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Os ursos 
que queriam mandar 
nos outros animais
Lá longe, para lá da linha que separa o céu do mar, havia uma terra onde
os homens ainda não tinham chegado. Os animais viviam em paz, comen-
do o que a natureza dava. Viviam todos em harmonia até ao dia em que
os ursos decidiram que não precisavam dos outros animais, excepto das
abelhas que faziam o mel que comiam. Eles é que mandavam. Os outros
animais não concordaram, mas tinham medo dos ursos, muito maiores e
com mais força. Os veados ainda refilaram mas, na hora de ficar frente
a frente aos ursos, todos os outros animais fugiram e os veados, sozi-
nhos, tiveram que obedecer.
Os ursos mandavam e não ligavam ao que os pássaros, esquilos, borbole-
tas, gafanhotos e zebras diziam. Eles, que até ali tinham sido bons com-
panheiros, ficaram maus. 
As abelhas andavam aflitas. Juntaram-se e decidiram que o enxame todo
atacasse os ursos. Não resultou. Os ursos aguentaram as picadas e as
abelhas voltaram, tristes, para os favos.
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Os pássaros foram cantar para outro lado, para ver se a tristeza de um
sítio sem música fazia os ursos pensar que o melhor era estarem todos
alegres. Mas, nem assim.
Os ursos mandavam e um dia decidiram acabar com as minhocas, as cen-
topeias e outros insectos que andavam no meio da terra. Diziam que não
faziam falta.
As árvores não gostaram e tentaram dizer aos ursos que não era justo.
Sem resultado.
O tempo foi passando, chegou o Outono e as árvores foram perdendo as
folhas. O chão foi ficando amarelo, mas lá por baixo, onde dantes

habitavam as minhocas e as centopeias, não havia vida, não havia ani-
mais que ajudassem as folhas a misturar-se com o solo, para o

enriquecer, para que as árvores e todas as plantas pudessem crescer. E
as árvores e os arbustos não cesceram, nem ficaram verdes nessa
Primavera. E os ursos viram como toda a vida estava a desaparecer e
arrependeram-se muito. Afinal, as minhocas, as centopeias e outros

insectos faziam falta à vida de todos.
A partir daí, os animais continuaram a viver em harmonia, respeitan-

do todas as vidas. Até que os homens chegaram àquela terra e, como os
ursos, um dia compreenderão, eles também, que terão de respeitar as

vidas dos outros homens e todas as outras vidas.
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Os amigos 
que fizeram as pazes
Jorge e Rui viviam em duas aldeias vizinhas. Eram amigos. Andavam
na mesma escola. Brincavam à guerra, jogavam à bola e faziam os
trabalhos de casa juntos. Viviam felizes na sua amizade.
Mas, um dia, os adultos das duas aldeias zangaram-se. Começaram
por atirar pedras de uma aldeia para outra. Os meninos encon-
travam-se às escondidas dos pais que se guerreavam, para brincar
juntos, porque gostavam de o fazer.  
E a zanga entre as duas aldeias continuou, cada vez mais violenta,
com bombas e tiros e os meninos começaram a discutir. "O meu pai
é melhor que o teu", dizia o Jorge. "Não, o meu é que tem razão",
dizia o Rui. Nessa altura, já não brincavam à guerra porque tinham
compreendido o que ela era na verdade.
Entretanto, a escola fechou, os meninos deixaram de se encontrar,
já não saíam de casa, com medo. 
E veio a fome. Já não havia alegria nem numa aldeia nem noutra. 
Os pássaros deixaram de cantar. Todos os animais fugiram. 
Onde havia felicidade passou a haver tristeza. Onde havia risos 
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passou a haver choros. Onde havia amizade passou a haver ódio. 
Rui culpava a família de Jorge e este dizia que o pai de Rui é que
tinha iniciado tudo.
Das antigas aldeias já quase não restava nada. Ruínas e mais ruínas.
Tanta dor e sofrimento, quando antes tudo era alegria...
E, quando já quase não havia nada para destruir, os dois meninos
viram-se no meio de ruínas, tentando lembrar-se de como tudo
começara. E nenhum deles se lembrava. E não se lembravam porque
a razão da guerra nunca foi realmente importante, porque não há
razão alguma para a destruição de vidas, para colocar o ódio no lugar
do amor e da amizade.
Juntos, no meio de ruínas, esqueceram o ódio e iniciaram uma nova
vida. Em paz. Porque só a paz permite a alegria.
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Partilhar
a

