessoas, os colegas ignoram-na, mas com 
o tempo aprendem a aceitá-la. Na verdade, Stargirl parece vinda de outro planeta: dança 
quando não há música, ri-se do que não tem piada, canta os parabéns no refeitório quando 
alguém faz anos e não dispensa o seu rato de estimação. Apesar de não ter amigos é a pessoa 
mais amigável da escola. Na verdade, prefere virar as costas à popularidade e aprovação dos 
outros e apostar nas suas convicções. O resultado é um romance que nos alerta sobre a 
importância de sermos nós próprios, acreditarmos nisso e afirmarmos sem receio a 
singularidade que nos caracteriza. 

Opiniões dos leitores 

O livro trata de uma temática muito importante para os jovens, a popularidade, a opinião alheia e o bullying. 
Stargirl é a personificação da bondade, simplicidade e alegria. E por isso, sua atitude não é muito bem aceite dentro 
de um ambiente com regras pré-estabelecidas. É uma leitura cativante e que prende a atenção do leitor. E ainda nos 

faz refletir sobre a adolescência, época da vida em que a aparência é de facto tão relevante.                               Kika 

Gostei de ler este livro, pois é um livro de fácil leitura, rápida e a escrita do autor está acessível para todos. 
É um livro que nos faz pensar, porque será que todos temos o mesmo estilo, porque é que se alguém é diferente, é gozado e alvo de chacota. Mostra-nos, também, 

que se inventarmos ser outra pessoa que não nós próprios, para nos integrarmos em determinados grupos, ou fazer coisas que prejudiquem os outros, para o mesmo 
efeito, nem sempre pode dar certo.                                                                                                                                  Inês Pinto       

Que livro incrível, diferente! Realmente é mágico e tocante! Uma história simples, com poucas personagens, numa cidade pequena de vegetação semi-árida, mas 
com "algo a mais" que eu não sei explicar de forma racional. A personagem Stargirl cativa não só o Léo, mas também a nós, leitores. Ela é diferente, foge de todos os 
rótulos já criados pela sociedade, vive fora dos padrões, com uma mente e um comportamento completamente livres! 

Enfim, é uma leitura leve, bonita, que vale muito a pena.                                                                              Ádila 

Gostei muito. Senti-me muito próxima da Stargirl, como se a sua história tivesse sido escrita para mim. Dos livros mais bonitos que já me passaram pelas mãos.                                                                                       

Marta R. 
 

Excertos da obra 

 
- Viste-a? 
- Foi a primeira coisa que Kevin me disse n o primeiro dia de aulas do 11.º ano, estávamos nós à espera do toque 

de entrada. 
- Vi quem? - perguntei. 
- Ah! - disse Kevin esticando o pescoço para observar a multidão. 
Notava-se na sua cara que tinha visto algo extraordinário e sorriu ironicamente, ainda à procura de alguém, 

dizendo: 
- Vais perceber quando vires. 
- Quem? - insisti, batendo-lhe no ombro. A campainha tocou e nós entrámos nas salas. 
Voltei a ouvir a mesma coisa na minha sala de aulas. Alguém sussurrou atrás de mim: - Viste-a? 
Voltei a ouvir a mesma coisa nos corredores, depois em Inglês e mais tarde em Geometria: 
- Viste-a? 
Mas quem podia ser? Uma aluna nova? Uma loura espetacular da Califórnia? Ou então do Leste, onde muitos de 

nós nascemos? Ou então foi uma daquelas transformações que ocorrem durante as férias de Verão: alguém deixa a 
escola em junho a parecer uma rapariguinha e volta como uma mulher feita - um milagre em dez semanas? 

Até que, em Ciências Naturais, ouvi um nome: «Stargirl.» […] 
E foi então que a vi. Ao almoço. Trazia um vestido esbranquiçado tão comprido que lhe cobria os sapatos. Tinha 

folhos à volta do colarinho e dos punhos e podia ter sido o vestido de casamento da avó. O cabelo era cor de areia e 
caía-lhe nos ombros. Trazia algo preso às costas, mas não era um saco com livros. À primeira vista pareceu-me uma 
viola em miniatura. Mais tarde vim a saber que era uma guitarra havaiana. 

Não trazia uma bandeja com o almoço, mas trazia, sim, um grande saco de lona com um girassol pintado em 
tamanho real. Todos no refeitório ficaram em silêncio enquanto ela ia passando. Parou numa mesa vazia, prendeu o 
instrumento às costas da cadeira e sentou-se. Tirou uma sanduíche do saco e começou a comer. 

Metade da sala continuou a olhar fixamente e a outra metade começou a cochichar. 
- O que é que eu te tinha dito? - disse Kevin a rir. Acenei com a cabeça. 
- Ela está no décimo ano - continuou. - Ouvi dizer que ela estudou sempre em casa. 
- Isso pode explicar tudo - concluí. 



Ela estava de costas voltadas para nós, por isso não lhe conseguia ver a cara. Ninguém se sentou ao pé dela, mas 
nas mesas ao lado havia miúdos amontoados dois a dois. Ela parecia não notar, parecia ter sido abandonada numa ilha 
deserta no meio de um mar de caras especadas e burburinho. 

Kevin estava de novo a rir ironicamente. 
- Estás a pensar o mesmo que eu? - perguntou. Sorri de volta e acenei com a cabeça. 
- Lugar Escaldante. 
Lugar Escaldante era o nosso programa de televisão da escola. Tínhamos começado o programa no ano anterior. 

Eu era o produtor/realizador, Kevin era o apresentador à frente das câmaras, entrevistando um aluno por mês. Até 
então, a maioria tinha sido do tipo aluno exemplar, atletas, cidadãos-modelo. Todos notáveis de uma forma 
convencional, mas não especialmente interessantes. 

De repente, os olhos de Kevin ficaram esbugalhados. A rapariga pegou na guitarra havaiana e começou a arranhar 
as cordas e a cantar! Arranhando as cordas, balançando a cabeça e os ombros, estava a cantar: Estou a ver um trevo 
de quatro folhas que não tinha visto antes. 

Estava tudo em silêncio à sua volta. Até que se ouviu o som de uma única pessoa a bater palmas. Olhei: era o 
operador de caixa da cantina. 

A rapariga estava agora em pé, com o saco a balouçar num dos ombros e a avançar por entre as mesas, tocando, 
balançando e fazendo piruetas. As cabeças voltavam-se, os olhos seguiam-na e as bocas estavam abertas. 
Inacreditável. Quando se aproximou da nossa mesa consegui olhar bem para ela pela primeira vez. Não era 
extraordinariamente bonita, mas não era feia. Tinha sardas a salpicarem-lhe a cana do nariz. De facto, era parecida 
com uma centena de raparigas na escola, exceto por duas coisas: não usava maquilhagem e tinha os maiores olhos 
que eu alguma vez tinha visto, pareciam os olhos de um veado assustado pelos faróis de um carro. Fez umas piruetas 
à medida que foi passando e a sua saia esvoaçante tocou nas minhas calças. Depois, avançou e saiu da cantina. 

Ouviram-se três palmas lentas e secas. Alguém assobiou e alguém ganiu. 
Kevin e eu olhámos um para o outro. 
- «Lugar Escaldante! Brevemente - Stargirl!» - sugeriu, imitando com as mãos o cartaz de um filme. 
Bati na mesa e gritei: - Boa! 
E batemos na mão um do outro. 


