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APRESENTAÇÃO
Este livro e o resultado de um projeto desenvolvido em
parceria pelos Departamentos de Letras e de Educação, na
disciplina de Leitura e Produção de Texto, pela qual sou
responsável, durante este ano de 2006.
A fim de atender à exigência de atividades práticas nessa
disciplina, escolhemos um item do conteúdo programático que
propiciasse aos acadêmicos um contato maior com a linguagem
escrita: a tipologia textual, dentro da qual elegemos a narração, por
ser um instrumento bastante utilizado no ensino da língua nas series
iniciais e tambem por exigir de seu produtor a observância de
aspectos importantes a um texto de boa qualidade, como a coesão e
a coerência textuais, por exemplo.
Nossas Histórias reúne contos vividos por pessoas, animais,
objetos, enfim, todos os seres que povoam o fertil imaginário
infantil. São textos direcionados a alunos de 3a e 4' series do Ensino
Fundamental, com os quais seus autores, acadêmicos do 1° ano do
Curso de Pedagogia da Faficop, procuraram proporcionar aos
pequenos leitores momentos de prazer, estimulando ao mesmo
tempo sua imaginação e desenvolvendo neles o gosto pela leitura,
elemento imprescindível ao domínio da linguagem e,
conseqüentemente, ao crescimento cultural de nossas crianças.
Esperamos que esses objetivos sejam atingidos e agradecemos
a todos os que colaboraram para que este livro deixasse de ser um
sonho e se tornasse uma feliz realidade.
Nossos agradecimentos:
– à Professora Luzia Rodrigues Cardoso, Chefe do
Departamento de Educação, que esteve sempre conosco,
acompanhando passo a passo o desenvolvimento do projeto;
– à Professora Izabel Cristina de Macedo, por sua valiosa
ajuda no decorrer do trabalho;
– ao Professor Newton de Camargo Braga, responsável pela
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editoração eletrônica e diagramação do livro;
– e, principalmente, ao nosso Diretor, Professor Onofre de
Almeida, cujo apoio foi fundamental para que este projeto se
concretizasse.
Cornélio Procópio, 11 de outubro de 2006
Elvira Ferreira de Sá
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Querido leitor
Lembra das primeiras palavrinhas que você escreveu?
Pois então! O texto que você vai ler agora fala una pouco sobre
tudo que você sentiu e, sabe-se lá se a professora, quando era
pequenininha, assim deste tamanho, não sentiu a mesma coisa, hein?

PRIMEIRAS LETRAS
A mãe é a pele da gente. "
Marina Colasanti, A Casa das Palavras

Eu fiz ela assim bem bonita, a mamãe. Porque a mamãe, não
sei se você sabe, e linda mesmo, "linda de morrer" igual o pai fala.
Então, né, eu fiz a mamãe deste tamanho! A professora ajudou.
Pegou na minha mão. Eu nunca tinha sentido assim uma mão de
professora na minha mão. Só a mamãe pegava na minha mão
daquele jeito, mas era pra eu comer sem derrubar arroz na toalha
xadrez; pra eu tomar suco em copo de gente grande, junto da gente
grande toda (avô, avó, titia...), no almoço de Domingo, essas coisas.
Mas a mamãe não ia ficar brava d'eu deixar a professora pegar
assim na minha mão. A mamãe ate pediu pra eu obedecer a
professora! Então, se era pra pegar na mão, que pegasse! Era pra
fazer a mamãe mesmo! E sabe, foi um aperto pra ela ficar pronta. A
mamãe tinha de ficar redonda, não muito tambem. A professora foi
ajudando, dizendo. Eu cansado. Dor no braço, na mão. Pra falar
serio, nem sabia se aquilo era a mamãe, mas a professora disse que
era sim e que estava `tudo certinho'. Que era a mamãe. A professora
era dez, parecia o pai quando torce pela Seleção. Ela torcia pra eu
fazer tudo direito. Torcia e ajudava. Ate que a mamãe acabou
aparecendo. Bonita, linda! Apareceu e a aula acabou.
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Dobrei o caderno e ela lá dentro. O caderno guardei na bolsa.
A mamãe no portão do colegio me esperando, me esperando com
um abraço bom. No caminho, a minha mão e a mão da mamãe
juntinhas. Ela assim pertinho, eu olhando pra ela. Mas depois fui
ficando na maior confusão: será que a mamãe do caderno era de
verdade tambem? Será que a professora tinha me ensinado a
inventar uma outra mãe de papel e lápis? Ou será que a do abraço e
a do caderno são a mesma pessoa? Será?
Izabel Cristina Marson
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NA SALA DE AULA
Da porta, a funcionária da limpeza voltou-se
para dar uma última olhada na sala. Certificou-se de que
as carteiras estavam perfeitamente alinhadas, o chão bem
varrido e o quadro limpo de qualquer traço de giz.
Satisfeita, fechou a porta e dirigiu-se ao grande portão por
onde, algum tempo antes, com a algazarra normal de
todos os dias, os estudantes haviam saído, seguidos pelos
professores, após mais um dia de aula. Era uma escola
para crianças, escola pública, nenhum luxo: um prédio
simples, mas bem conservado, pátio grande para as
brincadeiras do recreio, grandes árvores que garantiam a
sombra gostosa nos dias quentes.
Eram seis horas da tarde e a sala de aula parecia
una lugar mágico naquela penumbra. De repente, um
suspiro profundo e triste quebrou o silêncio e uma voz se
fez ouvir:
– Triste é a minha sina! Durante o dia sinto-me tão
importante! Deslizo feliz por este enorme quadro verde,
bem preso entre os dedos delicados da professora,
desenhando letras, que formam palavras, que formam
frases, ou então números com os quais ela faz contas,
cálculos, ensinando aos alunos como resolver os mais
complicados problemas. Outras vezes são mapas de países
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distantes, sobre os quais ela fala, para que os alunos
conheçam outros povos, outros costumes, enfim tantas
coisas que existem neste mundão de Deus. Mas, a minha
felicidade não dura muito: no fim da aula, ela pega aquele
horrível apagador e me faz desaparecer. É triste, é muito
triste!
O apagador, sentindo-se ofendido, resolveu se
manifestar:
– Você é um tolo! Neste mundo, cada um deve
aceitar o seu destino: o seu é escrever palavras, números,
desenhos no nosso amigo quadro, que bondosamente
aceita tudo o que se escreve nele; o meu é desfazer o que
você fez. Mas, raciocine comigo, se eu não apagasse você,
o quadro ficaria logo cheio, a professora não poderia
escrever mais nada e você ficaria esquecido num canto,
até que alguém resolvesse jogá-lo no lixo por falta de
utilidade. Por isso, pare de me chamar de horrível!
O giz calou-se e a quietude voltou.
A noite caiu, os últimos raios de sol
desapareceram e a sala ficou às escuras. Mas, pouco a
pouco, uma lua cheia saiu detrás de uma nuvem, onde
certamente, como uma mulher vaidosa, estivera a
preparar-se com todo cuidado para aparecer radiante de
brilho e luz. O luar invadiu a sala e, de repente, outro
longo suspiro. As palavras do apagador, apesar de
.sensatas, não tinham consolado o pobre giz, que retomou
suas lamentações:
– É muita tristeza para alguém tão dedicado ao seu
trabalho. Eu não mereço isso! Sou bonito, elegantemente
longo e esguio, a minha cor branca lembra a paz, se me
fizerem com material de boa qualidade sou macio e se
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minha ponta estiver meio áspera basta a professora
quebrar um pedacinho que eu torno a me mover
silenciosamente, registrando ensinamentos importantes
para as crianças.
Comovido com as próprias queixas, o pobre giz
começou a chorar e agora sem nenhum consolo, pois o
apagador já dormia há muito tempo, refazendo suas forças
para enfrentar o dia seguinte que, como sempre, seria bem
trabalhoso. Então, no silêncio quebrado apenas pelos
soluços do triste giz, alguém disse:
– Meu amigo, pare com isso! Você não tem
motivos para chorar.
O giz percebeu que não era a voz do apagador e
ficou assustado:
– Quem está falando? Quem é você? – e olhava
para todos os lados, tentando localizar a origem da voz. –
Sou eu, o armário, aqui no canto. O giz comentou
surpreso:
– Você nunca falou! Achei que não sabia!
– Claro que sei! Mas prefiro ouvir. Falei hoje, pois
percebi que você está realmente muito triste, porque não
parou para pensar em certas coisas.
– Que coisas? Não estou entendendo nada! – disse
o giz.
– Veja bem - começou o velho armário- estou
nesta sala há muitos anos, desde que esta escola foi
construída. Naquele tempo eu era muito jovem. Tinha
acabado de sair da oficina. O marceneiro que me fez
cobriu-me com um brilhante verniz. Além de bonito por
fora, eu era muito útil, pois tinha várias prateleiras, onde a
professora guardava todo o material que usava nas suas
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aulas. Hoje estou velho, meu verniz desapareceu, minhas
prateleiras já não agüentam o peso de antes, mas continuo
servindo às professoras que têm passado por esta sala
nestes longos anos. E daqui do meu cantinho observo
tudo, analiso as coisas, vejo como mudam com o passar
do tempo. Se você também fizesse isso, não ficaria
revoltado e triste desse jeito.
– Explique-se melhor – pediu o giz, agora curioso.
O sábio armário continuou:
– Pense bem! Esta escola é antiga, os alunos não
pagam para estudar aqui, porque ela é mantida pelo
governo. Por isso, não há recursos para comprar coisas
caras, só mesmo o essencial. Veja as escolas particulares,
onde estudam crianças ricas: lá não falta dinheiro. Então
seus donos compram equipamentos modernos, aparelhos
que ajudam o professor nas suas aulas e substituem os
objetos que sempre foram usados: o quadro, o apagador,
os mapas pendurados nas paredes. Estas coisas já não
existem em muitas escolas, foram trocadas por máquinas.
Então você, ao contrário do que pensa, não é um coitado.
Você continua a ser muito útil. Sem sua ajuda a professora
não conseguiria ensinar tantas coisas interessantes às
crianças. Em outra escola, você já teria sido aposentado.
O giz não parecia convencido e replicou:
– Tudo bem! As coisas que você disse realmente
estão certas. Mas mesmo assim eu continuo triste, porque
tudo o que faço dura pouco. A professora pega aquele
apagador desagradável e pronto! Eu desapareço!
– Você está esquecendo uma coisa muito
importante – continuou o paciente armário – a professora
usa você para colocar no quadro as coisas que ela vai
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explicando aos seus alunos. Ela fala e escreve em seguida,
para que as crianças anotem em seus caderninhos.
– Pois é! Mas depois me apaga – lembrou o giz
meio irritado.
– Calma – aconselhou o armário – deixe-me
terminar. Quando você é apagado, os ensinamentos da
professora já estão nas cabecinhas dos alunos e anotadas
em seus cadernos para que relembrem, caso se esqueçam
de alguma coisa. Quer dizer, você desaparece do quadro,
mas sua missão já foi cumprida! E lhe digo mais: muitas
pessoas guardam esses caderninhos por toda a vida. De
vez em quando pegam neles, relêem com saudade tudo o
que escreveram ali, se lembram da professora, dos
coleguinhas, enfim, dos tempos felizes da sua infância. E
tudo isso acontece graças a um pequeno pedaço de giz,
que um dia escreveu aquelas coisas num quadro verde. Eu
acho até que, quando elas olham as páginas do caderno, os
olhos da memória fazem com que elas vejam as palavras
escritas com giz, num quadro escuro, e não com a caneta
que elas usaram naquele dia já tão distante. Você acha
isso pouco? Não acha que, em vez de ficar se lamentando,
deveria estar orgulhoso e feliz?
Por alguns minutos reinou naquela sala o mais
completo silêncio. Então, uma voz não mais irritada, mas
mansa, tranqüila, quase feliz, disse.
– Estou envergonhado, meu caro armário. Nunca
dei importância a você, aliás, nem sabia que você podia
falar. Achava-o insignificante, sem nenhuma utilidade. No
entanto, você se mostrou um grande amigo. Disse-me
coisas nas quais eu nunca tinha pensado. Agora eu vejo
tudo de outra maneira: percebi que tenho muito valor e
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principalmente muita sorte, por ter arranjado um novo
amigo que, além de bondoso, é um grande filósofo!
MORAL DA HISTÓRIA

