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A Charlie olhou para o letreiro e sorriu. 

Estava finalmente numa verdadeira escola de 

dança. Acabaram as aulas de dança no gelado 

salão paroquial. Acabaram as banais aulas de 

ballet com a velha senhora Plum.
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A Charlie estava, por fim, numa verda-

deira escola de dança contemporânea.

Ajustou a alça do seu saco no ombro, ins-

pirou fundo e empurrou a pesada porta.

Já conseguia ouvir a música a tocar no 

salão do piso superior. Pelas batidas e pelo 

ritmo parecia ser uma aula de crianças. Ou 

talvez uma aula para iniciantes.

Durante meses, a Charlie implorou aos 

pais para que a deixassem inscrever-se na-

quela academia. Ao início, eles disseram 

«Não!» Ali as aulas são muito caras. Além 

disso, para lá chegar, a Charlie tem de apa-

nhar um autocarro sozinha.

Mas, há duas semanas, como surpresa de 

aniversário, os pais disseram «Sim!»
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Silenciosamente, a Charlie subiu as es-

cadas. Depois, encontrou um novo letreiro 

e mais uma porta.

Atenção
OS PAIS NÃO PODEM ASSISTIR ÀS AULAS

Uau! Finalmente,
uma verdadeira 
aula de dança.
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A Charlie sorriu. Ali estava outra coisa 

bem diferente da sua anterior escola de ballet! 

Esta era uma escola a sério.

Empurrou a segunda porta ainda a sorrir.

Mas, assim que avançou e olhou em redor, 

a Charlie perdeu o sorriso e sentiu o seu co-

ração a bater acelerado. Repentinamente, 

aquela escola de dança parecia demasiado 

longe de casa…

Juntas, num grupinho, estavam quatro ra-

parigas mais ou menos da sua idade. Estavam 

a cochichar e a dar risadinhas. Pelas mochi-

las, que estavam pousadas a escassos metros, 

a Charlie percebeu que andavam todas na 

mesma escola. Mas havia outras coisas que 

mostravam o quanto eram amigas... a forma 
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como se sentavam com as pernas cruzadas, 

o estilo das suas t-shirts. Até usavam sapatos 

pretos de dança, iguais.

A Charlie nem se deu conta de que estava 

a olhar fixamente para elas. Mas não conse-

guia tirar os olhos dos seus sapatos. Oh, não! 

Os sapatos!, pensou.

— Posso ajudar-te? — perguntou-lhe 

uma das raparigas, que estava sentada com as 

costas muito direitas.

O seu cabelo era comprido e estava solto, 

tal como o das outras. Ela estava a sorrir, mas 

o seu olhar era frio.

A Charlie olhou para os seus sapatos 

e perguntou-se se deveria dar meia volta 

e regressar a casa.
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— Eu estou bem — murmurou.

Por alguma razão, ela desejava escon-

der-se daquele grupo de raparigas. Mas a sala 

de espera não era lá muito grande.

A Charlie um pouco em direção à parede 

oposta. Não conseguia pensar com clareza. 

Apenas lhe apetecia esconder-se…

Em seguida, outra rapariga avançou na di-

reção da Charlie. Tinha cabelo escuro ondu-

lado, que balançava quando ela caminhava. 

Ela não pertencia ao grupinho das outras ra-

parigas, mas tinha calçados uns sapatos pretos 

iguais aos delas.

— Estás à procura da casa de banho? — 

perguntou ela, erguendo as sobrancelhas 

e sorrindo. — É ali.
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Num abrir e fechar de olhos, a Charlie 

deu por si no interior da casa de banho. Será 

que tinha agradecido à rapariga? Ela gostaria, 

mas sentia-se demasiado envergonhada para 

abrir a boca.

Encostou-se à porta da casa de banho e 

engoliu em seco.

Esquece isso, pensou. Naquele momento, 

tinha outras coisas com que se preocupar.

Abriu o seu saco e espreitou lá para den-

tro. Nos últimos quatro anos, usara sempre as 

mesmas roupas para dançar: collants pretos 

lisos, calções cor-de-rosa e sapatilhas de bal-

let cor-de-rosa. Bolas!

Porque seria a senhora Plum assim tão an-

tiquada?
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Ela estava tão habituada ao seu equipa-

mento que não se lembrara de comprar rou-

pas novas para esta aula.

Oh, não!
As minhas roupas são 

tão fora de moda!

Mas ela não podia usar sapatilhas de ballet 

numa aula de dança contemporânea. Certo?

A Charlie abanou a cabeça, desesperada. 

Mas se não usasse as sapatilhas de ballet, o que 



poderia usar? Não podia dançar apenas de 

collants, pois corria o risco de escorregar.

Mas que outras hipóteses tinha? Descalça! 

Por alguma razão, isso também não lhe pare-

cia lá grande ideia…

A Charlie abanou novamente a cabeça 

e lamentou-se: Como é que isto me pode estar 

a acontecer?

Logo agora!

Nesse instante, ouviu um ruído que reve-

lava que as crianças da turma de iniciantes es-

tavam a sair do salão.

A sua primeira aula de dança contempo-

rânea estava prestes a começar.
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— Uma tesoura? Para que queres uma te-

soura?

