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          Este livro é uma produção autoral
realizada com propósito de compartilhamento
interno ao meio acadêmico da Universidade de
São Paulo na disciplina de Sociedade,
Multiculturalismo e Direitos, com orientação
da professora Vivian.
          Todas as fábulas descritas no corpo desse
trabalho são autorais e não inspiradas em
outros contos já existentes, portanto qualquer
semelhança ocasional é somente um ocorrido
circunstancial, ou seja, uma coincidência. 
        É relevante ressaltar, entretanto que como
foi proposto, todas as fábulas foram criadas
como ilustrações e reescritas dos trinta
artigos da declaração universal dos direitos
humanos da ONU (Organização das Nações
Unidas), com a intenção de democratizar e
facilitar a compreensão de crianças em fase
de alfabetização, isto é, a faixa etária de 6 a 8
anos.

        



           Os direitos dessa obra estão reservados
exclusivamente para seus autores: Gustavo
Henrique Ferreira Santos, Isabella Santos
Leardini Luques, Lucas Bressanelli Duarte,
Pedro Metzker Correa e Pedro Nardoto
Chiusoli.
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O inverno estava chegando.O inverno estava chegando.  

Todos os animais construiam seus abrigos. ATodos os animais construiam seus abrigos. A
raposa só observava dentro de sua toca. Deraposa só observava dentro de sua toca. De
longe, via um castor despreparado, fazendo sualonge, via um castor despreparado, fazendo sua
casa de gravetos. Pensava, rindo o riso maiscasa de gravetos. Pensava, rindo o riso mais
arteiro:arteiro:    

- - Parece que alguém vai passar frio.Parece que alguém vai passar frio.

Enfim, o inverno chegou.Enfim, o inverno chegou.  

Todos foram para suas casas, esperando osTodos foram para suas casas, esperando os
ventos frios passarem. Uma noite, durante umaventos frios passarem. Uma noite, durante uma
nevasca forte, a raposa escutou alguémnevasca forte, a raposa escutou alguém
batendo na porta. Um sorriso maldoso surgiu debatendo na porta. Um sorriso maldoso surgiu de
orelha a orelha no rosto da raposa, pois elaorelha a orelha no rosto da raposa, pois ela
sabia: era o castor. Respirou fundo e abriu asabia: era o castor. Respirou fundo e abriu a
porta, com cara de preocupada:porta, com cara de preocupada:

- - Castor!!! O que está fazendo fora de seuCastor!!! O que está fazendo fora de seu
abrigo com esse tempo? Você vai pegar umabrigo com esse tempo? Você vai pegar um
resfriado.resfriado.

--Raposa, preciso da sua ajuda. Minha casa foiRaposa, preciso da sua ajuda. Minha casa foi
destruída pelo vento. Não tenho para onde ir! -destruída pelo vento. Não tenho para onde ir! -
disse o castor com lágrimas nos olhos.disse o castor com lágrimas nos olhos.

--Ai que pena! - Ai que pena! - disse a raposadisse a raposa  - Bem, da próxima- Bem, da próxima
vez, não use gravetos! vez, não use gravetos! --  Então fechou a portaEntão fechou a porta
no focinho do castor e caiu na gargalhada.no focinho do castor e caiu na gargalhada.



ha, ha, ha, ha!ha, ha, ha, ha!

Depois de alguns dias, o inverno passou. A raposa
finalmente saiu da sua toca, ainda rindo. Viu na

distância o castor e, mesmo sendo longe, escutava
suas tosses e espirros. Não deu outra: caiu na

gargalhada novamente.



Um ano se passou e o inverno estava novamente
chegando. 

Dessa vez, o castor havia afiado seus dentões e fez
uma casa de troncos, parecia uma mansão.
 A raposa quando viu o esforço, pensou:

- Não deveria ter falado dos gravetos quando ele
bateu na minha porta… Lá se vai minha risada.

E voltou para sua toca.
 

O inverno chegou, dessa vez mais forte do que nunca.
Um vento forte bateu e levou junto a toca da raposa.
Desesperada e com frio, via a casa do castor como um
lugar quentinho e aconchegante. Correu e bateu na

grande porta. 
O castor atendeu: 

-Raposa!!! O que está fazendo fora de sua toca com
esse tempo? Você vai pegar um resfriado.

 
-Castor, deixa eu entrar! Minha toca foi levada com o

vento! Não tenho para onde ir!
 

O castor, para surpresa da raposa, deixou ela entrar.
A raposa esperava um não, mas foi acolhida dentro da

mansão. Ela perguntou:
 

-Castor, porque você me deixou entrar? Nada contra
sua decisão, mas preciso saber o porquê.

 
-Eu me imaginei na sua posição. E, além do mais, é bom

ter companhia. 



Todos os nossos amiguinhos
nascem livres e com mesmos

direitos que a gente, por isso
devemos agir com respeito e
fraternidade com o outro.
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a capivara e a onça ema capivara e a onça em



 Era um dia lindo e ensolarado, todos estavam
aproveitando o dia. A Capivara que estava com

muita sede, resolveu ir em um lago para se
refrescar. 

Logo foi pega de surpresa pela dona Onça, que a
expulsava de lá, pois afirmava que aquele lago

pertencia a ela. 
A Capivara, sem entender o motivo, começou a

questionar a atitude da Onça, afirmando que o lago
pertencia a todos. Porém a onça não concordava

com a afirmação e começou a rosnar, assustando a
capivara e fazendo com que ela corresse de lá. 