Devemos valorizar nosso trabalho, pois, mesmo que
ele nos pareça insignificante, sempre será importante
para alguém.
(Minha homenagem aos professores da FAFICOP)
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Uma árvore
chamada Doreli
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Em um bosque havia vários tipos de árvores,
entre elas um meigo e delicado chapéu de praia, cujo
nome era Forfor, uma laranjeira ambiciosa e muito
vaidosa chamada Lala e uma árvore seca da qual ninguém
sabia o nome.
Certo dia Forfor e Lala estavam conversando
sobre beleza e Forfor disse:
– Eu sou bela, grande e todos adoram vir
descansar em minha sombra, pois é delicioso repousar
embaixo de meus lindos braços.
Então Lala retrucou:
– Você até pode ter esses enormes braços, mas eu
tenho mais utilidade que você, pois em mim muitos vêm
saciar sua sede, matar a fome ou até mesmo buscar força e
energia nas deliciosas laranjas que produzo. Mas isso não
me basta. Eu quero mais! Preciso descobrir uma maneira
de realmente satisfazer a todos. Quero ter laranjas
maiores, quero um dia poder sair deste bosque, ou melhor,
ter um bosque só para mim, em um lugar onde todos só
tenham as minhas laranjas para saciar sua sede e a minha
sombra para abriga–los.
Forfor, inconformada com a ambição de sua amiga
Lala, tentou dar–lhe conselhos:
– Não seja assim tão ambiciosa, não reclame do
que possui, pois a vida é uma dádiva do Criador. Sabemos
que sem a chuva que ele nos manda não sobreviveríamos,
por isso nunca queira ter mais do que tem, nem queira ser
melhor do que os outros, porque um dia você pode se dar
mal.
Lala, com raiva, respondeu:
– Como? Não posso querer algo melhor para
19

minha vida? Acha que devo me contentar com o pouco
que tenho? Veja essa pobre árvore seca, cujo nome
ninguém sabe e nem se pode imaginar de que espécie ela
é, pois nunca deu sequer uma folha! Só pode chorar e
aceitar a triste realidade! É uma imprestável.
Enquanto Lala zombava da pobre árvore seca, não
percebia que ela estava ouvindo, nem que chorava, não
por ser realmente inútil, mas pelos maus tratos que recebia
de outras plantas, como a maldosa laranjeira, e também de
algumas pessoas. A pobre árvore seca sonhava, sim, em
um dia poder ser útil; desejava somente isso, mais nada.
No entanto, não reclamava da vida.
Mas Lala, na sua arrogância, nem se importava
com o que a árvore seca pensava ou sentia e continuou sua
conversa:
– Olha, Forfor, um dia eu vou ser tão alta, que vou
poder derrubar todas as minhas laranjas em cima da sua
cabeça.
Forfor irritada respondeu:
– Você é muito má; nunca mais converse comigo.
Dois meses depois chegou a Primavera e um dia,
ao acordar de manhã, assim que abriu os olhos, Lala
deparou com algo que ela considerava impossível: a pobre
e inútil árvore seca, como ela dizia, tinha se transformado
em um lindo ipê. Era maravilhoso: estava coberto de
flores amarelinhas, que pareciam feitas de ouro,
enfeitando o verde do bosque. O próprio ipê não se
continha de tanta alegria. Então a maldosa e ambiciosa
Lala tentou destilar seu veneno.
– Como pode ser isso? Até ontem você era uma
inútil árvore seca e hoje é esse florido ipê? Mas saiba que,
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mesmo florido, jamais as pessoas irão deixar de saborear
minhas deliciosas laranjas para ficarem admirando você.
Então Forfor, irritada com a inveja e a maldade de
Lala, disse:
– Deixe de ser chata! Além de ambiciosa, é
invejosa também! Admita que, de todas as árvores deste
bosque, esse ipê é a mais bela e com toda a certeza muitas
pessoas virão visitá–la.
Então o ipê falou pela primeira vez, e disse seu
nome:
– Olá, meu nome é Doreli. Desculpe se as
incomodo, se algum dia fiz algo que magoasse alguém. Se
isso aconteceu, quero pedir perdão.
Forfor respondeu ao. educado ipê:
– Olá, Doreli! Boa sorte neste seu primeiro dia de
floração. Saiba que é uma árvore linda, além do mais, é
humilde e educada. Gostaria muito de poder contar com a
sua amizade.
Então Forfor e Doreli se tornaram grandes amigas
e a ambiciosa Lala ficou sozinha e isolada, pois ninguém
suporta inveja desmedida.
Doreli passou a ser a árvore mais visitada do
bosque. Todos adoravam tirar foto dela e colhiam flores
de seus delicados galhos. Forfor continuou sendo a
sombra preferida de todos e Lala, a ambiciosa, acabou se
dando mal, pois de tanta maldade suas laranjas se
tornaram amargas e as pessoas nem sequer passavam mais
debaixo dela.
Lala, muito triste com o que estava lhe
acontecendo, acabou entendendo que a ambição e a inveja
só nos trazem o mal. Arrependeu–se, pediu perdão às duas
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árvores, e daquele dia em diante passou a ser boa e
humilde. Foi recompensada, pois, para sua alegria, suas
laranjas voltaram a ser doces e deliciosas.
MORAL DA HISTÓRIA

A arrogância afasta de nós os verdadeiros amigos.
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As aventuras de Neco
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Nico e Neco eram dois ratinhos muito parecidos
fisicamente, pois, como todos os ratos ainda filhotes, eram
pequenos, com orelhinhas pontudas, rabo comprido e pêlo
cinzento. Mas, as semelhanças acabavam aí, porque no
resto... eram muito, muito diferentes!
Nico era estudioso, responsável, amigo verdadeiro
e fiel e adorava ajudar os outros. Neco era todo
atrapalhado, adorava inventar histórias, vivia no mundo da
fantasia, queria sempre se dar bem, ser melhor que os
outros, não se importando com a consequência de seus
atos.
Nico era o melhor amigo de Neco. Tinham sido
criados juntos, mas Neco não dava muito valor a isso, pois
achava o outro muito comum. Ele queria ter amigos
diferentes e importantes.
Neco tinha um grande sonho: chegar até as
nuvens, ver o mundo lá de cima, queria ser o primeiro rato
a voar, fazer amizade com os pássaros, enfim, vivia com a
cabeça no mundo da lua.
Certo dia, quando passeavam pela floresta,
encontraram um balão. Na hora Neco viu à sua frente a
possibilidade de alcançar seu objetivo.
Desenroscou o balão que estava preso a um galho
de árvore, entrou nele e, sem convidar o amigo para ir
também, começou a subir.
Muito feliz, ia subindo, apreciando a paisagem, as
nuvens e se achando o tal! Passava pelos pássaros e os
cumprimentava, mas eles nem ligavam para ele, e se
perguntavam quem era essa criatura tão insignificante e
diferente.
E Neco continuava a subir, subir... De repente se
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deu conta de que estava muito alto e não teria como voltar
ao chão. Começou a sentir-se muito só, desesperado, e
então percebeu que seu amigo Nico era muito importante
para ele e lhe fazia muita falta. Apavorado, começou a
gritar por socorro:
– Socorro... Socorro, me ajudem!...
Se a situação já era péssima, ficou pior ainda, pois
seus gritos chamaram a atenção de um gavião faminto.
Este, vendo em Neco o prato principal do dia, dava vôos
rasantes perto do balão, tentando abocanhar o assustado
ratinho.
Enquanto isso, Nico assistia a tudo do chão, sem
poder fazer nada pra ajudar seu amigo.
O gavião, achando que já estava passando da hora
de almoçar, voou com tudo para cima de Neco e, com
suas garras afiadas, estourou o balão. O pobre rato
começou a cair, mas por sorte o balão sobrevoava um
riacho nesse instante.
Tchibum! Neco caiu dentro da água e começou a
se afogar, porque não sabia nadar. Então Nico, que tinha
assistido a tudo, num ato de coragem e amizade, veio
correndo e pulou no riacho, agarrando Neco pelo pescoço.
Nadou, nadou, nadou muito e, quando já estava quase sem
forças, conseguiu alcançar a margem e puxar o amigo para
fora.
Neco estava desacordado, havia bebido muita
água. Nico, sem perda de tempo, começou a fazer
respiração boca a boca, até que o outro, tossindo muito e
cuspindo água, recuperou a consciência.
O ratinho sonhador, que só estava vivo porque seu
bom amigo o tinha salvado, com um abraço muito
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apertado, agradeceu-lhe dizendo:
– Obrigado, companheiro! Você me salvou a vida.
Eu agradeço muito ao Papai do Céu por ter colocado um
amigo verdadeiro como você ao meu lado. Agora eu sei
que você é diferente de mim, porque você me ama, você
arriscou a vida pra me salvar. Até este dia, eu não sei se
faria o mesmo por você, mas agora eu entendi que a
verdadeira amizade não mede o perigo. De hoje em
diante, você pode contar comigo sempre, em qualquer
situação.
MORAL DA HISTÓRIA

Um verdadeiro amigo vale mais do que mil tesouros.
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O cachorro e o burro
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Na fazenda viviam muitos bichos: patos, porcos,
galinhas, além de um cachorro e um burro. O cachorro era
de cor preta, com as quatro patas brancas, de porte médio
e atendia pelo nome de Ventania. Era muito veloz, por
isso foi-lhe dado esse nome. Ventania era um cão dócil,
obediente e amado por todos os moradores da fazenda.
Quando pequeno, mamava na mamadeira, pois sua mãe
não tinha leite suficiente para sustentá-lo. O burro era
marrom, tinha as patas brancas e se chamava Frederico.
Era um burrinho bonito, esperto e valente, mas também
preguiçoso e resmungão.
A fazenda onde Ventania e Frederico moravam era
muito grande. Nela havia um enorme casarão, onde vivia
o dono. Uma varanda cheia de vasos de flores circundava
a casa. Por toda parte, muito verde, muitos riachos,
borboletas, flores coloridas, perfume e cor. Tudo isso
fazia da propriedade um ambiente muito agradável.
O dono da fazenda se chamava Jorge: alto, muito
jovem, de olhos pretos e grandes, muito trabalhador, mas
solitário, pois não tinha família. Tinha a pele queimada, de
tanto trabalhar debaixo de sol e chuva, para ter como
recompensa essa maravilha de fazenda.
Tanto o burro como o cachorro Ventania
esperavam ansiosamente a hora em que o dono voltava do
trabalho, mas, quando ele chegava, somente o cachorro
corria para lhe fazer festa. Jorge correspondia a essa
demonstração de carinho, passando a mão na cabeça do
seu fiel amigo. Ventania era muito querido e privilegiado,
até dormia dentro de casa. O burro Frederico tinha ciúmes
do cachorro e, assistindo à cena, pensava com tristeza:
– Meu dono não liga para mim! Ele só gosta do
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cachorro.
Um dia, querendo receber carinho, o burro ficou à
espera do dono. Quando Jorge chegou, o burro relinchou
festivamente e, para imitar o cão, ergueu as patas. O que
aconteceu foi um desastre: desajeitado, ele acabou
derrubando o dono no chão. Surpreso e aborrecido com o
que havia acontecido, ordenou a seus empregados que
amarrassem o burro na cerca. E ficou pensando:
– Afinal, o que deu nesse bicho? Ficou louco? Está
achando que é cachorro?
O burro Frederico ficou triste e chateado, e jurou
se vingar.
No dia seguinte, o fazendeiro precisou do burro
Frederico para levar cestos de verdura a um mercado bem
longe da fazenda. Aproximando-se do animal, disse-lhe
para consolá-lo:
– Meu amigo, um burro é um burro e um cão é um
cão. Cada um serve para o que foi feito: o cão para vigiar,
o burro para carregar. Cada qual é o que é. Não se pode
forçar a própria natureza.
Arrumou uma cesta de lanche, com pão, salame e
muitas frutas para comer no caminho, e lá se foram os
três: Jorge, o cachorro Ventania e o burro Frederico, rumo
ao mercado para vender as verduras e comprar as coisas
necessárias à fazenda.
O dia estava luminoso e belo, era verão e fazia
muito calor. A distância era grande e o fazendeiro achou
uma boa idéia aproveitar o frescor de um riacho próximo
para descansar. Deitou-se à sombra de uma frondosa
árvore e minutos depois dormia profundamente.
O burro, aproveitando a fartura de capim daquele
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campo, começou a comer sossegadamente, sem nada que
o preocupasse, e assim várias horas se passaram. Quando
o cachorro sentiu fome, dirigiu-se ao burro e disse-lhe:
– Abaixe-se um instante, para que eu possa tirar
meu almoço da sela.
O burro, irritado, respondeu:
– Meu querido amigo, tenha paciência! Você não
espera que eu deixe de comer para dar atenção a você!
Deixe-me em paz! Quando nosso dono acordar, você terá
sua comida.
E continuou a comer tranqüilamente o seu capim
verde e apetitoso. Após encher a barriga de capim, o burro
Frederico dirigiu-se a um riacho para beber aquela gostosa
água fresca. E pensava: "Estou vingado". Era isso mesmo
que desejava: deixar o cachorro Ventania com muita
fome. O infeliz insistiu várias vezes, mas o burro
Frederico não lhe dava a menor atenção. Ventania,
desanimado e faminto, acomodou-se ao lado do seu dono,
pois sabia que o burro Frederico era um animal estranho e
egoísta que só pensava nele próprio.
De repente, um barulho estranho: um lobo
faminto, com olhos grandes e avermelhados, apareceu e
correu em direção ao burro. Frederico, morrendo de medo,
começou a suar e a tremer, e gritou para Ventania:
– So... socorro, me ajude! Acorde o fazendeiro, o
nosso dono, que o lobo está chegando!
O cachorro, ainda magoado porque o burro não o
havia ajudado a alcançar sua comida, respondeu-lhe:
– Meu egoísta amigo, vou despertar nosso dono
para que ele o defenda. Se eu fizesse pouco caso do seu
problema, assim como fez comigo, rapidamente você seria
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o lanche do lobo, pois parece que ele está com muita
fome, você não acha?
O burro nem respondeu, porque estava com muito
medo. Então Ventania chegou perto do seu dono,
começou a latir e a puxar suas calças com os dentes até
acordá-lo. Juntos conseguiram afugentar o faminto lobo
que, assustado com os tiros do revólver do fazendeiro,
fugiu desabalado. O burro, ainda muito assustado, não
parava de tremer um só instante. Mais calmos, o
fazendeiro e o cachorro sentaram-se á sombra de uma
árvore, comeram o lanche e as frutas que estavam no
cesto, e seguiram viagem. Após entregar os cestos de
verduras no mercado e comprar as coisas de que
precisava, o fazendeiro voltou para casa, acompanhado
pelos dois animais.
Já na fazenda, o burro Frederico, agradecido e
envergonhado de seu egoísmo, pediu perdão ao cão pelo
seu comportamento anterior:
– Quero lhe pedir desculpas, meu amigo Ventania.
Fui mau e egoísta, e mesmo assim você me ajudou.
O cão, que não era de guardar mágoas,
alegremente desculpou-o. E o burro Frederico
compreendeu finalmente que na vida é preciso ajudar os
demais, porque sempre necessitamos uns dos outros.
Daquele dia em diante, a paz reinou na fazenda!
MORAL DA HISTÓRIA

Devemos fazer o bem sem olhar a quem.
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A conquista de
Patrícia

