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A bolinha azul
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     Naquele dia ela estava muito triste. Quietinha num canto da sala, chorava 

muito sentida. O que foi? Perguntaram algumas amigas. Mas ela nem 

respondia de tão triste que estava. E a festa continuava acontecendo. E a 

bolinha azul no cantinho encostada na parede. Nem dançava, nem cantava. 

Nem brigadeiros ela queria comer.

     Era uma vez uma bolinha azul. Era 

pequenininha. Não tinha o mesmo 

tamanho das outras porque ainda não 

era adulta.

     Porque não vem brincar com a 

gente, perguntou para a amiga. 

Soluçando, quase sem poder respirar, 

ela disse: É que eu não sei rolar para 

todos os lados como vocês. Ah! Não 

acredito, exclamou muito surpresa a 

amiga verdinha. Mas eu não consigo, 

a bolinha azul repetiu. Faz assim, 

olha! Não adianta. Não consigo, dizia 

a bolinha azul e voltava a chorar de 

novo.

       Cansada de tanto querer ajudar e não estar conseguindo, a bolinha verde, 

resolveu pedir ajuda. Venha comigo! Falou para a amiga, enquanto a puxava 

pela mãozinha. Não quero! Eu não vou conseguir, ela gritava aos prantos. Vai 

conseguir sim.e arrastou a bolinha azul até a outra sala.
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     Eu vou lá falar com ela, disse a bolinha verde muito decidida. Saiu da sala 

das brincadeiras e foi se encontrar com a bolinha azul. Mas o que foi?



    Entraram na sala das bolinhas coloridas. Tinha bolinhas de todos os 

tamanhos e cores. Vermelhas, lilases, marrom, brancas, cor de rosa, cor de 

laranja, roxas, grandes, pequenas, médias, maiores, menores, enfim tudo. A 

bolinha azul não sabia se estava assustada ou deslumbrada. Nunca tinha visto 

tantas bolinhas junto. E elas pareciam tão felizes, rolando para todos os lados. 

Ai, e eu que não consigo fazer isto? A bolinha verde, então falou: Fique aqui 

que eu já volto. A bolinha azul ficou com tanto medo, que não conseguia nem 

se mexer. Azulzinha, veja trouxe a amarela para ajudar você. Ela é a diretora 

daqui. E porquê você trouxe ela, perguntou a bolinha chorona? Porque você 

não sabe rolar para os lados, ora., e ela pode ajudar. E porque ela é a diretora? 

Aff, azulzinha, porque as amarelas sempre são as donas, não sabia? Não. 
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     A bolinha amarela, era bem grande e 

bem amarela. Para olhar para ela tinha 

quase que fechar os olhos, de tanto que 

ela brilhava.

   Ora, ora. O que está acontecendo 

aqui? Eu não consigo rolar para todos os 

lados, disse a bolinha azul, um pouco 

envergonhada. Ah, não se preocupe, a 

outra falou. 

Quando eu era pequena como você, também não conseguia, mas daí, num 

belo dia, descobri um jeito de fazer isto. Verdade? A bolinha azul ficou 

admirada. Como assim? Você também não conseguia rolar para todos os lados? 

Não, eu não tinha aprendido. E como se faz? Simples. Faz assim: Joga o seu 

corpinho para lá e depois joga ele pra cá. E a bolinha azul começou 

timidamente e com muito medo, a jogar o corpinho para os lados. E, de 

repente, estava indo para um lado e depois para o outro. Socorro! Eu vou cair, 

ela gritava. As duas amigas, se olharam intrigadas. Mas cair da onde? Ela já 

estava no chão. Azulzinha, você não tem como cair porque já está no chão. Só 

se vire. Dai você vai sair rolando. 