generosidade

As fadas generosas
No mundo das fadas, há muito muito tempo, vivia-se feliz. As fadas ati-
ravam pó de estrelas umas às outras, tocavam uma música suave, brin-
cavam às escondidas atrás das árvores, comiam a fruta que crescia em
grandes quantidades, muito doce e tenra, e todas gostavam muito umas
das outras.
Um dia, a fada dos mares recebeu um pedido dos seres vivos que ali
habitavam. Os peixes, baleias e golfinhos que habitavam o mar pediram
à fada que tornasse os rios salgados para que eles pudessem conhecer
outras regiões. Eles queriam conhecer a terra, viajando pelos rios acima.
Generosa, a fada dos mares disse que sim. E os rios ficaram salgados.
Mas, os animais da terra e os peixes de água doce, aflitos, chamaram de
urgência a fada da terra e dos rios e contaram-lhe o que se estava a pas-
sar. Eles estavam a correr perigo de vida. Nenhum animal na terra
ficaria vivo sem água doce. A fada da terra e dos rios, generosa, desfez
imediatamente o que a outra fada tinha feito e para mostrar como era
boa, transformou a água salgada do mar em água doce.
Os habitantes do mar, aos gritos, chamaram a fada dos mares e con-
taram-lhe a tragédia. Sem o mar salgado não podiam viver. A Fada do
mar, generosa e boa, fez um gesto largo e o mar voltou a ser salgado.
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As duas fadas começaram a discutir. "Que falta de generosi-
dade", dizia uma. "És mesmo má", dizia a outra. 
Discutiram, discutiram e não chegaram a conclusão nenhuma,

cada uma querendo ser mais generosa que a outra.
A fada do ar ouviu a discussão, atirou-lhes pó das estrelas e disse-

-lhes que nenhuma delas estava a ser generosa. Ela sim, era generosa
porque partilhava o oxigénio do ar com a água dos rios e dos mares.
"Ora e eu partilho a água dos rios com os seres que voam", disse a fada
da terra e dos rios. E começaram as três a discutir.
A fada do céu, do sol e das estrelas, desceu à terra e ouviu as vozes
das outras, altas e zangadas e propôs um concurso. Ganhava aquela que
fizesse uma coisa que beneficiasse mais todos os seres vivos que
habitassem o planeta. 
As fadas ficaram a pensar no que fazer. Pensaram, pensaram e tudo o
que queriam fazer só beneficiava alguns. 
Então, a fada dos céus perguntou se não era melhor pensarem todas
juntas. 
E foi assim que ficou decidido que o sol aquece a terra, os rios correm
para o mar e este banha a terra.
As fadas perceberam, então, que a generosidade tem de ser partilha-
da, porque todos têm direito a ela.
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O menino traquinas
Era uma vez um menino, chamado João, muito irrequieto e traquinas. 
Só pensava em si e nas suas brincadeiras. Ria muito, corria e saltava,
fazia partidas aos outros meninos. Era muito divertido, mas tinha uma
grande defeito. Ouvia o que os outros meninos lhe diziam, mas não liga-
va nenhuma. Só se interessava por aquilo que o poderia divertir. E assim
continuava a pregar partidas ao cão e ao gato que, ladrando e miando, lhe
tentavam dizer que assim não se brincava.
Os pais do João falavam com ele, ralhavam, mas ele não lhes dava
atenção, como se tudo e todos existissem apenas para que ele se diver-
tisse e brincasse.
Ia para a floresta dar passeios, pegava fogo aos ramos secos e ficava a
ouvir os pássaros, aflitos, a piar e não percebia que os pássaros lhe pedi-
am para não pegar fogo à floresta. Ia para a praia sujar o mar e não
percebia que os sons dos golfinhos, lá longe, lhe diziam para não o fazer.
O João só se ouvia a si próprio. E, um dia, ficou preso na floresta pelo
fogo que ateou. Só o grito dos animais o tirou dali porque os adultos com-
preenderam o alerta.
E, noutro dia, quando estava quase a afogar-se no mar, foram os golfi-
nhos que ouviram os seus pedidos de socorro e o levaram para terra.

Ouvir

para

compreender

paginação final  1/9/04  2:49 PM  Page 17



18

Mas, nem assim o João passou a ouvir e compreender o que os ou-
tros lhe diziam.
E, à terra onde vivia, chegou uma família, com um menino, vinda de um
país distante. Usavam roupas estranhas e falavam uma língua que o João
não entendia.
E quando o menino que vinha da terra distante lhe falou, apontando o céu,
o João pensou que ele o estava a ofender e bateu-lhe. O outro menino
respondeu. Lutaram e caíram no chão. Foi nessa altura que o João
reparou na borboleta gigante a voar no céu e viu que ela estava presa por
um fio ao pulso do outro menino. E foi então que gritou: "Pára, não tinha
percebido".
Mas, o menino que vinha da terra distante, não entendeu
e aproveitou para lhe bater. E só pararam quando,
cansados e magoados, trocaram um olhar. Um apontou
para o fio preso ao pulso e outro fez o gesto de quem
não tinha visto. Sorriram. E, nesse sorriso, tudo se
explicou e tudo se compreendeu.
E uma borboleta gigante continuava no céu, 