32

Em uma região muito distante, havia uma
comunidade de formigas que trabalhavam o verão inteiro
acumulando alimentos, para não passar necessidade
quando chegassem os dias frios. Mas elas sabiam que no
inverno, apesar de não trabalharem, teriam que se esforçar
muito para evitar que os folgados gafanhotos roubassem
todo seu alimento, pois eles detestavam o trabalho e
ficavam esperando o inverno para pegar a comida das
ativas formiguinhas.
Quem mais se preocupava com essa questão era
uma esperta formiga chamada Patrícia. Certo dia,
caminhando nas proximidades do formigueiro, percebeu
várias folhas no chão e deduziu que já chegara o outono e,
portanto, o inverno estava próximo. Preocupada, gritou:
– Companheiras! Já começaram a cair as folhas,
temos que nos apressar!
Todas as formigas se assustaram e começou a
correria para esconder a comida que já tinham
conseguido, a fim de que nada lhes faltasse durante o mau
tempo. De longe Patrícia viu Tomásia, uma formiga
bastante respeitada no formigueiro, porque era muito forte
e se dizia muito corajosa. Ela estava sentada embaixo de
uma árvore, muito tranqüila. Então Patrícia lhe perguntou:
– Tomásia, você vai ficar ai parada, sem fazer
nada?
A outra respondeu:
– Patrícia, não fique apavorada! Eu sou a formiga
mais bonita e mais forte deste formigueiro. Você acha que
eu vou deixar os gafanhotos fazerem alguma coisa contra
nós?
E assim as coisas continuaram durante todo o
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outono: as formigas escondendo seus alimentos e Tomásia
tranqüila, sem ajudar, dizendo que iria acabar com os
gafanhotos.
Em uma bela manhã, Patrícia acordou e viu o
chão coberto de neve. Então gritou, desesperada:
– Chegou o dia pessoal, é hoje!
Tomásia, calma como sempre, tranqüilizou as
companheiras:
– Não fiquem nervosas amigas, quando os
gafanhotos chegarem eu vou expulsá-los daqui!
Mas os inimigos apareceram de repente e
começaram a destruir tudo e a devorar a comida que as
formigas tinham acumulado, trabalhando incansavelmente
durante o verão.
– Onde está Tomásia? – perguntou Patrícia
apavorada.
A exibida formiga havia desaparecido bem na hora
em que suas companheiras mais precisavam dela. Patrícia,
cansada de esperar pela outra, resolveu enfrentar os
gafanhotos sozinha, enquanto as demais tentavam salvar
os alimentos conseguidos com tanto trabalho.
A luta foi feroz e durou bastante tempo, mas
Patrícia conseguiu expulsar os gafanhotos de seu
formigueiro, livrando assim suas amigas dos bandidos e
garantindo o sustento de todos durante os meses terríveis
do inverno.
Foi só então que Tomásia apareceu. Patrícia
perguntou-lhe:
– Onde você estava, Tomásia? Precisei muito de
sua ajuda.
– Fiquei escondida atrás daquela pedra, porque
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estava com muito medo. Os gafanhotos eram muito
grandes! – respondeu a medrosa formiga.
Patrícia foi escolhida pelas companheiras como
rainha do formigueiro. Todas as formigas passaram a
confiar só nela, pois perceberam que Tomásia falava
muito, mas na verdade não fazia nada.
MORAL DA HISTÓRIA

Quem muito fala, pouco faz. Devemos agir mais e
falar menos.
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Devagar se vai
ao longe
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No alto de uma grande montanha vivia a
tartaruga Lilica. Ela tinha uma irmã, Cotinha, que morava
do outro lado dessa mesma montanha e que ela há muito
tempo não via. A saudade foi aumentando, aumentando e,
numa linda e ensolarada manhã, Cotinha decidiu:
– Vou visitá-la!
Tomada a decisão, preparou uma bela cesta com
frutas e biscoitos, colocou um lindo vestido, acomodou a
cesta no casco e saiu cantarolando, feliz da vida.
Assim que saiu de casa, passou por um grande
canteiro de margaridas, onde encontrou o Senhor BeijaFlor, que buscava seu alimento naquelas lindas flores.
Parando por um momento de sugar o pólen, ele indagou:
– Aonde vai tão faceira, Dona Tartaruga?
– Vou visitar minha irmã Cotinha, que não vejo há
tempos.
– Vá com cuidado, pois o caminho está com
muitos buracos.
– Obrigada, Senhor Beija-Flor. Ficarei atenta.
Assim agradecendo, seguiu sua caminhada, feliz e
sorridente.
Pouco tempo depois, passando por um vale,
encontrou Dona Coelha e seus filhos, que eram muitos,
trabalhando em uma bela horta de cenouras. Aquela cena
fez com que ela se lembrasse de sua infância ao lado da
sua família. Que momentos preciosos! Ela os trazia
guardados no coração com muito carinho.
Já na metade do caminho, com muita sede, passou
por um pequeno riacho e parou para tomar um pouco de
água, quando deparou com um enorme sapo que se
bronzeava sobre uma pedra. O sapo, ao ver Dona
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Tartaruga, perguntou:
– Aonde vai com essa lerdeza?
– Você falou comigo?
– Claro, Dona Tartaruga, está vendo mais alguém
aqui.
– Quem é você?
– Sou um sapo, nunca viu um? Meu nome é
Verdão.
– O que quer saber?
– Aonde você está indo?
– Até a casa de minha irmã Gotinha, que mora
aqui perto.
– Mas, com essa moleza, não chegará lá nunca.
– Isso é o que você pensa!
– Se fosse eu, chegaria rapidinho, porque cada
pulo meu vale por horas de sua caminhada.
– Não tenho nenhuma pressa, respondeu Lilica.
Bebeu sua água e saiu sem dar a menor
importância para aqueles comentários maldosos.
Verdão, muito indignado com a reação de Lilica,
pensou em revidar o desprezo com que ela o tinha tratado.
Ele era muito vingativo e tão arrogante que não admitia
ficar falando sozinho. Resolveu então:
– Vou roubar a cesta dessa tartaruga antipática!
E saiu saltitante à procura de Lilica. Quando a
avistou, não pensou duas vezes: deu um grande salto para
roubar-lhe a cesta, mas se deu mal, porque bateu no galho
de uma árvore, acabou se enroscando nele e depois caiu
sobre algumas pedras, machucando uma perna. Não
conseguiu se levantar e ficou lá caído, chorando de dor.
Lilica, ao perceber que o sapo tinha tentado roubá38

la, ficou muito chocada, pois isso nunca lhe acontecera
antes, e decidiu prosseguir seu caminho sem lhe prestar
socorro.
Chegando à casa de sua irmã, contou-lhe o
ocorrido e as duas resolveram voltar até onde ele estava.
Encontraram o malandro chorando de dor. Cotinha, com
um pouco de esforço, conseguiu colocá-lo sobre o casco
de Lilica, que bondosamente o levou até a casa de sua
irmã, onde cuidaram de sua perna. Então Lilica deu uma
lição ao maldoso sapo:
– Você lembra que me chamou de lerda? De fato,
ando bem devagar, enquanto você é bem ligeiro, mas
nunca tive um acidente como você acabou de ter.
Aprenda com essa experiência dolorosa que
devagar se vai ao longe; não adianta ter muita pressa e não
tomar cuidado com as dificuldades que possam aparecer.
O sapo, muito envergonhado, pediu desculpas a
Lilica por tudo o que havia feito e prometeu tratar bem os
outros animais. Tinha aprendido a lição e certamente seria
um ser melhor daí em diante.
Lilica, Cotinha e Verdão tornaram-se bons amigos
e a partir desse dia passaram a trabalhar e a passear juntos.
MORAL DA HISTÓRIA

Devagar se vai ao longe.
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O exemplo de Dante
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Num reino que ficava próximo de uma grande
floresta, morava um rei muito perverso, que maltratava
todos os seus súditos. Tamanha era sua riqueza que os
tijolos do castelo eram de ouro e as janelas de prata. Era
baixo, gordo, barbudo e careca, e também muito egoísta,
miserável, estúpido e impertinente. Não era nada solidário
com as pessoas que viviam em seu reino. Seus
empregados só recebiam migalhas e sobras pelo seu
trabalho, pois ele não admitia partilhar o que tinha com
ninguém.
O rei era um homem solitário: não tinha família,
vivia sozinho em seu rico castelo. Seus pais morreram
quando ele era jovem e desde então tomou-se mesquinho,
rancoroso e invejoso. Não gostava de ninguém e sentia
inveja, quando via famílias unidas e felizes. Só havia uma
coisa que ele gostava de fazer: caçar.
Um dia, o rei reuniu seus caçadores, escolheu seus
melhores cavalos e seguiu em direção à grande floresta
para sua caçada mensal. Mas, daquela vez as coisas não
correram bem: de repente, sem que ninguém esperasse,
surgiu um enxame de ferozes abelhas que atacaram o rei e
seus caçadores. Os cavalos, assustados, começaram a
correr desabaladamente, sem direção certa. O cavalo que o
rei montava escorregou e caiu, derrubando o cavaleiro,
que bateu com a cabeça no tronco de uma árvore e
desmaiou.
Muitas horas depois, um rapaz que andava pela
floresta colhendo frutas encontrou-o e o levou para sua
cabana, à beira de um riacho, bem no meio da grande
mata. O rapaz cuidou do rei, pensando que se tratava de
um simples caçador.
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Ao acordar, o rei ficou surpreso por se ver dentro
de uma cabana, muito simples, mas limpa e acolhedora. O
moço, ocupado em preparar ataduras para o seu hóspede,
não percebeu que ele já tinha acordado e que o observava
atentamente, impressionado com os cuidados que o rapaz
estava tendo com ele, pois, devido à queda, o rei estava
bastante machucado.
Então, curioso, perguntou:
– Quem é você, rapaz? Como pode morar aqui no
meio do nada, sem conforto, sem riqueza? E por que está
sendo tão solidário comigo, se você nem me conhece?
O rapaz, sorrindo, respondeu:
– Calma, senhor, uma pergunta de cada vez! Se
quer saber sobre mim, eu lhe contarei tudo.
O rei indagou:
– Você sabe quem sou?
– Não! – respondeu tranqüilamente – imagino que
o senhor seja um desses caçadores que aparecem aqui na
floresta de vez em quando.
Fez uma pausa para examinar os ferimentos do rei
e continuou:
– Se bem que eu conheço todos os caçadores da
região e nunca o vi por aqui.
– Sim, gosto de caçar – disse o rei, olhando com
curiosidade para aquele rapaz tão simples e tão generoso –
porém hoje aconteceu de sermos atacados por abelhas.
– Bem – disse o rapaz – respondendo à sua
primeira pergunta, meu nome é Dante e eu não moro no
meio do nada e sim nesta linda floresta. Aqui não
necessito de luxo nem de objetos valiosos. Minha cabana
é modesta, mas segura e confortável. Não tenho riquezas,
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como o senhor mesmo vê, mas tenho amigos que vêm me
visitar e sempre procurei ajudar a todos. Sei compartilhar
o pouco que tenho com aqueles que têm menos que eu e
fui solidário com o senhor, assim como sou com todos que
precisam de mim.
– Você não tem família? – quis saber o rei.
– Meus pais morreram há muito tempo –
respondeu Dante entristecido.
O rei olhou para ele e perguntou:
– Se você fosse rico, o que faria com sua riqueza?
O moço, sorrindo, respondeu:
– Doaria aos pobres!
O rei abaixou a cabeça, olhando para o chão,
envergonhado por ser o homem mesquinho que era.
Então, arrependido de tudo o que havia feito de ruim,
disse ao seu benfeitor:
– Dante, sou um rei muito rico. Perdi meus pais
quando ainda era muito jovem e me tornei uma pessoa
egoísta. Passei a pensar somente em mim.
Lágrimas caíram dos olhos do rei, que estava
realmente arrependido, e ele continuou:
– Você, mesmo sem seus pais, não se tornou uma
pessoa má como eu; pelo contrário, é humilde e solidário.
Dante ficou admirado ao ouvir as palavras do rei:
– Ainda há tempo para mudar, senhor!
– Sim, é o que farei – disse o rei sorrindo para
Dante.
Agradecido por tudo o que o rapaz tinha feito por
ele, tanto o cuidado com seus ferimentos, quanto a lição
de vida que acabara de receber, o rei deu-lhe metade de
sua riqueza e prometeu, daquele dia em diante, ser um rei
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bom e partilhar com seus empregados e com seus súditos
tudo o que tinha.
Graças ao exemplo de Dante, o rei se tornou uma
pessoa feliz e, acima de tudo, solidária.
MORAL DA HISTÓRIA

