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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
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Numa floresta muito distante,

onde as nuvens

pareciam tocar o chão,

vivia uma

colônia de formigas.
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Elas eram organizadas,

e tinham

que trabalhar muito,

pois o inverno

estava chegando.
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Cada grupo tinha seu lugar no formigueiro.

As escadas ficavam

no corredor, e no fundo do formigueiro

a comida, protegida pelo guarda.

Certo dia elas escutaram pisadas fortes,

mas tão fortes, que pareciam um terremoto.

-POFT!! ! POFT!! !
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Foi um zum-zum-zum

sem parar naquele formigueiro,

diziam que tinha acabado de chegar

um monstro na colônia,

um bicho muito feio e enorme,

tinha pernas compridas e cara de mau.

Assustador! ! !
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Mas era apenas

um gafanhoto solitário

que buscava proteção, se

escondendo numa

toca de pedra,

ao lado do formigueiro.
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Rapidinho elas fizeram

uma reunião, e decidiram enfrentar

aquele bicho estranho,

antes do dia amanhecer.

Então, elas organizaram

um exército

de formigas.
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Quase na hora do ataque,

no céu se formou

uma enorme tempestade,

e num instante começaram

a cair os primeiros pingos,

com ventos fortes

e raios que pareciam

o sol do meio dia.
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As formigas ficaram

desesperadas,

tentando salvar seus fi lhos e os alimentos.

Tudo estava acontecendo muito rápido. . .
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. . . foi quando uma folha

enorme caiu bem na entrada

do formigueiro e o

pânico tomou conta de todas.

Elas não eram fortes o

suficiente para tirar

aquela folha.
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Elas correram em volta

do formigueiro sem saber

o que fazer.

Seu Gafanhoto,

ao ver o desespero daquelas formigas,

correu para ajudar.
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Depressa ele seguiu em direção

à folha e num único chute

salvou todas as formigas

que estavam ali presas.

Elas saíram felizes da vida abraçando-se

umas as outras. . .
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A chuva havia diminuído,

mas uma enorme enxurrada

descia da montanha.

Seu Gafanhoto gritou assustado:

-Corram! Corram!

Depressa! para as árvores. . .

Tudo será alagado.
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Ele ajudou os fi lhotes

e as formigas idosas,

e correu para cima da árvore

com algumas grudadas

em suas pernas, e outras

em suas asas.
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Quando tudo se acalmou,

seu Gafanhoto desceu

da árvore

e de cabeça baixa

seguiu para sua toca.



36



37

As formigas se reuniram em

volta dele gritando tão alto,

que até os pássaros do

céu escutaram:

-NOSSO HERÓI! ! !

-NOSSO HERÓI! ! !

-NOSSO HERÓI! ! !
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Mesmo com a colheita

atrasada, o formigueiro

era uma alegria só.

Seu Gafanhoto, apesar de

desajeitado e tímido,

andava por todo formigueiro

contando histórias para as formiguinhas. . .
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. . .ajudando na colheita.

Ele agora não era mais um bicho

assustador, e sim uma

formiga gigante.

A paz voltou a reinar

naquela enorme colônia de formigas,

bem lá no meio da floresta. . .
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. . .e aquelas formigas

que antes julgavam os outros,

falavam sem saber a verdade,

agora aprenderam uma

importante l ição:

Nunca devemos julgar ninguém

por sua aparência. . .
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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.

A autora
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AOS PAIS E EDUCADORES

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

Está 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. Trabalhando respeito, paciência, trabalho em equipe,
adversidade da vida. . .

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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