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A natureza melhor da criança deve ser
encorajada o mais cedo possível, a combater

a força prepotente do instinto animal.

Johann Heinrich Pestalozzi



7

DEDICATÓRIA

Dedico esse livro a todas as crianças, que através de sua
capacidade única de imaginar, sonhar e criar, nos permite
embarcar com elas nesse mundo encantador.

A elas que com sua simplicidade e natural idade nos faz
acreditar que o mundo pode ser cada dia melhor.

E em especial dedico a minha fi lha querida: Lívia, que sempre
foi e será minha eterna criança sonhadora.



8



9

Salomé é uma linda gatinha cinza.

Ela é muito educada, e seus pelos são

tão macios que parecem algodão.

Tânia, sua dona,

cuida dela com todo carinho.

Os gatos da vizinhança

querem ser amigos dela.
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Certo dia, eles decidem fazer um desfi le

em cima do muro da casa dela.

Savio se acha o gato mais bonito e esperto.

Ele organiza o desfi le, acreditando que será

escolhido por Salomé.

Chico, o magrinho da turma, já não tem essa

esperança, mas para ele, Salomé é a

gatinha mais genti l do bairro.
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Chega o tão esperado dia, e entre os

cinco candidatos está Chico,

ajeitando seus pelos, numa última lambida.

Salomé toma banho de sol no quintal,

quando escuta alguns miados atrás do muro.

Até que o primeiro gato sobe e começa a

desfi lar, sendo anunciado por Sávio:

-Fred, gato persa,

olhos verdes, pelos macios. . .
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Sávio mia todo orgulhoso, enquanto faz as

apresentações.

Quando chega a sua vez,

ele começa a desfi lar com o nariz empinado,

mostrando seus músculos e miando alto,

pois se acha forte e belo, como um leão.
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Até que chega a vez de Chico.

Ele sobe no muro todo sem graça,

mas ergue a cabeça e começa a desfi lar,

enquanto Savio começa os comentários:

-Agora temos Chico, gato de rua, e

de raça desconhecida,

um pouco magro e desajeitado. . .
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Enquanto Sávio fala de Chico

todos miam, rindo muito.

Isso deixa Chico nervoso, e ele acaba

tropeçando nas próprias patinhas,

e cai dentro do quintal de Salomé.
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Salomé não acha nada engraçado,

e solta um forte miado, e diz:

-Saiam daqui, gatos mal educados!

Como podem humilhar alguém assim?

Salomé mia alto e dona Tânia escuta.

Ao ver o que está acontecendo,

encontra Chico com a patinha quebrada.
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Dona Tânia adora animais,

e se encanta com Chico.

Ela cuida dele por vários dias.

Quando sua patinha está totalmente curada, ele

agradecido se enrola nas pernas dela,

com aquele miado bem dengoso:

-MIAUUUUU, MIAUUUUU, MIAUUUUU

E ela cercada de tanto amor e carinho,

decide adotá-lo.
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Certa manhã, enquanto Salomé e Chico

tomam banho de sol,

em cima do muro aponta umas orelhas.

É fácil adivinhar quem é

o dono daquelas enormes orelhas:

Savio, o invejoso, que observa tudo, curioso.
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Até que um tijolo escapa.

Ele escorrega, e cai em cima de um

pé de pimenta vermelha,

no quintal de Salomé.

Uma vergonha daquelas!

Chico e Salomé não acham graça,

e ficam em silêncio.
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Sávio sai correndo, chateado.

Seus falsos amigos, miam muito,

rindo sem parar.

Chico mia para Salomé e diz:

- É. . . nunca devemos humilhar os outros,

se mostrando o mais forte, o mais bonito,

e o mais esperto.

Todos temos nossas belezas, qualidades,

e defeitos também,

mas a vaidade e a inveja não deixam

a gente enxergar isso.
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Essa obra foi construída ao longo da formação afetiva inicial de minha
fi lha, onde eu sentia necessidade de algo mais, quando falava de algum
assunto que julgava ser de grande importância nessa formação. Então comecei
a contar histórias para ela, usando animais para exemplificar, consegui atingir
meu objetivo, que era educar com espontaneidade.

Posso dizer que foram muito mais que Mil e Uma Noite.
Com o passar do tempo ela começou a desenhar esses personagens, o

que me fez ter a ideia de montar essas historias e comparti lhar essa experiência
com as outras pessoas.

Hoje minha proposta é divulgar esse trabalho, onde além das famíl ias
as escolas também podem uti l izá-lo na formação da criança, dado ao conceito
de ética que elas contém.
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AOS PAIS E EDUCADORES

Sabemos que famíl ia, criança e escola, estão interl igadas no que
tange a educação.

Esta coleção visa estreitar os laços entre as mesmas, de forma a
resgatar nas famíl ias momentos importantíssimos no desenvolvimento
inicial da criança, e para as escolas um material de apoio aos educadores.

Histórias com significado de valores éticos, que podem abranger
desde a convivência social e individual, à preservação da natureza.

O objetivo central dessa obra, é envolver a criança e direcioná-la,
intervindo e ampliando de uma simples leitura para um momento
significativo. Trabalhandorespeito, as diferenças, tolerância, amizade
verdadeira, humildade. . .

Tanto as escolas, quanto as famíl ias podem dispor desse material ,
que se bem direcionado, renderá bons frutos a todos envolvidos.

A autora
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