A solidariedade nos faz felizes.
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Uma festa
uma lição
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Na escola Reino Encantado estudava um menino
chamado Arthur.
Arthur tivera a sorte de nascer numa família rica.
Seus pais estavam sempre trabalhando e, para compensar
essa ausência, presenteavam o menino com os mais caros
e sofisticados brinquedos e roupas da moda.
Arthur costumava esnobar seus colegas,
humilhava-os todo o tempo. Estava sempre presenteando
sua professora, esforçava-se para tirar as melhores notas,
para poder se destacar perante seus amigos. Ele se achava
"o maioral"!
Colocava apelido em todos e sempre comentava o
quanto seu nome era importante:
– Meu nome é uma homenagem ao Rei da
Inglaterra, o Rei Arthur!
Assim, não permitia que ninguém lhe pusesse
apelidos. No recreio, sempre que se aproximava de um
colega era para zombar do coitado.
O aniversário de Arthur estava se aproximando e
seus pais lhe propuseram realizar uma grande e
inesquecível festa em comemoração aos seus 10 anos. Os
convites foram impressos e Arthur convidou toda a escola.
Chegou, enfim, o grande dia! A casa estava
enfeitada, os músicos preparados, a decoração impecável,
havia palhaços e brinquedos para todos os lados. Quanto
aos doces, eram maravilhosos! Havia de todos os tipos.
Era a festa com que toda criança sonhava.
Naquele dia acordou cedo, estava ansioso.
Arrumou-se com bastante antecedência, vestiu sua melhor
roupa e ficou aguardando entusiasmado a chegada dos
convidados. No horário marcado, ninguém tinha aparecido
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ainda. Então pensou:
– Estão atrasados porque eles não têm carro. Quer
dizer, alguns têm, mas pode ter quebrado... E vai ver que o
ônibus atrasou...
Ficou imaginando inúmeras desculpas para
justificar a ausência de seus colegas. Continuou
aguardando e ninguém chegava. Esperou, esperou,
esperou e nenhum dos meninos aparecia. A mãe lhe
perguntou:
– Filho, você tem certeza de que entregou todos os
convites direitinho?
Arthur respondeu:
– Claro, mamãe, eu fiz tudo de forma correta!
Enquanto seus pais tentavam descobrir o que
poderia ter acontecido, Arthur resolveu pegar sua bicicleta
e dar umas voltas pela redondeza, para ver se encontrava
seus colegas. Quando chegou à pracinha da cidade, viu
alguns de seus amigos jogando bola de meia. Muito
insatisfeito, indagou a si mesmo:
– Por que eles preferem jogar bola na rua a
participar de minha festa?
A noite caiu e a festa não aconteceu... Não
aconteceu porque não havia nenhuma criança para dela
participar. Ao invés da alegria de festejar, o clima era de
tristeza e lamentações. Os pais de Arthur não sabiam o
que dizer ao menino, e foram dormir inconformados, sem
entender o que havia acontecido.
Arthur estava desolado, mas sua arrogância não
lhe permitia chorar, e durante a noite, em vez de dormir,
ficou pensando em todas as coisas que fazia na escola.
Observou que apenas ele se aproximava de seus colegas.
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Eles não o procuravam e evitavam ficar perto dele.
Começou a pensar que suas brincadeiras deviam
incomodar muito os seus amigos.
No dia seguinte, preferiu não ir à escola e seus
pais permitiram, pois Arthur ainda estava muito triste.
No outro dia, voltou à escola, mas passou a se
comportar de modo diferente: ficava quieto no seu canto,
não humilhava nem conversava com ninguém. Um de
seus colegas notou a diferença e o chamou para brincar;
ele ficou meio desconfiado, mas acabou aceitando.
Conversaram e brincaram a tarde toda, sem nenhum
acontecimento desagradável.
A noite, Arthur começou a refletir sobre o seu dia
e sobre a mudança de comportamento por parte de seus
colegas. Percebeu que à medida que não ofendia ninguém,
os colegas se aproximavam cada vez mais dele.
Decidiu mudar de comportamento a partir daquele
dia e foi cada vez mais conquistando amigos. Em sua
casa, agora, havia sempre crianças brincando com ele.
Arthur nunca tinha sido tão feliz.
No ano seguinte, no seu aniversário, pediu a seus
pais que fizessem uma festa mais modesta. Convidou seus
amigos e desta vez todos compareceram. Brincaram a
tarde toda e só foram embora ao anoitecer. Foi o dia mais
feliz de sua vida! Ele tinha aprendido a lição, tinha
entendido que ninguém gosta de pessoas arrogantes.
MORAL DA HISTÓRIA

A arrogância afasta de nós as pessoas de bem.
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A gata
malvada
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Era uma vez uma gata muito bonita e muito
maldosa, que adorava enganar filhotinhos de pássaros. Ela
morava em uma casa luxuosa, seus donos eram muito
ricos e lhe davam comidas deliciosas. Mas a diversão
preferida dela era pegar passarinhos para comer. Perto dali
havia um bosque onde só moravam passarinhos. Ali não
podiam entrar outros animais.
Um dia, como ela era muito esperta, conseguiu
entrar no bosque, encontrou alguns filhotinhos e foi logo
puxando conversa:
– Oi, passarinhos lindos! Como vão vocês? Vim
convidá-los para irem comigo a um lugar encantador.
E mostrou para eles a foto de um lindo parque, que
tinha muitas árvores, um lindo lago, bastante comida, e
onde havia também vários passarinhos brincando felizes.
– Nós não vamos demorar. Vocês nem precisam
avisar suas mães. Vamos?
Encantados com o parque e com aquela gata linda,
simpática e agradável o mais velho dos passarinhos
respondeu:
– Claro que aceitamos! Você é tão linda, acho que
não faria nem um mal para nós.
– Então, meus queridos, entrem aqui nesta sacola
para eu levar vocês até o parque.
Os passarinhos obedeceram e a gata levou-os,
mas, quando ela os tirou da sacola, perceberam que
tinham sido enganados, porque quando olharam para os
lados não viram nenhum lago, nem árvores ou
passarinhos, mas um monte de carros velhos, um em cima
do outro, um lugar horrível e sujo. Nenhum deles sabia
que lugar era aquele.
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Quando a gata já se preparava para comê-los,
apareceu um animal grande e feio, com um cheiro
horrível. Arreganhou a boca e mostrou para a gata uns
dentes enormes e pontudos. Esse animal era um cachorro.
A gata saiu correndo apavorada. Então o cachorro
perguntou aos passarinhos:
– O que vocês vieram fazer aqui com aquela gata?
Como os passarinhos nunca tinham visto um
cachorro antes, ficaram morrendo de medo, porque ele era
muito feio. Pensaram em sair correndo, mas se lembraram
de que não sabiam onde estavam, nem como voltar para o
bosque. Um dos passarinhos perguntou:
– Você quer comer a gente? Vai nos matar?
– Não! Eu não quero comer vocês! – respondeu o
cachorro.
– Que animal você é? – quis saber o passarinho.
– Eu sou um cachorro. Mas você não respondeu à
minha pergunta. O que vocês estavam fazendo com aquela
gata?
O passarinho explicou:
– Fomos enganados. Aquele lindo animal nos
trouxe até aqui.
– E por que vocês vieram? Vocês não conheciam
aquele animal?
– Não! Mas ela era tão linda e nos mostrou a foto
de um lugar tão bonito que não tivemos medo e viemos
com ela.
O cachorro respirou fundo e começou a explicar:
– O nome daquele animal que vocês acharam lindo
é gato! Vocês deveriam saber que os gatos adoram comer
passarinhos e também que eles são muito traiçoeiros. Por
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mais bonitos que sejam, vocês não podem confiar neles.
Quando vocês encontrarem outra vez um gato, comecem a
gritar e saiam correndo.
O passarinho, muito assustado, agradeceu:
– Obrigado por ter salvado nossas vidas. Se você
não tivesse chegado a tempo, nós estaríamos na barriga da
gata! Mas e você? O que está fazendo aqui, cachorro?
– Eu moro aqui. Antes, viviam comigo meus
quatro irmãos e minha mãe, mas, como eram todos muito
bonitinhos, foram adotados e eu, que sou feioso, acabei
ficando aqui sozinho. Acho que as pessoas não deveriam
se importar unicamente com a aparência dos outros. Eu
não sou bonito, mas tenho um bom coração. Agora me
digam, onde vocês moram?
– Moramos no bosque. Você pode levar a gente
para nossa casa?
– Levo, sim! Mas vamos já, antes que anoiteça.
Quando chegaram ao bosque onde os passarinhos
moravam, o bondoso cachorro alertou-os novamente:
– Não se deixem iludir pela beleza, às vezes, quem
é muito bonito e se veste muito bem, pode ser muito
malvado!
MORAL DA HISTÓRIA

As aparências enganam.
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A história de Ana
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Pouco distante de uma cidade do interior, havia
um vilarejo. Ali moravam várias famílias: umas viviam da
lavoura, outras do comércio. Era um lugar tranquilo e
alegre, onde todos se conheciam.
Entre essas famílias estava a de Ana. Ela era uma
menina com sete anos, tinha sardas, olhos castanhos e
cabelos ruivos; era alta e magra, o que a deixava mais
ligeira para fazer suas estripulias. Ana gostava muito de
ler: viajava com as histórias que lia e se divertia muito.
Alguns diziam que era mimada, por ser filha única e por
seu pai fazer tudo o que ela queria.
Nos finais de semana, as pessoas se reuniam para
conversar. Os adultos, os mais antigos como o Senhor
Joaquim, contavam histórias que todos gostavam de ficar
ouvindo, principalmente as crianças.
A história que mais agradava era a do castelo que
havia na floresta perto do vilarejo. Diziam que ele era
encantado e que lá vivia um monstro que não gostava de
ser incomodado.
O pai de Ana tinha uma pequena padaria, a única
do vilarejo. O seu nome era Francisco, mas era mais
conhecido como Seu Chico, um homem alto, de olhos
pretos, meio calvo, sempre pronto a ajudar a todos.
A mãe de Ana, Luzia, cuidava dos serviços de
casa e ajudava na padaria. Era uma mulher muito bonita,
olhos castanhos, cabelos ruivos. A filha era bem parecida
com ela.
Ana ia fazer aniversário e todos já sabiam que ia
ser aquela festa!...
E a menina perguntava:
– Papai, vou ganhar o presente que pedi?
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– Vou pensar minha filha, porque você anda
fazendo muitas travessuras!
– Mas papai...
– Pense bem: só nesta semana já recebi
reclamação de Dona Matilde, porque você correu atrás das
galinhas e colocou sal na água das coitadinhas, e do Seu
Nestor, que me contou que você jogou uma bola na
vidraça da casa dele que, só por sorte, não quebrou!
– Já parei, papai... Já parei! Vou me comportar, eu
prometo
Passaram-se os dias e Ana estava se comportando
bem.
Enfim chegou o grande dia: a festa de aniversário.
Ana recebeu os convidados, agradeceu os
presentes, mas estava ansiosa aguardando o presente do
pai. Finalmente Seu Chico chegou e deu uma caixa para
Ana, dizendo:
– Seu presente, minha filha.
Todos estavam curiosos para saber que presente
tão esperado era esse.
Ana abriu a caixa, seus olhos brilharam de tanta
emoção ao ver o lindo cachorrinho de orelhas compridas,
branco, com pintas marrons. A festa foi um sucesso, as
crianças brincaram e se divertiram muito com o novo
amigo. Os convidados foram embora e Ana mais uma vez
agradeceu a seus pais pela festa e pelo presente que tanto
queria. Ela deu ao cachorro o nome de Pitico, que passou
a ser um grande amigo e a acompanhava em todos os
lugares.
Certo dia, Ana e Pitico brincavam nas redondezas
do vilarejo. Corriam pra lá e pra cá e, sem que
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percebessem, afastaram-se da vila e acabaram penetrando
na floresta. Quando viu onde estavam, Ana levou um
susto e percebeu que estavam numa bela enrascada. E
disse:
– E agora Pitico, o que vamos fazer? Estou com
medo!
Começaram a ouvir barulhos estranhos e, de
repente, Ana avistou um cão do mato que vinha na direção
deles.
– Ah! Meu Deus, o que vamos fazer agora?
Pitico, muito esperto e valente, saiu correndo para
atrair o cão e salvar Ana. Percebendo o que o amigo tinha
feito para ajudá-la, a menina correu em outra direção para
fugir do animal feroz.
Depois de correr muito para não ser pego, já
bastante cansado, o cãozinho sentiu uma patada do
inimigo nas suas costas. Quando ia desistir da fuga, a
sorte ajudou-o: o cão do mato caiu num buraco e com isso
Pitico conseguiu continuar até o vilarejo. Enquanto isso,
Ana estava perdida e com muito medo. Ela gritava:
– Socorro... Socorro... Alguém me ajude!
Ana começou a lembrar as histórias que seu
Joaquim contava daquela floresta e foi ficando cada vez
mais assustada. De repente... ficou parada, dura feito uma
estátua. Com voz trêmula, conseguiu dizer:
– O castelo existe mesmo!...
Mas não pôde ficar ali parada, pobre Ana. Estava
sendo atacada por vários morcegos, que tinham saído de
uma enorme árvore. Ela não teve escolha, nem tempo para
pensar. Correu para o castelo e, com uma rapidez que nem
ela sabia que tinha, abriu a porta, entrou, fechou-a,
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encostou-se nela e foi descendo bem devagar, até se sentar
no chão.
Já no vilarejo, na padaria do Seu Chico, Pitico
latia, pulava nas pernas dele, rodava, ia até a porta e
voltava.
– Calma Pitico! – dizia Seu Chico. Você deve
estar com muita fome!
Deu-lhe algo para comer, mas nada acalmava o
cão. Então ele percebeu a falta da filha e perguntou, já
muito preocupado:
– Mas onde está Ana?
Pitico correu para a porta e Seu Chico percebeu
que ele queria mostrar alguma coisa. Olhava e nada via.
Mas o cão não parava, pulava em sua frente e andava,
pulava e andava. Seu Chico começou a segui-lo,
percebendo que alguma coisa havia acontecido com Ana.
O homem e o cão entraram na floresta e começaram a
procurar a menina.
Ela continuava ali, do mesmo jeito, encostada na
porta do castelo, tremendo de medo. Foi quando ela achou
que tinha ouvido um latido, depois outro. Então percebeu
que não era imaginação. Era ele mesmo: Pitico. Ana abriu
a porta e saiu correndo, gritando:
– Pitico, socorro... Socorro!
Avistou seu pai e o cãozinho, que vinham em sua
direção.
– Papai, Pitico, me tirem daqui, por favor!
Seu Chico abraçou a filha e saíram da floresta o
mais rápido possível, todos estavam assustados. Chegando
em casa, Ana contou para seus pais tudo o que havia
acontecido.
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Pitico passou a ser o herói do vilarejo. A amizade
de Ana e Pitico ficou mais forte ainda e a menina sempre
brincava com seus pais, dizendo:
– Adoro todas as minhas amigas, mas entendi que
meu melhor amigo é o meu querido Pitico.
MORAL DA HISTÓRIA