A rececionista, atrás do balcão, franziu 

o sobrolho. Tinha cabelo liso e usava-o solto, 

como todas as outras.

— Eu… eu… — a Charlie gaguejou 

pois não sabia o que responder. Não podia 

dizer à rececionista aquilo em que estava 

a pensar.
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— Tu és a rapariga nova, não és? — per-

guntou-lhe a rececionista, com um ar bas-

tante sério.

A Charlie confirmou com um tímido 

aceno de cabeça. Ela conseguiu ouvir as ou-

tras raparigas a cochichar e a rir, quando pas-

saram ao seu lado em direção à sala de aula.

— Vê lá se não te esqueces de a devolver, 

OK? — disse a rececionista.

— OK! Obrigada.

A Charlie pegou na tesoura e regressou, 

a correr, à casa de banho.

Tinha de se despachar.

Enquanto cortava, pensava no que diria 

a sua mãe. Mas, não podia preocupar-se com 

isso agora.
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Deixar a mãe chateada era melhor do que 

calçar sapatilhas de ballet numa aula de dança 

contemporânea. Nem pensar que ela faria 

isso. Não à frente daquelas raparigas. Sim-

plesmente, não podia!

Enquanto cortava os collants, a Charlie pen-

sava em soltar o cabelo e tirar a fita da cabeça. 

Espero que 
isto corra bem!

A mãe vai 
ficar furiosa!



13

Mas ela não tinha tempo para se preocupar com 

o cabelo. Estava mais do que atrasada para a aula.

Voltou a colocar tudo, à exceção da te-

soura, no seu saco.

Inspirou fundo. Chegara a hora de enca-

rar a música.

— Beeeeeem-vinda! — gritou a Rosie, 

a professora de dança, sobre o som da mú-

sica. — Ocupa um lugar na barra — disse 

ela, batendo as mãos e revelando o seu vis-

toso verniz prateado.

Toda a turma olhou para a Charlie.
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Ela sentiu que todos os olhares a trespas-

savam, observando o seu rabo de cavalo e os 

seus collants, que estavam agora cortados um 

pouco abaixo dos joelhos, revelando uns pés 

descalços. Quando se agarrou à barra sentiu 

as bochechas a arder. Desejava desaparecer. 

Era como estar nua diante de uma multidão.

— OK, meninas, façamos o aquecimento.

A professora Rosie mudou a música e co-

meçou a contar o tempo.

As outras alunas pararam de olhar e co-

meçaram a fazer os alongamentos na barra.

— Segue o que as outras fazem, Charlie 

— disse a professora. — Vais sair-te bem!
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E, durante a maior parte do tempo, 

a Charlie esteve bem.

Depois de todas começarem a trabalhar, 

ela deixou de se sentir tão diferente.

Estava espantada com a semelhança entre 

aqueles exercícios e o aquecimento das suas 

aulas de ballet. Os alongamentos eram muito 

parecidos.

Os saltos ao longo da sala também não lhe 

correram mal. Era tudo muito parecido ao 

ballet só que o ritmo era diferente. Ao ver as 

outras raparigas a saltar, a Charlie achou que 

se assemelhavam a veados — saltavam com 

graciosidade e força.

Mas, quando por fim chegou a sua vez, 

a Charlie sentiu-se demasiado leve e suave. 
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Ela só sabia saltar como uma bailarina de 

ballet.

A rapariga que lhe indicara a casa de 

banho era, sem dúvida, a melhor bailarina. 

O seu nome era Kathy e tinha uma forma di-

nâmica e robusta de se mexer. Estava a balan-

çar no chão, mas parecia voar a cada salto.

A Charlie não conseguia parar de olhar 

para ela. A forma como a Kathy dançava 

A Kathy é
uma bailarina
fantástica!
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resumia todos os motivos que a faziam que-

rer aprender dança contemporânea.

Foi então que chegou a altura de dançar 

no meio da sala…

Assim que iniciaram uma sequência de 

movimentos, a Charlie percebeu que a dança 

contemporânea era muito diferente do ballet.

Era tudo tão mais rápido. As outras rapa-

rigas pareciam explodir, saltando, rodando, 

mergulhando… Todas tinham uma forma 

muito especial de sacudir as cabeças, numa 

onda de cabelos soltos.

A Charlie atrapalhou-se e demorou a acer-

tar. Depois, deixou-se ficar no fundo da sala, 

a pensar se algum dia seria capaz de dançar 

daquela forma.



— Não te preocupes, Charlie — disse a 

professora. — Elas já fazem isto há semanas.

Algumas das raparigas viraram-se e ri-

ram-se. Mas a Kathy não. Ela colocou-se à 

frente da Charlie e, lentamente, repetiu os 

movimentos. A Charlie sorriu, em sinal de 

agradecimento, e tentou imitá-la.

Mas era escusado. A Charlie não conse-

guia aquela fluidez. Sentiu-se completamente 

deslocada — não pertencia ali…

Ela não esperava que a dança contempo-

rânea fosse fácil, mas também não esperava 

sentir aquilo. Era tudo tão novo e tão profun-

damente diferente.