     Pronto! Assunto resolvido. E lá se foi 

a bolinha azul, rolando para todos os 

lados até chegar na sala das 

brincadeiras. Ela estava mesmo muito 

feliz. Rolou até chegar na frente da 

bolinha amarela e disse: Muito 

obrigada, você salvou a minha vida. Que 

nada, respondeu a bolinha amarela. Eu 

também já passei por isto. Agora vá 

brincar com suas amigas.
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A fada Verinha e a sua
 melhor amiga!
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Verinha estava cansada. Havia passado 

em muitas casas e a sua sacola estava 

mesmo muito cheia. Nossa, quantos 

brinquedos você trouxe hoje! Comenta 

sua amiga Daia. Porquê tantos? Acho 

que as crianças não querem mais 

brincar, diz Verinha! Deixam todos os 

brinquedos espalhados pela sala, pelo 

corredor, por todo lugar. Encontrei 

alguns até nas escadas. Que pena, diz 

Daia. Tem muitas crianças que querem 

brincar com esses brinquedos. Verinha 

logo explica. Mas estes eu devo levar 

para as escolinhas, senão as tias não tem 

brinquedos para todas as crianças. É 

mesmo, concorda a amiga.

     Daia, que era a fada do dente e melhor amiga de Verinha, tem uma brilhante 

ideia. Sabe o que podemos fazer, amiga? Sim, o quê? Vamos entregar dentes nas 

escolinhas, e devolvemos os brinquedos para as crianças em suas casas.

    Eu tenho muitos deles guardados no 

meu baú. O quê? Você não tem noção? 

Verinha fica indignada com a sugestão 

de Daia. As crianças não querem dentes 

para brincar. Elas querem brinquedos. 

Mas se deixam espalhados e não os 

guardam deve ser porque não querem 

mais brincar com eles. Mas também não 

querem brincar com dentes, neh? 

Responde Verinha com uma cara 

preocupada. Não sabia mais o que fazer. 

Entregava os brinquedos nas escolinhas 

ou mandava um recado para as 

crianças? Mas que recado você 

mandaria? A fada do dente pergunta 

para Verinha. Ora, diria que elas devem 

guardar seus brinquedos, porque 

aqueles que estão nos seus baús e caixas 

eu não levo. Só os que ficam soltos pela 

casa delas.
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   Hummmm, Daia fica pensativa. Será que vai dar certo? E quem levaria esta 

mensagem? Pois é, Daia, estou pensando. Já sei, Daia dá um grito. O papagaio 

Paco. Ele adora falar e vai ficar contente se disserem para ele falar qualquer 

coisa. Agora sim, disse Verinha. É uma boa ideia.

    

   Você poderia ir na casa das crianças e dizer a elas que guardem seus 

brinquedos, depois de brincarem? De preferência antes de dormir. Se não 

fizerem isto serei obrigada a levá-los comigo e dar tudo para as tias das 

escolinhas. E eu, disse Daia, levarei os dentes também. O quê? O quê? O 

quê? Isto eu não direi. Pobre das crianças além de ficarem sem os 

brinquedos, ficarão sem os dentes. Não! Não! Não! Calma. Não é isso. Daia, 

por favor não me atrapalhe. Olha você continua levando os dentes das 

crianças, para que elas tenham outros no lugar, entendeu? Quando você leva 

aquele que caiu, nascem outros. Certo? Jura, Verinha! Eu não sabia disto. 

Mas você não é uma fada? As fadas sabem destas coisas. Mas eu só sei de 

dentes. Está bem, continua levando sua sacolinha e só leva os dentes, ok? 

Esquece os brinquedos. Deixa isto comigo. 

Paco, você entendeu tudo? Sim! Sim! Sim! Então vá avisar as crianças, disse 

Verinha. E lá sei foi o Paco, gritando por toda a cidade. Crianças guardem 

seus brinquedos, senão Verinha vai levar. Guardem na caixas e nos baús! 

  Dias depois Verinha e Daia se encontram no recanto das Fadas. E daí? 

Encontrou brinquedos espalhados? Não disse Verinha. Nenhum. E você? 

Encontrou dentinhos? Muitos.

     Verinha, um pouco aborrecida, falou: E agora, como vou doar 

brinquedos para as escolinhas? Ah, não, disse a amiga.
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  Foram para o alto de uma colina e 

começaram a chamar o papagaio Paco. 

Chamaram..chamaram.. e até já estavam 

desistindo quando ele apareceu, posando 

no galho de uma árvore próximo das duas 

fadinhas. O que foi, o que foi, o foi? Me 

chamaram, me chamaram, me chamaram? 