O cão é o melhor amigo do homem.
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Júlia e Natália
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Era uma vez uma família muito unida, que
morava em uma linda fazenda, onde o campo era tão
verdinho que até parecia um tapete de veludo, e o sol, ao
nascer, secava os pingos de orvalho que caiam durante a
noite.
Havia nesta família duas irmãs que aparentemente
se davam muito bem. Elas acordavam bem cedo, vestiamse, arrumavam as camas e logo em seguida abriam a
janela do quarto para que a brisa da manhã pudesse entrar.
Depois desciam correndo as escadas, cumprimentando e
beijando todos que encontravam pela frente. Uma
chamava-se Natália e a outra Júlia.
Eram meninas muito estudiosas, tiravam sempre
as melhores notas na escola e seus pais, muito satisfeitos e
orgulhosos das filhas tão aplicadas, sempre as
presenteavam. As férias estavam chegando, e elas se
prepararam muito bem para o exame final. Como já era
esperado, as duas foram aprovadas com ótimas notas.
Naquele ano, tinham decidido que passariam as
férias ali mesmo, naquela bela fazenda e seus pais, para
vê-las mais felizes, resolveram dar a elas, de presente,
duas lindas cachorrinhas. A de Natália era tão peluda e
branquinha que mais parecia uma bola de neve. Ela
chamou-a de Belinha. Júlia chamou a sua de Pompom,
que também era branquinha como o algodão. Apesar de
terem sido sempre tão amigas, Natália ficou com muita
inveja de sua irmã, pois achava que Pompom era mais
bonita, mais esperta e mais ágil que a sua Belinha, mas
Júlia não percebeu nada.
As duas sempre passeavam com Pompom e
Belinha: iam até o lago, onde sempre encontravam outras
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crianças para conversar e brincar; passavam a tarde toda
se divertindo e Natália sempre achando que a cadelinha da
irmã se destacava mais que a sua.
Um dia, quando voltavam para casa, Natália
pensava:
– O que vou fazer para que todos achem minha
Belinha mais esperta e ágil do que Pompom? Já sei! Vou
dar um sumiço em Pompom!
No meio do caminho, Júlia percebeu que sua irmã
estava pensativa e perguntou-lhe:
– Natália, o que está pensando?
– Nada, querida, apenas estou cansada.
Ao chegarem em casa, correram para o banho,
depois se prepararam para o jantar, e Natália sempre
pensativa, maquinando seu plano.
Como de costume, após o jantar subiram para seu
quarto, e ficaram na janela observando as estrelas e
esperando seu pai, que todas as noites ia contar-lhes
histórias até que dormissem.
Ao amanhecer, Natália acordou Júlia para
passearem com Belinha e Pompom, mas ela não foi,
preferiu ficar em casa para ajudar sua mãe nos afazeres
domésticos. Então Natália pensou:
– Ótimo! Chegou a grande oportunidade de pôr
meu plano em prática.
E disse à irmã:
– Júlia, j á que você vai ficar em casa, eu levarei
Pompom e Belinha ao passeio.
Júlia concordou logo, achando a idéia muito boa,
pois nem de longe imaginava o que a irmã pretendia fazer.
E lá se foi Natália rumo ao lago, onde costumavam
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dar o passeio matinal. A sua inveja era tamanha, que não
conseguia ver que as duas cachorrinhas eram igualmente
lindas, espertas e ágeis. Ao chegarem perto do lago,
pensou:
– Vou jogar Pompom na água, assim ela morrerá
afogada e Belinha será a mais bonita, a mais ágil, amais
tudo.
E assim fez, sem se preocupar com o sentimento
de sua irmã.
Quando chegou em casa, todos notaram que ela só
trazia uma cadelinha, principalmente Júlia que, já
chorando, perguntou-lhe:
– Onde está Pompom? O que aconteceu?
Natália disse à irmã que Pompom tinha escapado
da corrente, corrido atrás de um gato e que ela não tinha
conseguido alcançá-la. Como já estava tarde, tinha
resolvido voltar para casa.
Foram longos dias de procura e tristeza. Os pais de
Júlia pediram ajuda aos vizinhos mais próximos, mas nada
encontraram e a menina foi ficando cada vez mais triste:
não comia, não brincava, nada para ela estava bom.
Natália não se importava com o sofrimento de sua irmã,
pois a inveja não deixava.
A alguns quilômetros dali, morava uma velhinha
que era muito simpática e vivia sozinha. Todas as manhãs
saía para sua caminhada e numa delas encontrou
Pompom, toda suja, molhada e com fome. Levou-a para
casa, onde passou a cuidar dela com muito carinho, até
que seus verdadeiros donos aparecessem, pois tinha
percebido que Pompom estava perdida.
E assim foram-se passando os dias. Júlia sempre ia
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até o lago e chamava por Pompom, na esperança de
encontrá-la.
Natália nem por um momento se arrependia do
que tinha feito, até que um dia o inesperado aconteceu:
sua cachorrinha Belinha, que desde o sumiço de sua
companheira Pompom andava muito triste e quase não
comia, foi ficando tão fraquinha que mal parava em pé,
tendo que ser internada em um hospital de cães entre a
vida e a morte. O veterinário advertiu os pais das meninas
de que o caso era sério e só um milagre poderia salvar
Belinha.
A partir desse momento, Natália passou a sofrer
muito com a ausência de sua cachorrinha. Então percebeu
o quanto sua irmã estava sofrendo com o desaparecimento
de Pompom e como tinha sido maldosa, egoísta e
invejosa. Correu até seus pais, implorando perdão, e
contou-lhes toda a verdade, dizendo que estava muito
triste pois, por causa do que tinha feito, sua cachorrinha
estava doente e que ela não se perdoaria nunca se Belinha
morresse.
Os pais, que amavam muito as duas filhas,
perdoaram à menina e disseram-lhe que iriam procurar
Pompom, pois ela era muito esperta e poderia ter nadado
até a outra margem do lago.
Após horas de procura, avistaram a casa da
simpática velhinha que com muito carinho cuidara de
Pompom. Esta, ao avistar seus donos, saiu correndo,
abanando a cauda , mas logo a alegria acabou, pois notou
que Júlia e Belinha não estavam ali. E Natália toda
arrependida disse:
– Não se preocupe, Pompom. Você vai encontrar
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sua dona e também Belinha, sua companheira de
estripulias. Pode ter certeza de que de hoje em diante
seremos todos muito felizes. E foram embora, depois de
agradecer à velhinha os cuidados com Pompom.
Quando chegou em casa, Natália correu à procura
de Júlia, que há dias estava em seu quarto a chorar, e lhe
disse:
– Júlia, olha quem está aqui.
E foi aquela festa! Levaram então Pompom para
visitar Belinha, que ainda estava no hospital veterinário. E
o milagre aconteceu: Belinha também sarou e a vida
naquela linda fazenda voltou ao normal, era felicidade por
todo lado. Júlia, que nada sabia sobre a maldade da irmã,
perguntou-lhe como haviam encontrado Pompom.
Arrependida e envergonhada, Natália contou à irmã toda a
verdade e ela bondosamente lhe perdoou.
Natália aprendeu a lição e prometeu a todos que
nunca mais faria mal a ninguém.
MORAL DA HISTÓRIA

Quem com ferro fere, com ferro será ferido.
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Um leão
em apuros
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Certo dia, caminhava pela floresta um enorme
leão. Todos diziam que ele era o rei da selva, por isso ele
se julgava muito importante e menosprezava os outros
animais: zombava deles, humilhava-os e às vezes até lhes
batia só para se divertir. Quando tinha fome, mas estava
com preguiça de procurar o que comer, pegava o alimento
dos outros, sem o menor respeito.
Naquele dia, durante – seu passeio, viu muitos
animais brincando, mamães dando de comer aos seus
filhotes, passarinhos se banhando no lago, e pensou:
– Não fico perdendo meu tempo com essas
bobagens, pois, se sou rei, devo me comportar como um –
e continuou seu passeio.
Orgulhoso como era, andava sempre de nariz
empinado, e assim não via onde pisava. Então, de repente,
caiu em um enorme buraco que estava coberto por folhas
secas. Ficou desesperado e começou a rugir bem alto;
tentava sair, mas não conseguia, pois o buraco era muito
profundo e suas pernas estavam machucadas e sangrando
bastante, devido à queda. Ele rugia cada vez mais alto,
mas ninguém aparecia para ajudá-lo.
A noite chegou e o leão continuava naquela
terrível situação, cada vez mais angustiado, quando ouviu
um barulho: era uma coruja, que havia pousado numa
árvore próxima. Ele tentou chamar a atenção dela, mas
seus rugidos já estavam muito fracos pelo cansaço e pela
fome. Ela não o ouviu e foi-se embora. O leão, exausto,
acabou adormecendo, apesar da dor e da fraqueza.
O dia amanheceu e ele acordou com o cantar dos
pássaros e com o barulho das águas do riacho. Tentou
novamente sair dali, inútil tentativa, pois estava cada vez
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mais fraco. Um esquilo que procurava nozes no meio do
mato viu-o caído no buraco. O leão pediu-lhe ajuda, mas o
esquilo disse:
– Você é muito pesado, não vou conseguir tirá-lo
daí sozinho.
O leão retrucou:
– Então vá buscar ajuda, eu não agüento mais de
fome e de sede e minhas pernas doem muito.
O esquilo, mais que depressa, foi correndo buscar
ajuda e todos os animais da floresta foram até o local. O
leão pedia que o tirassem dali, mas um gambá que não
gostava de leões disse:
– Vamos deixá-lo aí, pois assim não irá mais nos
aborrecer com suas ordens.
O leão, desesperado., insistiu:
– Por favor, eu prometo não aborrecer mais
ninguém e vou ser bonzinho daqui por diante.
Os animais ficaram com pena dele e resolveram
ajudá-lo: os esquilos cortaram com os dentes alguns cipós
que havia na mata, desceram na cova e amarraram o leão
com o cipó. Todos os animais que lá estavam uniram suas
forças e o tiraram finalmente do buraco.
Já livre do perigo, ele agradeceu a todos os habitantes da
floresta, desde o enorme elefante até as minúsculas
formigas.
Desse dia em diante, o leão passou a ser amigo de
todos os animais e a se divertir com eles em todas as
brincadeiras que eram realizadas na floresta.
MORAL DA HISTÓRIA