batendo as asas como uma pomba, presa por um
fio que dois meninos puxavam, entendendo-se

por sorrisos.
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A árvore 
que salvou um menino
Uma vez um menino perdeu-se na floresta. O menino teve medo. Chorou.
Gritou por socorro, mas ninguém o ouviu. Uma árvore teve pena do meni-
no, abanou as folhas e estendeu-lhe um ramo para o abraçar. O menino
agarrou no ramo e ali ficou.
De repente, choveu e a árvore abrigou o menino da chuva. Trovejou e
outras árvores amigas acolheram os raios para que não atingissem o
menino.
E o menino teve fome e a árvore deu-lhe os seus frutos.
Mais tarde, veio gente à procura do menino. Muito aflitos, gritavam na
floresta, mas só o silêncio lhes respondia. E a árvore abanou então as
suas folhas com força. As pessoas acharam estranho que só aquela
árvore, no meio de tantas, abanasse as folhas, sem que houvesse vento.
Foram ver e encontraram o menino acolhido nos ramos da árvore,
adormecido de cansaço.
O menino voltou para casa, para os braços da mãe e do pai, para as brin-
cadeiras com os amigos e para a escola. Sempre que podia, o menino pas-
sou a ir visitar a árvore amiga.
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Mas, a floresta começou a desaparecer. Os homens come-
çaram a cortar as árvores. O fogo ia destruindo outras. 
A floresta começou a perder vida e a árvore ia ficando triste, cada
vez mais só e começou a ficar amarela, sem folhas, seca. A água, que cor-
ria abundante, secou. Os pássaros foram para outro sítio.
O menino protegia a árvore, mas esta, cada vez mais só, estava a morrer
de tristeza.
Então, o menino plantou novas árvores, deixou que o rio corresse à von-
tade pela floresta e a árvore, agradecida, abanou novamente os ramos

onde novas folhas verdes iam crescendo.
E o menino percebeu que os homens precisam das árvores que

precisam de outras árvores, que precisam da água que precisa 
das árvores, que precisam do ar que precisa das árvores e que na
natureza a vida de uma árvore é a vida do rio, dos pássaros, do ar, 
é a nossa vida.
E o menino percebeu que respeitar a natureza é respeitar a  nossa
vida.
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O menino pobre 
e o menino rico
Numa aldeia rica vivia um menino que sempre teve tudo. Um quarto cheio
de briquedos, lápis, cadernos, livros, nada lhe faltava. Podia até fazer bir-
ras para não comer a sopa, porque sabia ter gelados, chocolates e doces.
Ao lado, havia uma aldeia pobre, sem nada, uma aldeia onde a terra não
dava frutos, onde a água não corria, onde as árvores não cresciam. Nessa
aldeia, vivia também um menino que não tinha nada. Nem brinquedos, nem
lápis, nem cadernos, nem livros. Um menino triste, numa aldeia triste,
sem escola.
Mas, o menino rico não estava feliz, não tinha com quem brincar e entris-
tecia-o ver o outro menino sem brinquedos, sem nada. Será que o menino
pobre era como ele? Será que gostava de brincar com os mesmos brin-
quedos que ele? Será que a escola não era para meninos pobres?
O menino rico não sabia responder a estas perguntas porque não falava
nem brincava com o menino pobre.
Um dia, no caminho para casa, os dois meninos cruzaram-se. O menino
pobre sorriu mas o menino rico desviou o olhar e começou a andar mais
depressa.
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Nesse dia, à noite, o menino rico ficou a pensar no meni-
no pobre. No dia seguinte, mandou levar-lhe alguns brinquedos ve-

lhos de que já não gostava. Mas, o menino pobre continuou pobre e
triste. Depois, mandou entregar a sopa que não comia, mas o menino
pobre continuou pobre e triste.
Então, o menino rico pôs-se a pensar se o menino pobre não seria o
amigo que ele não tinha e gostava de ter.
E, um dia, os dois meninos pararam para falar. E foi uma surpresa.
Falavam a mesma língua e descobriram que gostavam das mesmas brin-
cadeiras. 
Passaram a falar e a brincar juntos. E juntos foram para a escola. 
O menino rico ajudou o menino pobre, com os livros, as canetas e os
lápis e ambos estudaram com a alegria de quem brinca. Partilharam
alegrias e tristezas. O menino rico continuava rico e o menino pobre
ia conhecendo e sabendo coisas que podiam tornar a sua aldeia 
menos pobre.
E ambos cresceram, tornaram-se homens e trabalharam juntos para
que as duas aldeias não conhecessem a pobreza, para que não houvesse
mais meninos tristes. E foi assim que ambos conheceram o significado
da palavra solidariedade.
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