Fica quieto Paco, disse Daia. Verinha vai 

lhe explicar. Verinha vai explicar, Verinha 

vai explicar, Verinha vai explicar. Ele 

sempre ficava repetindo tudo o que lhe 

diziam. Era muito irritante aquele 

papagaio. Pare de repetir Paco, disse-lhe 

Verinha. Mas papagaios sempre repetem. 

Fica quieto e me escuta. 



Flora, a menina do
moletom amarelo!
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    Flora morava na floresta. Uma linda 

floresta. Na visão dela, porque na 

verdade era apenas o sítio onde 

moravam seus avós. A menina gostava 

de ficar brincando entre as árvores, nos 

finais de semana, quando visitava os 

avós.

    Filha, venha até aqui levar esta cesta 

para sua avó. A mãe de Flora, gostava de 

fazer doces, tortas, pizzas, lanches. Flora 

pega a cesta e completa com ketchup, 

mostarda, pipocas, etc. O que está 

fazendo? Pergunta dona Elvira. Esta 

cesta está muito vazia mamãe.

    Agora vou levar estes doces para minha vovozinha. E sai para a floresta. Opa!, 

esqueci meu casaco. Coloca o moleton amarelo e puxa o capuz por cima da 

cabeça. Ande logo Flora, lhe diz a mãe. Depois volte aqui para o jantar. Só 

voltarei se os caçadores me ajudarem. O quê? Nada mamãe. Que caçadores? Do 

que você está falando?

    Flora sai porta a fora, com a cesta e vai dando voltas entre as árvores como se 

estivesse numa floresta. Spice, o cão de seu avô, corre em sua direção. Sai Spice, 

você não vai pegar minha cesta. Mas eu não quero seus doces, só quero brincar 

com você, o cão parecia dizer, enquanto abanava a cauda, alegremente. Não. 

Você é um lobo que quer me pegar. Que nada, Flora. Sou do bem. Só uns 

latidos de vez em quando.

   Algum tempo depois. Flora, já entregou a cesta para sua avó? Nada de 

resposta. Flora? Silêncio. Flooooraaaa? A mãe chama a menina, com alguma 

preocupação já. Esta menina sempre fazendo travessuras. Corre para o pomar, 

onde está a referida “floresta” e, por mais que procure não encontra a filha. 

Onde será que ela se meteu desta vez, pensa dona Elvira. Chama o pai, o avô, o 

irmão mais velho, enfim todos.Chamam a menina, mas nem sinal. E a vovó? 

pergunta Sérgio, o irmão. Nenhuma das duas é encontrada. Spice, onde está 

Flora? O animal nem se levanta, continua saboreando um delicioso pedaço de 

sanduíche.

7



H
is

tó
ri

as
 d

a 
V

ov
ó 

C
ir

ce

    Dona Elvira fica intrigada. Quem lhe deu este sanduíche Spice? Novamente 

sem resposta.  De repente, ouvem gritos vindos do interior da casa. Todos 

correm e encontram dona Estela, trancada no seu quarto com a cesta das 

doçuras que tinha recebido. Mãe o que houve? pergunta a filha. Flora me trouxe 

esta cesta, me trancou aqui e saiu correndo.

    No pomar, Flora, continuava quieta em cima da macieira. Fica quieto Spice. 

O cão olhando para cima, denuncia, com seus latidos, o esconderijo da menina.

    O que é isso Flora? O que você fez. Mamãe é que o “lobo” queria pegar a 

vovó, então eu tranquei ela e me escondi aqui na árvore a espera dos caçadores, 

digo de vocês.
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Dino e Tex – melhores
 amigos!
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   Dino, onde está você? DINO...DINO.... 