Todas as pessoas merecem ser respeitadas.
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O livro encantado
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Todos os dias Claudinha passava por ali.
– Que jardim delicioso! Quantas flores, insetos,
sombra, ar perfumado e tanto verde.
Era o jardim do fundo de sua casa. E todo dia era a
mesma coisa: levantava, estudava, almoçava e depois saía
gritando:
– Catita! Catita! Catita!
E logo vinha Catita, sua cachorrinha, pronta para
ouvir, atender, afagar e, principalmente, brincar com sua
dona. E as duas passavam horas ali, no lindo jardim. Os
vizinhos do lado ficavam admirados e se perguntavam
como Catita podia divertir-se tanto naquele jardim
maravilhoso sem destruí-lo. A resposta só poderia ser
uma: Catita era muito educada; adorava rolar na grama
verdinha e fofa, mas tinha cuidado para não estragar nada.
Claudinha tinha quase nove anos e não conhecia
os filhos de seus vizinhos, que tinham praticamente a
mesma idade que ela, porque sua mãe era muito
preocupada com a segurança de sua filha.
– O mundo lá fora é um pavor! – dizia ela,
dandolhe conselhos:
– Minha filha, não converse com estranhos. É
perigoso!
– Querida, não fique sozinha no portão da escola!
– Nunca aceite comida de quem não conhece!
Certo dia, o tio de Claudinha trouxe-lhe um
presente e, então, tudo mudou: era um livro. A menina
pegou-o e foi para o jardim. Chamou Catita, que se sentou
ao seu lado, e abriu o livro. Mal começaram a leitura,
foram engolidas pelas páginas e sentiram que estavam
caindo em um vazio. Caíram, caíram, caíram...
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– Que chão duro! – exclamou Claudinha.
– Também acho – concordou Catita.
– Você fala! – disse a menina muito surpresa.
– Eu sempre falei – respondeu a cachorrinha – só
que agora falo a sua língua.
Claudinha olhou ao redor e, espantada com o que
estava vendo, disse:
– Que floresta linda! Mas temos que achar um
meio de sair deste lugar. Pode ser perigoso ficarmos aqui
sozinhas. De repente, apareceu uma mocinha de
chapeuzinho roxo e começou a gritar e a perseguir
Claudinha e Catita. A mocinha queria o livro.
– Corra, Catita, vamos nos esconder dessa louca!
Correram muito, e quando já não agüentavam
mais, surgiu um lobo, de pêlo todo branco, com presas,
nariz e orelhas pequenas. Ele puxou as fugitivas para trás
de uma moita, conseguindo escondê-las.
– Por que ela nos perseguiu? É alguma doida? –
questionou Catita.
– Não, ela apenas queria o livro.
– E para quê?
– Ela queria escrever o fim da história, da história
dela – respondeu o lobo.
Sem entender direito, as duas continuaram a
caminhada. Muito cansadas, pararam para recuperar as
forças e acabaram adormecendo.
Quando despertaram, o livro estava aberto na
página 15 e elas estavam em um barco em alto mar.
Claudinha ficou perplexa:
– Nós estamos em um barco! E cheio de índios!
– Ai, meu Deus! Nunca, em minha vida canina,
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tinha visto uma coisa assim – completou Catita.
Por um momento, todos os índios pareceram
atentos a um mesmo ponto, quando o chefe deles gritou:
– Terra à vista!
Quando os índios, Claudinha e Catita,
desembarcaram no local, que parecia uma ilha, viram que
ele já era habitado por muitos homens e algumas mulheres
que se diziam portugueses. Não aconteceu nenhuma briga,
mas a intenção dos índios era dominar aquelas terras.
Nossas aventureiras tinham parado para descansar e se
proteger do sol forte na sombra de uma grande árvore,
quando um dos portugueses, muito curioso por sinal,
aproximou-se, tirou o livro das mãos de Claudinha e saiu
correndo:
– Devolva-me! – gritou a menina.
– Deixe que eu pego – exclamou Catita, saindo em
disparada atrás do português.
A cachorrinha correu, correu, acabou alcançando o
ladrão e acertou-lhe em cheio uma mordida na canela. Um
índio, que observava toda a correria, pegou o livro das
mãos do português machucado e o devolveu a Claudinha.
– Obrigada – disse a menina agradecida – mas, por
que ele queria esse livro?
– Ele queria escrever o final da história dele –
respondeu o índio.
– Bem, eu não quero ver o final dessa história.
Vamos, Catita, vamos procurar o caminho de volta para
casa.
Continuaram caminhando. De repente, o tempo
mudou: começou uma grande ventania e o livro caiu,
abrindo-se na página 25. Mais uma vez elas foram
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engolidas pelo livro. Quando deram por si, estavam numa
enorme casa, amarradas em duas cadeiras. Transtornada
com o que via, Claudinha acabou perguntando aos sete
anões que estavam à sua volta:
– Por que estamos amarradas?
– Porque fizemos um pacto com a Bruxa de Neve.
Quando vocês caíram na floresta, ela conseguiu pegar o
livro que estávamos procurando. Combinamos com ela
que devolveríamos vocês se ela nos desse o livro.
– Ela aceitou?
– Sim, tanto que já-está vindo para nos dar o livro
e levar vocês.
Nesse instante entrou na sala uma jovem muito
bonita.
– Quem é essa ai – perguntou Catita.
– Eu sou Branca de Fel. E, por favor, não me faça
perguntas tolas, porque eu vou conversar com o meu
orientador agora.
Então, ela começou a falar com um enorme
espelho que estava pendurado na parede.
– Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela
do que eu?
– Bem, minha ama, existe, sim. Continua sendo a
Bruxa de Neve -respondeu o grande espelho – que apesar
de ser feia, tem um coração alegre e bondoso!
– Como assim! Oh céus! Estou indignada! Só por
que ela é boazinha você a acha mais bonita do que eu? –
perguntou a bela Branca de Fel.
Nesse momento, a pergunta da Branca foi
interrompida pela entrada da Bruxa de Neve e de seu
príncipe desencantado. Quando a Branca de Fel estava
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prestes a atacar todos ali na sala, a bruxa fez um feitiço
que paralisou a todos, menos seu amado príncipe. Então, o
príncipe soltou Claudinha e Catita.
– Muito obrigada, príncipe! – agradeceu
Claudinha.
– Aqui está o seu livro. Agora vá embora bem
rápido – recomendou a bruxa.
As duas saíram correndo, mas Catita lembrou-se
de perguntar:
– Por que os anões queriam tanto o livro?
– Eles queriam escrever o final desta história! –
gritou a bruxa!
Enquanto corriam com muita pressa, Claudinha
tropeçou e o livro caiu. Mas, desta vez, fechado. Quando a
menina se levantou, reparou que estava no jardim de sua
casa, com o livro nas mãos.
– Voltamos pra casa, Catita!
– Au, au, au! – respondeu a cachorrinha.
Nesse momento, o tio de Claudinha chegou ao
jardim e sentou-se ao lado dela.
– Eu e minha amiga Catita temos algumas dúvidas
– falou a garota.
– Pode dizer, minha querida – respondeu o tio.
– Por que este livro que o senhor me deu é tão
especial?
– Ah, você achou o livro especial? Todos eles são!
Mas, você tem razão, esse que eu dei a você é diferente:
ele conta apenas o começo e o meio das histórias. O final
é você quem escreve.
– E por que é tão importante escrever um final de
história? Parece que todos querem escrever o seu próprio
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final – disse a garota, lembrando de todos os personagens
que tinham encontrado e que queriam tanto o livro.
– Querida – explicou o tio – o início da história da
vida de cada um já está escrito e não há como mudar.
Porém, o final cabe a cada um de nós escrever. Conforme
vamos vivendo, vamos aprendendo, errando, caindo,
levantando e, aos poucos, descobrindo quem somos.
Muitos passam correndo pela vida e se esquecem de vivêla. Alguns ficam querendo roubar um pedacinho da
história do outro e esquecem que cada um constrói a sua
própria história e sempre escreve o seu próprio final. Por
isso, é importante que você se preocupe em escrever bem
o livro da sua vida, para que ele tenha um final
maravilhoso !
– Acho que agora entendi porque o livro é tão
importante, tio! – disse sorrindo a menina.
MORAL DA HISTÓRIA

O livro é um alimento. Alguns são provados, outros,
devorados, mas pouquíssimos são mastigados e
digeridos.
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A
maçã
mágica
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Em uma linda manhã, um raio de sol entrou pela
janela de Bolinha, um porquinho muito levado e comilão.
A claridade acordou-o e ele, ainda espreguiçando-se, teve
uma grande idéia: chamar seus amigos para brincar com
ele na piscina do sítio em que morava. Pegou o telefone
do chiqueirinho e ligou para Roger, Lili e Chumbinho.
Quando eles chegaram, lá estava o Bolinha, com
seu calção de banho, pronto para um mergulho!
– Olá, turma
– Oi, Bolinha! – respondeu Lili, uma tartaruguinha
educada e muito graciosa.
Roger, que era um coelho bem apressadinho,
correu para a piscina e começou a nadar. Então chegou
Chumbinho, um elefante muito fofinho e simpático.
Todos gostavam muito dele. Mas ele era grande demais e,
quando pulou na água, a piscina ficou praticamente vazia
e quase destruída.
Todos caíram na risada e, não podendo mais
nadar, resolveram brincar no pomar. Lá havia uma árvore
muito alta, com uma linda fruta que chamou a atenção de
todos.
– Nossa! É a fruta mais brilhante e bonita que já
vi.
– Não é uma fruta, Bolinha, é um amendoim –
corrigiu Chumbinho.
Roger entrou na conversa:
– Que amendoim que nada, Chumbinho, é uma
cenoura.
Lili, sempre tão delicada, desta vez não se
conteve:
– Mas como vocês são bobos, não estão vendo que
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é uma maçã?
Todos tentaram subir na árvore, mas não
conseguiram. Acabaram desistindo e foram embora. No
meio do caminho, Bolinha decidiu voltar.
– Tenho que pegar essa fruta, não me parece tão
difícil. É só ter persistência.
Chegando ao local, começou a escalar a árvore,
com muita cautela, mas também com muita coragem.
Quando estava na metade do caminho, pisou em um galho
seco e caiu. Disse para si mesmo:
– Não vi este galho, desta vez vou prestar mais
atenção!
Decidido, começou á subir outra vez. Enquanto
avançava cuidadosamente, começou a cair uma chuva
muito forte. De repente, um trovão fortíssimo! Bolinha
levou um susto tão grande que tornou a despencar da
árvore. Passado o susto, resolveu tentar mais uma vez:
– Nossa, e mais difícil do que eu esperava! Mas a
chuva já passou e essa maçã me parece muito gostosa.
Preciso descobrir um jeito de pegá-la.
Com medo de levar outro tombo, tentou achar uma
maneira de conseguir a fruta sem subir na árvore. Pensou,
pensou e depois de pensar bastante resolveu tentar
derrubá-la com uma vara.
Bolinha estava mesmo azarado naquele dia! Por
incrível que pareça, a vara quebrou na primeira tentativa.
Mas, mesmo com tantos obstáculos, o teimoso porquinho
não desistiu:
– Parece que essa fruta não quer que eu a pegue!
Mas desta vez farei diferente. Vou pegar uma corda e
tenho certeza de que vai dar certo.
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Bolinha foi até o celeiro e pegou a corda. Jogou-a
várias vezes para o alto, até que se enroscasse num galho,
então subiu por ela, conseguindo assim alcançar a maçã.
Muito feliz pegou a fruta vermelha e brilhante e
exclamou:
– Assim de perto você é muito mais bonita e só
uma pessoa a merece: a minha professora. Amanhã vou
levar você de presente para ela.
MORAL DA HISTÓRIA

Nunca se deve desanimar diante dos obstáculos.
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Mira e Zuzu
A galáxia brilhante
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Em uma galáxia distante, moravam duas
estrelinhas bem diferentes: uma se chamava Mira e a outra
Zuzu.
Mira era uma estrela muito alegre e companheira,
possuía vários tons de cores, que variavam conforme seu
estado de humor. Mira se preocupava em cuidar do espaço
onde morava, pois sua galáxia possuía buracos negros que
pareciam armadilhas. Seu sonho era ter várias estrelas à
sua volta para com elas formar uma constelação feliz e
brilhante.
Zuzu era uma estrela muito famosa. Gostava de se
cuidar e seu visual era moderno. Preocupava-se com sua
forma física, praticava ginástica, corrida e esportes
radicais, mas não deixava de dar muita atenção à sua pele.
Seu tratamento de pele favorito era à base de extratos
lunares, que a embelezavam cada vez mais. Toda semana
fazia penteados modernos, diferentes, pois, como artista
que era, não podia descuidar do seu visual.
Zuzu fazia muitos shows e sua agenda estava
sempre lotada de compromissos; estava cansada, mas não
conseguia mudar de vida, pois só conhecia o universo
artístico.
Mas, um belo dia, aconteceu uma coisa que iria
mudar sua vida: ela foi convidada para fazer uma turnê
pela galáxia. Durante essa viagem, conheceu vários
lugares, como o Cruzeiro do Sul, as Três Marias e, em
especial, a simpática estrela Mira que, com sua
simplicidade e dedicação ao lindo sonho de construir uma
galáxia mais brilhante, ofuscava as demais estrelas.
Zuzu ficou encantada com a nova amiga e com a
maneira especial de Mira ver o universo. Percebeu, então,
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que seus conceitos estavam errados, pois nunca tinha feito
nada que contribuísse para melhorar a vida dos outros
astros que habitavam a mesma galáxia que ela. E começou
a se perguntar: qual seria a real função de uma estrela?
Brilhar para todos ou só para si?
A partir desse dia, Zuzu mudou. Tinha aprendido
com Mira que a realidade de uma estrela não devia ser
aquela que ela conhecia, feita de shows, brilhos e
tratamentos de pele, e sim de amizade, simplicidade e
companheirismo. Resolveu então ajudar a estrela Mira a
transformar sua galáxia num lugar mais feliz e brilhante.
Arrumaram as malas e partiram cheias de alegria e
disposição. Estavam confiantes em encontrar outras
estrelas com o mesmo propósito.
Viajaram muito! Um dia, já bastante cansadas,
avistaram um espaço todo iluminado, cheio de estrelas
vibrantes. Ficaram muito felizes com o que estavam
vendo:
– Nossa, Zuzu! Quantas estrelas existem aqui,
oba!
– Vamos logo conhecê-las e convidá-las a morar
conosco – disse a outra.
Conversaram com muitas, contaram suas histórias,
seus objetivos, falaram do lugar onde moravam, como era
grande e cheio de espaços a serem preenchidos. Mas,
infelizmente, não conseguiram convencer nenhuma das
estrelas a morar com elas. Sentaram-se exaustas.
Estavam quase desistindo, quando de repente uma
estrela se aproximou delas e perguntou:
– Olá! Como vocês se chamam? Por que estão
desanimadas? Estão perdidas? Se quiserem posso levá-las
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para suas casas.
As estrelinhas ergueram os olhos e responderam:
– Olá! Sou Mira.
– E eu sou a Zuzu. E você, quem é?
– Sou Cauê.
– Cauê! Uma estrela menino? Que legal! Nunca
pensamos em encontrar uma estrelinha tão simpática no
universo.
– Afinal, por que estão aqui? Posso fazer alguma
coisa por vocês?
– Não sei se poderá nos ajudar. Estamos muito
tristes e cansadas. Estamos à procura de estrelas que
queiram ir morar em nossa galáxia. Mas está tão difícil,
que estamos pensando em desistir.
Cauê pensou um pouco e disse:
– É difícil, mas não impossível. Eu acho que tenho
a solução para vocês. Conheço um lugar onde estão
abrigadas estrelinhas abandonadas, que estão precisando
exatamente de uma galáxia assim como a de vocês.
E lá se foram os três espaço afora, até chegarem ao
Lar Estrela Dalva. Lá encontraram muitas estrelinhas que
sonhavam encontrar um lar, onde lhes dessem um espaço
para serem felizes e para brilharem. Depois de muita
conversa, as estrelinhas resolveram acompanhar Mira e
Zuzu até a galáxia tão desejada. Mas como levá-las todas
juntas, naquela distância, sem perdê-las pelo caminho?
Foi então que Cauê teve uma idéia. Conversou com o seu
amigo, o cometa Halley, e pediu-lhe que levasse todos até
a galáxia de Mira e Zuzu. O cometa, muito prestativo,
logo aceitou, e já marcaram o dia da partida.
Chegou o grande dia. Mira e Zuzu despediram-se
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de Cauê e agradeceram pela ajuda.
– Cauê, nunca vamos esquecer o que fez por nós.
Queremos convidar você para nos visitar. Aguardamos
sua visita em nossa galáxia.
Todos subiram no cometa e partiram.
Chegando à galáxia, Mira e Zuzu resolveram
montar um grande circo, para o qual contrataram várias
estrelas e astros que tinham o mesmo propósito que elas:
trazer alegria para todas as constelações.
E assim as estrelinhas conseguiram realizar seu
lindo sonho: o de fazer de sua galáxia um lugar mais
brilhante e feliz, mostrando a real grandeza de uma
estrela, que é brilhar para todos, inundando o universo de
muita luz e alegria.
MORAL DA HISTÓRIA

