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Resenha
Todos nós nascemos com particularidades, seja no que diz
respeito ao físico ou ao emocional. Nesta história de Walcyr Carrasco, somos convidados a conhecer uma ararinha que nasceu
com uma pequena, porém determinante, deficiência. Como o próprio título do livro nos adianta, ela nasceu com o bico torto.
Essa má formação, desde muito cedo, lhe gerou problemas: ao
contrário dos seus irmãos, a ararinha não conseguia se alimentar. Seu bico simplesmente não conseguia agarrar as sementes
trazidas por seu pai. Com fome, ela piava sem parar, causando
desconforto ao ninho e chamando a atenção de predadores. O
incômodo que ela gerava a sua família era tamanho que ninguém
se importou quando ela caiu do ninho em um leito de folhas.
O que poderia ser um triste fim, entretanto, transformou-se
em uma segunda chance. Para a sua sorte, passavam por ali um
fotógrafo de animais selvagens e seu filho Mário. Ao reconhecer
a deficiência da ararinha, o garoto rapidamente se prontificou a
adotá-la, batizando-a Nina e oferecendo-lhe um lar na cidade.
A partir desse momento, a vida de Nina muda radicalmente.
Se, por um lado, ela recebe o carinho e o cuidado de Mário, que se
empenha ao máximo em ajudá-la a aprender a sobreviver, por outro, ela se lamenta ao testemunhar o verde e o canto da floresta
se transformando no cinza e nas buzinas da cidade.
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Todo ganho carrega em si uma perda.
Através desse mote, A ararinha do bico torto estimula a reflexão sobre temas à primeira vista complexos ao pequeno leitor,
como o preconceito, o respeito à diversidade, a inclusão social e a
sensação de pertencimento. Ao acompanhar as dificuldades que
a personagem enfrenta em sua luta pela vida, será possível traçar
paralelos com a sociedade atual que, infelizmente, ainda tem muito a melhorar no que diz respeito ao acolhimento de portadores
de necessidades especiais. Corajosa, a obra nos convida a olhar
para uma ferida aberta, lembrando-nos de que a aceitação e a
solidariedade são etapas fundamentais para a superação.
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