Tex chama o amigo, um dinossauro de 

tamanho médio,  que gostava de voar 

porque pensava que era um 

pterossauro. Ás vezes até  levava o Tex 

nas costas para longos passeios, 

imaginando que estava voando pelo 

céus.  Tex já havia procurado  pela 

floresta inteira. Chamou muitas vezes e  

... nada. Nem sinal do Dino. Onde será 

que ele se meteu? Pensava Tex,  um tigre 

muito parceiro. Brincavam sempre 

juntos.  Já andei por todos os lugares e 

estou muito cansado de procurar por 

ele. Senta-se numa pedra. Triste, 

pensava. Dino gosta de se esconder, não 

sei porque. Me deixa preocupado com 

ele. Dino é muito descuidado. As vezes 

se mete em situações perigosas.

   Ouve seu nome sendo chamado bem ao longe. Tex! Tex! ....Onde está você? 

Me ajude, por favor? Tex, levanta-se num sobressalto. Tenta ouvir de onde vem 

o som e corre naquela direção, sempre ouvindo os gritos de seu amigo. 
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   Quando chega próximo do lago, onde 

costumavam brincar, Tex vê o amigo 

preso na parte mais rasa, que havia se 

tornado um grande lamaçal com a falta 

de chuvas. Nossa! Dino, como você foi 

parar aí? Agora , isto não importa. Você 

apenas precisa me ajudar a sair. Mas 

como? pergunta aflito o amigo. Ora , sei 

lá. Por isto é que chamei você. Tex, 

caminha de um lado para o outro, 

pensando. Tex, você vai ficar aí, 

caminhando de um lado para outro? E 

eu? Calma, estou pensando. Afff! 

Exclama Dino, nervoso. 
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      No céu, alguns dinossauros voadores olhavam aquela situação inusitada e 

começavam a rir. Ei, gritava Dino. Do que estão rindo? Nunca viram um 

dinossauro preso na lama? Não diziam eles. Nunca. Kkkkk

Dino, tive uma ideia. Até que enfim. Já estou trancado até a cabeça, minhas 

costas estão todas cheias de lama e, assim, eu não posso voar. Claro, eu sei, disse 

Tex, entendendo que ele sempre pensava que podia voar. Olha só, vou chamar 

alguns amigos e volto logo com ajuda. Tá, respondeu o Dino, mas não esquece 

de trazer uma corda bem forte. Como? Nada, vai lá Tex e volta depressa.

Duas horas depois, o tigre chega próximo do lago junto com mais um 

amigo. O Lefus. Um elefante, mais velho, tinha uns 150 anos, mais ou menos e 

tinha também muita experiência em situações dramáticas como aquela. 

Hummm, exclamou ele, avaliando a situação enquanto andava na beira do lago. 

Tex, não estou vendo seu amigo. Céus, disse Tex, então ele já afundou. 

Começou a chorar, acreditando que seu amigo havia se afogado.

Daí, ouve um grito. Tex, estou aqui em cima. O quê? Os dois olharam para 

cima e viram o pobre do Dino enganchado nos galhos de uma árvore bem 

grande. O que você está fazendo aí disse Lefus. Cansei de esperar por vocês e 

chamei meus amigos. Dois deles, tentaram me ajudar. Me puxaram e quando 

tentei pular fiquei preso aqui nestes galhos. Pode me ajudar? Ai, não acredito, 

Tex falou, colocando as mãos na cabeça.

Para mim isto é fácil, disse Lefus. Espera que já te ajudo. Encostou no 

tronco da árvore e ficou balançando ela até que os galhos se mexeram e Dino 

conseguiu se soltar. Ufaaa! Disseram os três. Dino pulou para o chão e se 

contorceu todo para se secar um pouco. Depois  sentou-se  ao lado de Tex e de 

Lefus.  

 

      Muito obrigado meus amigos. Não sei o que faria sem vocês. Mas eu sei o 

que você poderá fazer, disse Lefus. Sim? O quê? Não se meta mais em confusão. 

Isto é impossível, completou Tex.  Adeus Lefus, disseram os dois e seguiram 

correndo pela mata ou pelos céus, na imaginação de Dino. 
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O Touro Frederico
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    Frederico era um touro muito bravo. 

Mais que os outros touros, amigos dele. 

Por qualquer motivo olhava atravessado 

e já queria atacar as pessoas. Ficava 

bufando e soltando vento pelo nariz. 

Parecia até um dragão. Só que não 

soltava fogo. Ufa. Ainda bem, disse o 

menino.