A perseverança é uma virtude.
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O patinho medroso
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Na fazenda Grama Alta moravam dois patinhos,
Lico e Reco. Lico era um patinho esperto e brincalhão e
Reco sempre fora um patinho tímido e medroso.
Em uma linda manhã, os dois patinhos decidiram
dar um passeio na lagoa, que ficava bem distante da
fazenda. No caminho, resolveram passar por um lugar que
era chamado de quintal dos patos, porque lá havia um
imenso brejo onde viviam patos selvagens. Nesse dia, por
coincidência, os patos selvagens também tinham decidido
ir até a linda lagoa e aproveitaram a companhia dos dois
patinhos da fazenda.
Lico estava ansioso para chegar logo, pois ele
gostava muito de brincar naquela água limpinha. Reco não
estava muito satisfeito, pois ele não sabia nadar e tinha
medo dos outros patos debocharem dele.
No caminho, todos foram fazendo planos e
pensando nas divertidas brincadeiras que poderiam fazer
na lagoa.
Chegando lá, todos os patos pularam na água, mas
Reco ficou para trás, triste e envergonhado porque não
tinha coragem de pular também. Finalmente, encheu-se de
coragem e entrou na represa. Então, achando que ele tinha
perdido o medo, os patos começaram a brincar perto dele,
espirrando água por todos os lados. Reco ficou apavorado
e quase se afogou. Enquanto isso, os outros patos riam
dele, dizendo que ele nunca conseguiria nadar, porque era
muito medroso.
Com a ajuda do amigo Lico, Reco saiu da lagoa,
desesperado e com muita vergonha. Ficou um bom tempo
observando os patos brincarem. Então, resolveu tentar
mais uma vez e entrou de novo na água. Mas, parece que
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aquele dia nada ia dar certo: o patinho enroscou o pé em
um galho e ficou todo enrolado, sem conseguir se soltar.
Mais uma vez os patos debocharam dele e Reco saiu da
água chorando, inconformado com aquela situação.
Sentou-se em uma pedra e pensou:
– Eu sou um atrapalhado mesmo, nem consigo
nadar como os outros patos! Eles me desprezam!
Chorou muito e decidiu voltar sozinho para a
fazenda, pois Lico preferiu ficar brincando com os patos
selvagens.
No caminho encontrou Dona Cocoricó, uma
galinha muito velhinha e muito sábia, que gostava de
ajudar quem estava com problemas. Percebendo que o
patinho estava com o rosto inchado de tanto chorar,
perguntou-lhe:
– O que está acontecendo com você, meu
amiguinho?
Ele, todo choroso, respondeu:
– Eu não consigo nadar como meus amigos. Veja
só que desgraça! Onde já se viu um pato que não sabe
nadar?!
A galinha lhe respondeu:
– Não fale assim, não se pode desanimar nunca. É
preciso ter persistência para conseguir o que queremos.
Você tem muita vontade de nadar, não é mesmo?
– Claro que tenho! Todo pato gosta de água. Não
conheço nenhum que tenha medo de nadar como eu –
respondeu Reco.
A boa galinha animou-o:
– Então vá em frente. Persista que você vai
conseguir. Vamos, eu vou acompanhá-lo até a lagoa e
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desta vez você vai conseguir, tenho absoluta certeza.
E lá foram os dois, a galinha muito otimista, dando
coragem ao patinho, e Reco mais animado.
Ao chegarem perto da lagoa, incentivado pela boa
amiga e muito decidido, Reco saiu correndo e jogou-se na
água. Os outros patos, que ainda continuavam lá,
espantaram-se com a valentia dele. Pararam de nadar e
ficaram observando. A principio, o patinho se debateu
meio aflito, espirrando água em todas as direções, mas
lembrou-se das sábias palavras da galinha: "Persista, que
você vai conseguir". E continuou tentando.
Finalmente, conseguiu manter-se na superfície e
cuidadosamente começou a mover as pernas e as asas.
Logo estava deslizando tranqüilamente pelas águas da
linda lagoa, sob o olhar admirado de seu grande amigo
Lico e dos outros patos que, logo que passou a surpresa,
rodearam Reco e foram nadando ao lado dele. A boa
galinha, feliz por ver que tinha conseguido ajudar o
patinho assustado, voltou para sua casa.
Pouco tempo depois, Reco já era conhecido como
o melhor nadador da fazenda Grama Alta.
MORAL DA HISTÓRIA

E preciso persistência para atingir nossos objetivos.
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O pica-pau
preguiçoso
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Era uma vez uma linda floresta repleta de
árvores, flores, pássaros e todos os tipos de bichos. Entre
esses bichos existia um pica-pau que era muito esperto,
porém preguiçoso; dormia o dia inteiro e só acordava na
hora em que sua barriga começava a roncar de fome.
Mas, em vez de se esforçar para conseguir o seu
próprio sustento, sempre roubava a comida dos outros
passarinhos, que trabalhavam o dia inteiro para ter o que
comer e também para poder guardar alimento. Assim,
quando o inverno chegasse, não teriam de sair na chuva e
nem no frio à procura de comida. Além disso, com o frio,
as frutas estariam todas congeladas.
O pica-pau se divertia muito cada vez que roubava
a refeição dos passarinhos. Para ele isso era uma
brincadeira, porém para os outros não tinha a menor
graça. E eles sempre diziam:
– Por que você não vai procurar seu próprio
alimento?
E o pica-pau respondia dando gargalhadas:
– Ha, ha, ha! Amanhã eu procuro. Hoje estou com
muita preguiça!
E assim ele agia todos os dias.
Chegou o inverno, um frio terrível, a neve
começou a cair e os passarinhos se recolheram aos seus
ninhos para finalmente descansar e desfrutar a comida que
tinha sido guardada e reservada para quando o esperado e
temido inverno chegasse.
No primeiro dia de frio, o pica-pau ficou em sua
casa, dormiu o dia inteiro, no maior sossego, numa folga
invejável. Mas, à noitinha sua barriga começou a roncar
de fome e, como sempre, não tinha nada para comer.
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Faminto, foi pedir ajuda aos passarinhos, de quem sempre
tinha zombado, porque trabalhavam tanto juntando
comida. Pediu-lhes algo para se alimentar. Mas eles
bateram a porta na cara dele, dizendo:
– Bem que nós avisamos, mas você não nos deu
importância.
O pica-pau entendeu então que não tinha saída. O
jeito era se virar para não morrer de fome, mas ai ele teve
uma grande surpresa! As frutas das árvores estavam todas
congeladas. Não prestavam para comer. Desesperado, sem
ter nada que o alimentasse, começou a vasculhar a floresta
em busca de alguma coisa que lhe matasse a fome. Andou
muito no meio do mato, o tempo ia passando e nada de
achar comida. De repente, não conseguiu mais se mexer,
estava duro, congelado pelo frio. Para piorar a situação,
começou a cair uma pesada nevasca. E ele ali sozinho, no
meio da neve. Achou que ia morrer e percebeu que a culpa
era só dele e da sua preguiça.
Para sorte do pica-pau, os passarinhos eram muito
generosos e tiveram pena dele. Levaram-no para um ninho
desocupado, agasalharam e alimentaram o preguiçoso,
mas antes lhe fizeram um grande sermão:
– É bom que isso lhe sirva de lição, para que você
nunca mais roube alimento de ninguém.
O pica-pau, com muita vergonha, disse:
– Nunca mais vou ter preguiça. Prometo, de agora
em diante, não roubar mais seus alimentos e seguir o bom
exemplo de vocês: vou trabalhar e me esforçar o verão
inteiro, para que no inverno eu tenha o que comer.
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MORAL DA HISTÓRIA

Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje.
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Duda é uma menina divertida, de cabelos ruivos,
sardas nas bochechas e que adora seu quarto, que parece
ser tirado de um conto de fadas: um verdadeiro quarto de
princesa. Sua cama fica no centro, coberta por um véu.
Mas do que Duda mais gosta mesmo é dos livros, que
ficam sobre o criado mudo, junto do abajur e do relógio,
que ela batizou de Tic-Tac e que a desperta todos os dias.
Naquela noite, especialmente, Duda estava muito
feliz, pois na manhã seguinte iria viajar com os pais e o
irmão para o sítio da vovó. Por isso, tratou logo de
preparar o relógio para acordar bem cedinho.
Às 6 horas da manhã, Duda deu um salto da cama,
quando o relógio Tic-Tac, que era daqueles redondinhos e
bem gordinhos, despertou. Arrumou-se rapidamente,
tomou o café e pronto! Era só pegar a mala e sair. Todos
entraram no carro e partiram, deixando a casa bem
fechada, embora não fossem demorar mais que um final
de semana.
Quando perceberam a partida, os amigos de quarto
– o senhor Abajur, bem alto e elegante, o CriadoMudo
muito baixinho e simpático, o senhor Livro, educado e
sensato, e o redondinho Tic-Tac – começaram a planejar
alguma coisa interessante para fazer.
Criado-Mudo, que adorava organizar passeios
divertidos com a turma, foi logo dizendo:
– Eureca, tive uma idéia! Vamos fazer um
piquenique no jardim, o que vocês acham?
– Acho uma excelente idéia, visto que estaremos
de folga, disse o Livro com toda sua calma e sabedoria.
Seu Abajur, sempre muito vistoso e elegante, foi
logo concordando:
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– Será uma gostosura, só temos um problema,
amigo Livro: o Tic-Tac, quando está de folga, não gosta
de funcionar, gosta apenas de dormir, pois diz que
trabalha demais.
Tic-Tac ouviu tudo, e mesmo trabalhando
lentamente – tic-tac, tic-tac – foi resmungando:
– É isso mesmo! Não quero saber de piquenique
nenhum! Trabalho todos os dias, de noite e de dia; não
vou andar por aí me cansando à toa.
– Que é isso, caro amigo? Todos nós trabalhamos
o tempo todo, fomos feitos pra isso. Veja o meu caso: sou
um Livro e posso ser solicitado a qualquer momento do
dia ou da noite para uma leitura. O colega Abajur também
trabalha bastante, principalmente à noite. E até nosso
amigo Criado-Mudo, apesar de ficar parado, serve de
apoio para todos nós, por isso quase não dorme, está
sempre atento. Como vê, todos nós trabalhamos muito e
temos direito a uma folga para brincarmos juntos. Se você
ficar desligado não vai se divertir.
– É isso mesmo Tic-Tac, não podemos ter
preguiça. Vamos brincar muito. Eu adoro correr, pois
minhas pernas de abajur são bem longas e ligeiras.
Tic-Tac acabou se convencendo de que seria
divertido brincar com os amigos e concordou. Resolvido o
impasse, cada um foi preparar seu lanchinho predileto
para colocar na mochila e levar para o piquenique. TicTac como sempre, estava com preguiça e não preparou
nada. Abajur abriu a porta da sala e foram para o jardim,
que era grande, cheio de flores e com uma árvore bem
frondosa, que dava uma sombra enorme. Deixaram as
mochilas sob a árvore e foram todos jogar bola, menos
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Tic-Tac. Depois brincaram de esconde-esconde.
Chamaram o preguiçoso para participar da brincadeira,
mas ele balançou os ombros e a cabeça dizendo que não.
Os amigos brincaram muito e o Tic-Tac ali parado, sem
fazer nada, acabou pegando no sono.
Na hora do lanche todos lavaram as mãos na
torneira que ficava beirando o muro e foram lanchar.
TicTac acordou morrendo de fome e lembrou que era o
único que não tinha lanche.
– Ué, Tic-Tac, você não vai comer? – perguntaram
todos num só coro.
E ele, muito sem graça, respondeu:
– Fiquei com preguiça de preparar o meu lanche e
agora não tenho o que comer. E estou com uma fome!...
Abajur, irritado com tanta moleza, repreendeu-o:
– Veja só, você não pode ser tão mole assim. Onde
já se viu ter preguiça de preparar um lanche? De comer
você não tem, né?
Criado-Mudo aproveitou e reforçou a censura:
– Isso mesmo! E agora, o que você vai comer?
O Livro completou:
– Essa sua preguiça o deixa cada vez mais
desanimado.
O relógio, muito envergonhado, cabisbaixo
concordou:
– Tudo bem, vocês têm razão. Dormi a tarde toda,
não brinquei, não me diverti e acordei com fome, cansado
e mais molenga ainda. Desculpem-me, estou arrependido.
Os amigos, vendo que o arrependimento de TicTac
era sincero, pediram que se sentasse no chão junto a eles e
repartiram com ele seus lanches.
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Ainda deu tempo de brincar mais um pouco antes
de voltar para dentro de casa. Tic-Tac pulou e se divertiu
muito e entendeu que a preguiça nos impede de fazer
muitas coisas interessantes.
MORAL DA HISTÓRIA

O preguiçoso sempre é prejudicado.

96

Trajetória de
um roubo

97

Em uma fazenda próxima à cidade de Arco-Íris,
morava uma família muito importante, descendente de
nobres, e seus queridos animais: o cachorro Frederico, a
gatinha Verônica, o gato Roberval, o porco Dengoso, o
rato Ulisses, o cavalo João, o coelho Tatau e a vaca Nina.
O cachorro Frederico era branco com uma mancha
preta ao redor de um de seus olhos. Era um feliz filhote de
dálmata, que adorava pregar peças em seus amigos, desde
que eles não estivessem por perto.
Um belo dia, em uma de suas travessuras, resolveu
esconder o cesto de dormir de Verônica, que era uma
gatinha persa branca, muito delicada, e colocou a culpa
em Roberval um gato lindo, de pêlo cinza, olhos azuis,
super atencioso com todos e que nada tinha a ver com a
história, pois seria incapaz de tal maldade. Desconfiado de
que o cão estava por trás do caso, Dr. Ulisses, um rato
advogado e com mania de investigador, foi consolar
Verônica que chorava o sumiço de seu cesto.
– Senhorita, não fique tão angustiada, eu assumirei
as investigações para solucionar o fato.
– Eu lhe agradeço muito, não sei o que farei sem
meu cheiro, aliás, meu cesto.
Roberval também foi consolá-la:
– Gatinha, não fique tão triste, me parte o coração
vê-la assim.
– Não seja tão falso, nós todos sabemos que na
verdade você está rindo por dentro com a minha tristeza.
Eu nunca pensei que seria capaz de uma atitude dessas.
– Mas, Verônica, eu não fiz nada, disse o gato já
nervoso com a situação.
Dr. Ulisses resolveu intervir:
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– Calma, senhorita, não vamos fazer julgamentos
precipitados, tenho algumas suspeitas que, comprovadas,
mostrarão o verdadeiro culpado.
E retirou-se juntamente com o gato, aproveitando
a oportunidade para dar início às investigações.
– Senhor Roberval, assumi o caso do
desaparecimento do cesto e gostaria de ouvir o que o
senhor tem a dizer:
– Pois não! Estou sendo acusado de algo que não
fiz. Verônica está com raiva de mim, assim como todo
mundo. Passei o dia todo brincando com minha bola de lã,
jamais seria capaz de uma atitude dessas!
– Ah, muito bem! – respondeu o rato coçando a
orelha.
– Dr. Ulisses – chegou gritando ofegante o cão
Frederico – acabei de saber que Verônica foi roubada! O
senhor precisa ajudá-la a reencontrar seu cesto.
– Já estou ajudando, Senhor Frederico. E o senhor,
como vai? Como foi seu dia? Muitas ocupações?
– Meu dia foi como qualquer outro, não fiz nada
de anormal, não tenho nada a ver com o caso, se é isso
que o doutor quer saber.
– Calma, senhor, não precisa ficar tão agitado;
afinal de contas, quem não deve não teme!
– Não fiquei agitado por causa de suas perguntas,
mas sim por saber que temos um ladrão entre nós! – disse
o cão, com certa malícia.
– Por falar em ladrão, Senhor Frederico, porque o
senhor disse ter sido Roberval o autor do delito?
– Nã... nã... não afirmei nada, doutor. É só uma
suspeita...
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– Baseada em quê? – perguntou o rato.
A conversa foi interrompida pela chegada do
porco Dengoso:
– Boa tarde a todos! Venho oferecer ajuda para
resolver o problema do roubo. Será que precisam de mim?
O porco Dengoso andava sempre cheio de lama.
Era branco com lindas pintas pretas, mas, por andar
sempre enlameado, parecia ser marrom. Isso não afetava
sua tranquilidade de sempre, aliás, pelo contrário, parece
que ele se dava muito bem com a sujeira.
– Boas tardes, Senhor Dengoso. Que pena que não
poderei apreciar sua agradável companhia, pois já estava
de saída. Até mais ver – disse Frederico, saindo
rapidamente sob os olhos atentos do Dr. Ulisses.
Dengoso retomou a conversa com o rato:
– Eu passei a tarde toda no pasto junto do cavalo
João, o manga-larga, e da vaca Nina, a holandesa. Eu e
João tiramos um cochilo logo após o almoço e, quando
acordamos, Nina disse ter visto um vulto arrastando algo
para longe da mansão, mas não soube dizer quem era nem
o que arrastava, pois estava sem seus óculos.
– Muito bem, Senhor Dengoso. Vou falar com a
senhorita Nina agora mesmo.
Enquanto isso, Frederico tinha ido conversar com
Verônica.
– Olá, gatinha!
– Olá, o que quer comigo?
– Vim lhe dizer que eu realmente estava certo,
quando lhe disse quem era o culpado pelo roubo...
– Pare, Frederico! Não quero ouvir mais nada
sobre esse assunto. O Dr. Ulisses já está averiguando o
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fato. Portanto, por favor, me deixe em paz!
– Tudo bem, já estou indo! Tchau, tchau!
O Dr. Ulisses ouviu o depoimento da vaca Nina e
do cavalo João e seu relatório já estava quase concluído:
havia dois suspeitos e era exatamente isso que o intrigava.
Seria o coelho Tatau, com aqueles olhos verdes sempre
desconfiados, e o cachorro Frederico cúmplices?
Estava o ratinho investigador perdido nesses
pensamentos, quando alguém lhe falou:
– Doutor, como vai? Sou o canário Zeca. Sei que o
senhor está investigando um roubo que houve aqui na
fazenda e vim lhe dizer que sou testemunha do ocorrido:
vi o cachorro Frederico brincando no quintal com o cesto
da gata Verônica e vi também quando ele o arrastou até o
paiol.
– Então foi assim. Minhas suspeitas estavam certas
– disse o rato.
– E tem mais: ele foi auxiliado pelo coelho, pois
não conseguiu arrastar o cesto sozinho.
Quando passavam pelo pasto, depararam com a
vaca Nina almoçando e tiveram que mudar de rota: foram
em direção ao paiol, entraram e não pude mais ver o que
fizeram. Ficaram trinta minutos lá dentro e depois saíram
muito assustados. Separaram-se logo, talvez , para
disfarçar o delito que tinham cometido.
O Dr. Ulisses começou a andar de um lado para o
outro, pensando na melhor forma de desmascarar o
culpado. Foi ao paiol, onde o canário disse estar o produto
do roubo, para se certificar se era realmente verdade o que
acabara de ouvir e voltou imediatamente à casa da
fazenda, para convocar uma reunião. No caminho
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encontrou João e pediu-lhe um favor:
– Senhor João, preciso que me ajude a convocar
todos para uma reunião no paiol hoje, às quinze horas
exatamente. Preciso da presença de todos.
– Pois não, senhor, irei agora mesmo avisar todo
mundo.
No horário marcado, o ratinho advogado estava no
lugar combinado à espera dos outros.
O cão Frederico e o coelho Tatau ainda não
haviam chegado, mas mesmo assim o Dr. Ulisses deu
inicio a reunião.
– Boa tarde. Convoquei esta reunião, a fim de
esclarecer o roubo do cesto da senhorita Verônica.
Nesse momento, o cão e o coelho chegaram.
– O que aconteceu, senhores? Qual o motivo do
atraso?
– Desculpe, Dr. Ulisses. Nós nos atrasamos,
porque nosso dono estava escovando o pêlo de Frederico
– disse o coelho.
– Mas que interessante! O senhor está com pulgas,
para nosso dono ter de escovar seu pêlo?
O coelho e o cão se olharam e, em silêncio,
procuraram um lugar para se sentarem.
– Senhoras e senhores, como já havia dito, o caso
da senhorita Verônica já foi solucionado. Cheguei aos
verdadeiros culpados.
O silêncio foi absoluto. Todos ficaram pasmos e
curiosos.
– Averiguei o fato, interroguei a todos vocês,
como sabem, e conclui meu relatório. O canário Zeca foi a
única testemunha e veio dar seu depoimento, desmentindo
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a tese do Senhor Frederico, que dizia ser Roberval o
culpado.
Nesse instante o cão se levantou e disse:
– Doutor, eu só tinha uma suspeita!
– Como pôde fazer isso, Frederico? Você disse
que tinha certeza de que o culpado era Roberval. Como
pôde mentir para mim? – perguntou Verônica.
Dr. Ulisses retomou a palavra:
– Frederico e Tatau mentiram o tempo todo a
todos nós, senhorita. Frederico, em mais uma de suas
travessuras, escondeu o seu cesto no paiol, com a ajuda de
Tatau, e o enterraram exatamente aqui – disse o advogado,
indicando o local exato. – Ajudem-me, por favor.
O porco Dengoso ajudou-o a desenterrar o cesto, o
qual foi entregue a Verônica. E Ulisses continuou:
– Os dois culpados estão condenados a fazer
faxina na casa de cada um de nós e, claro, terão de lavar o
cesto para deixá-lo exatamente como era antes.
– Precisamos limpar até a casa do porco Dengoso?
– perguntou Tatau?
– Sim, é para vocês aprenderem a não pregar peças
aos outros, pois mais cedo ou mais tarde todos ficam
sabendo da verdade.
Envergonhados, o cão e o coelho pediram
desculpas à gatinha e acrescentaram:
– Queríamos apenas fazer uma brincadeira com
Verônica, mas prometemos que nunca mais faremos isso.
Os dois aprenderam a lição e deram um exemplo a
todos de que não vale a pena mentir, pois, por mais que
demore, a verdade sempre aparece. Os dois cumpriram o
combinado: fizeram faxina na casa de todos os animais e
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nunca mais mentiram, pois sabiam que, se o fizessem,
teriam que arcar com as conseqüências. Assim se
tornaram "pessoas" melhores, mais confiáveis, e puderam
viver felizes para sempre, junto aos amigos, naquela linda
fazenda.
MORAL DA HISTÓRIA

Mentira tem perna curta.
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O urso
brincalhão
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Numa grande floresta, viviam diversos bichos:
leões, macacos, ursos, passarinhos, tartarugas, borboletas,
cobras, jacarés, girafas e muitos outros. Eram bastante
unidos e defendiam a floresta das pessoas que queriam
destruí-la. Mas, entre eles existia um bicho muito
malandro: o urso. Ele adorava brincar com os outros
animais, mas eram brincadeiras de mau gosto, como
zombarias, por exemplo.
Certo dia, a tartaruga estava passeando, quando de
repente ouviu uma voz:
– Vá mais rápido, que o caramujo vai passar na
sua frente – era o urso falando.
– Não ligo a mínima para o que está dizendo,
devagar eu chego aonde quero – respondia a tartaruga.
O urso, debochado; retrucava:
– Qualquer coisa é mais rápida que você. Você é
muito lerda, deve ser porque é muito gorda e tem que
carregar esse casco enorme.
A tartaruga ficou muito triste e começou a chorar.
Mais tarde o urso encontrou a girafa e pensou em chateála também.
– Oi, dona girafa, como vai o pescoção? E essas
manchas? Faltou tinta para pintar o corpo todo? Você é
muito feia, tem dois chifres e pernas e pescoço grandes
demais! É realmente esquisita!
A girafa saiu correndo e chorando.
Ao anoitecer, o urso encontrou um macaquinho e
resolveu insultá-lo:
– Macaco magrelo, parece um chinelo, só come
banana e fica pulando de galho em galho, parecendo bobo.
É rabudo, orelhudo, muito feio!
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Deixando o macaco muito triste com tantas
ofensas, o urso foi dormir. Acordou com os primeiros
raios de sol e saiu da sua toca para dar um passeio pela
mata. No caminho, encontrou um elefante tomando água
no rio. De repente o elefante ouviu uma voz:
– Gordo, orelhudo.
Olhou assustado. Era o urso zombando dele.
– Gordo! Seu nariz é enorme, parece uma
mangueira. É tão grande que não dá para esconder – dizia
o urso.
O elefante ficou aborrecido e voltou para sua casa.
O leão, que era o Rei dos Animais, não aguentava
mais aquela situação, não podia ver tudo aquilo e ficar
quieto. Sendo o animal mais importante da floresta,
precisava fazer alguma coisa!
Então resolveu reunir todos os animais para
planejarem uma reação ás brincadeiras idiotas e maldosas
do urso. Todos atenderam ao chamado do Rei Leão e
depois que ele explicou o motivo da reunião, passaram a
discutir o que deveriam fazer para acabar com aquilo.
Resolveram então que todos iriam fazer com o urso o
mesmo que ele sempre tinha feito com eles. E assim foi.
No dia seguinte, bem cedo, a tartaruga postou-se
perto da toca do urso e ficou esperando que ele saísse para
seu passeio matinal. Quando ele saiu, ainda se
espreguiçando, a tartaruga disse:
– Bom dia, urso! Meu Deus! Como você está
enorme! Cada dia que passa fica mais gordo. Logo não vai
poder entrar na sua toca, porque a porta vai ficar pequena.
Vai acabar sem abrigo, porque não há nenhuma toca
disponível na floresta.
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E foi-se embora, deixando o urso muito
preocupado.
Mais tarde, topou com a girafa e esta, antes que ele
começasse com as brincadeiras de mau gosto de sempre,
falou:
– Credo, urso, você está cheirando tão mal! Parece
que não toma banho há muito tempo! Que horror! Fique
longe de mim.
E afastou-se tapando o nariz, enquanto o urso,
cheirando as próprias patas, corria até o rio para se lavar.
Quando saiu da água, encontrou o macaco
empoleirado num galho.
– Meu amigo urso, você está cada dia pior: seu
pêlo está horrível! Está desbotado e, o que é pior, caindo
muito! Logo, logo você vai ser um urso pelado e ninguém
vai ter coragem de chegar perto de você, de tão feio que
vai ficar.
O urso ficou desesperado, pois, como não sabia
que tudo tinha sido combinado, acreditou que era verdade
o que os animais diziam dele. E, deixando de lado a sua
arrogância, foi conversar com o Rei Leão. Este ouviu tudo
o que o urso lhe contou e percebeu que ele estava mesmo
muito assustado. Então lhe disse:
– Você sempre gostou de debochar dos outros.
Achava divertido fazê-los chorar?
Sem graça, o urso respondeu:
– Não, era tudo brincadeira!
– Pois então! Você também tem defeitos: é grande
como a girafa, gordo como o elefante, lerdo como a
tartaruga e não é muito mais bonito do que o macaco Mas
não se preocupe, o que a tartaruga, a girafa e o macaco
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disseram a você não é verdade. Foi um plano nosso para
lhe dar uma lição. Você precisava sentir a mesma coisa
que os outros sentiam quando você os insultava.
O urso abaixou a cabeça, humilhado, e foi embora
para pensar no que tinha feito. Muito envergonhado, ficou
um bom tempo sem sair de sua caverna.
Após alguns dias, voltou a conversar com o leão e
disse:
– É, você tem razão. Eu não gostaria que alguém
desse risada de mim.
– Realmente, não é legal zombar dos outros; então
não faça mais isso, está bem? – aconselhou o leão.
O urso pediu desculpas a todos os animais e
prometeu nunca mais fazer tais brincadeiras de mau gosto.
Os bichos lhe perdoaram, a floresta ficou em paz e
todos viveram felizes para sempre.
MORAL DA HISTÓRIA

Nunca faça aos outros o que não quer que lhe façam.
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