   Um dia estava calmamente, quer 

dizer, nem tão calmo assim, afinal calma 

era uma coisa que ele ainda precisava 

aprender, e muito. Enfim, estava 

calmamente comendo umas graminhas 

bem verdinhas e gostosas quando ouviu 

o barulho. Muito forte. Pareciam galhos 

se quebrando.

    E cada vez aumentava mais e ficava mais perto dele. Frederico levantou a 

cabeça e as narinas ficaram bem abertas, tipo quando estava muito bravo. 

Olhava atentamente para todos os lados com os olhos bem arregalados. E o 

barulho, cada vez mais forte se aproximava dele. Chegou a pensar em correr, 

mas ponderou que isto não seria nada corajoso. O que vão pensar de mim, 

disse a si mesmo. Mas mamãe, disse o garotinho, touro fala e pensa? Nesta história, 

sim querido. Tá bom. E daí? Daí, ele viu a sombra do animal. Era enorme e ele 

não sabia que animal era aquele. Ah, mas eu vou mesmo é fugir. A sombra era 

muito maior que o Frederico. Quando moveu uma das pernas para bater em 

retirada, ouviu: Onde você pensa que vai. Ai, não! Tô ferrado. Quem, eu? Tava 

indo pegar aquelas graminhas ali. A estas alturas  Frederico  estava tremendo de 

medo. Ei, você tá com frio? Perguntou a voz. Não, porque pergunta? Tá 

tremendo. Não, é que eu sempre tremo assim quando estou com fome. 

Hummm, disse a voz.

   E continuaram assim, conversando, sem que o animal misterioso se 

apresentasse.

     Pois então coma as graminhas que você queria, ora! Mas para chegar nas 

graminhas, Frederico deveria passar bem perto do lugar de onde vinha a voz. 

Sabe, é que eu pensei melhor e acho que estas não são as minhas favoritas, disse 

o touro. Ah, não? Coma assim mesmo, gritou o animal e sua voz se fez ouvir do 

outro lado do campo. Foi um terror só. Uma correria para lá e para cá. Cada 

bicho do campo só queria saber de se esconder. Mas eles tinham visto o animal, 

mamãe? Não, ninguém tinha visto.    
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        Então porque corriam? De medo, ora. Ah, sim. E daí? Daí aconteceu o pior.

A sombra veio se aproximando do Frederico, se aproximando bem 

devagarinho e quando chegou mais perto o sol desapareceu atrás das árvores e 

não tinha mais sombra. Ué! Que estranho! Não tinha mais o bicho? Ele sumiu? Onde 

ele foi? Calma, uma pergunta de cada vez, filho. O animal misterioso não 

desapareceu. Só a sua sombra porque é o sol que faz a sombra e o sol foi pra 

trás das árvores. Sem sol, não tem sombra.

E quem apareceu? O Luisinho. O menino filho do seu Anselmo que era o 

dono do sítio, onde ficava o campo. Ele estava vestindo uma enorme capa 

vermelha que sua vó tinha feito para ele brincar que era o super homem. 

Quando ele abria os braços a sombra ficava bem grande. Ah, e por isto o Frederico 

pensou que ele era um animal grande. Isso?

        Isso mesmo meu filho. Mas e o que ele fez?

Ah, nem queira saber. Ele ficou muito, mas muito bravo mesmo e saiu em 

uma corrida desabalada em direção do menino. Mamãe? O que é desabalada? É...é 

correndo muito rápido. E pegou ele? 

Luisinho tropeçou num enorme galho, que estava caído no chão, e quando 

o touro avançou contra ele enfiou uma das guampas no galho e ficou trancado. 

Frederico gritou tão alto que  o Sr. Anselmo e Dona Margarida vieram 

correndo para ver o que tinha acontecido. Claro que o Luisinho aproveitou 

para correr e se escondeu. O casal ajudou o touro a se desvencilhar do galho e ..  

Mamãe? O que é desvencilhar? É se livrar? Ah,tá.

E daí foi assim. E daí terminou a história e agora você vai tomar seu banho. 

Mamãe? O que é? Eu posso me desvencilhar do banho?
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