 
 A Capivara, assustada e sem saber o que fazer,

correu sem rumo. Quando percebeu, já estava longe
o bastante e pôde descansar. Agora, estava com

mais sede do que antes e precisava de um lago para
se refrescar. Começou a procurar aos arredores,

mas não obteve sucesso.
 

Cansada e com sede, a Capivara se deparou com a
Garça, se aproximou e explicou toda a situação:

 
-Olá, dona Garça. Hoje está um lindo dia, estava com

muita sede e precisava me refrescar, mas ao
encontrar um lago, fui espantada pela dona Onça
que se dizia dona de lá. Agora estou mais cansada e

precisando me refrescar, conhece algum lugar
onde posso matar a sede?

 
 
 



 
-Olá, dona Capivara. Estou chocada com a
atitude da Onça, pois o lago é para todos
usaram, independente da espécie. Vou te

apresentar um lago em que todos possam
saciar a sede, sem distinção entre presa e

predador. 
Muito obrigada, dona Garça.

 Ao chegarem no lago, a Capivara apreciou a
quantidade de bichos que podiam aproveitar

lá. 
Entediada e solitária, a Onça resolveu dar
uma volta e se deparou com esse lago onde
tinham vários bichos, inclusive a Capivara.
Vendo como todos estavam se divertindo,

quis ficar lá também. A Capivara foi
conversar com ela:

Você me assustou antes, mas aqui todos
podem ser livres para usar o lago, sem

distinções. Você é muito bem-vinda, desde que
aceite que todos podem aproveitar e não só

você.
Me desculpa pelo o que eu fiz antes, mas

estou muito solitária, quero ficar aqui com
vocês também.

Ficando com os outros animais no lago, a
Onça entendeu que todos têm o direito de
aproveitar e que é bem mais divertido ter

companhias, sem distinção.



Todos somos diferentes e é isso
que torna mais divertido. Por

isso, que devemos sempre
respeitar as diferenças dos

nossos amiguinhos. Todos podem
viver livres e seguros sempre.

Então aproveitem a vida e
sempre façam novas

descobertas.
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 Acordar, trabalhar, dormir e repetir o ciclo.

 Essa era a rotina das formigas sob o comando das
temíveis cigarras. Dias passavam despercebidos,
sem alegria, sem diversão. As cigarras, por outro
lado, gargalhavam sobre a fartura de alimento e
energia. Era um cenário triste, sem esperança para
as formigas fracas e tristonhas. Até que um dia
tudo mudou.

 Uma formiga que estava levando um pedaço de
uma folha direto para a barriga de uma cigarra e,
por acaso, escutou alguém cantarolando. A
formiga pensava a quanto tempo não escutava um
som tão lindo e meloso. 

Decidiu, então, abandonar a fila e mudar de rumo.
Atravessou o mato e cruzou com uma formiga de
outro formigueiro. Ela estava tão feliz e alegre,
cantarolando ao trabalhar. Curiosa, a formiga
resolve perguntar o motivo de tanta alegria:

- O que te deixa tão feliz formiguinha? Todo dia
temos que acordar cedo e trabalhar o dia todo
para as cigarras, não temos descanso e nem
podemos aproveitar do que colhemos. 

- Então acho que não somos do mesmo
formigueiro. No meu formigueiro, não somos
comandadas pelas cigarras, somos livres para
comer aquilo que colhemos e podemos descansar à
vontade. 

 



Percebendo a confusão da formiga triste, a
formiga alegre continua: 
- Estou aterrorizada com o que você disse.
Conte-me mais.

 A formiga triste virou as costas e correu,
como se tivesse visto um fantasma. Logo,
voltou para a fila. No processo, esbarrou com
outra formiga do seu formigueiro. Brava,
perguntou:

- Ei! Olhe por onde anda!

- D-Desculpa! - respondeu assustada.

- O que aconteceu com você? Sua antenas estão
para o céu!

- Me deparei com uma miragem, companheiro.
Uma formiga feliz, descansada e cantante. Você
não sabe o susto que tomei.

 Curioso, o companheiro pediu por mais
detalhes. Ele ficou, assim como a outra
formiga, pasmo com a história. Não se conteve, e
contou para outra formiga, que contou para
outra formiga, que contou para outra
formiga… Todos do formigueiro sabiam do
conto até o final do dia. 

 Ninguém comentava de outra coisa a não ser da
história. Um movimento contra a tirania das
cigarras estava prestes a acontecer. A ideia se
formava dentro das pequenas cabeça
silenciosamente, até que em um certo momento,
uma formiga não se conteve:

 



- A miragem que nosso companheiro viu é, na
verdade, um sonho. Um sonho que todos nós
agora compartilhamos, de um mundo livre e
alegre, sob nossas regras. Uma cigarra é dez
vezes maior que uma de nós. Mas nós somos dez
vezes a quantidade delas. Juntas, podemos
alcançar aquele sonho. Juntas, podemos
finalmente cantar novamente!

 O sol raiou e juntas foram para o tronco das
cigarras. As pequenas formigas faziam mais
barulho que as cigarras. Sem resistência, as
formigas venceram. 

 Sem trabalho ou uma barriga para alimentar
que não fosse a própria, as formigas não sabiam
o que fazer. Há tempos não se tinha tanto
tempo para elas mesmas. Uma indagou:

- E agora?

 Pergunta que foi respondida de peito chei0:

- Bem, cantaremos.

 



Ninguém pode te tratar como
escravo ou, como as formiguinhas,

ser obrigadas a trabalhar até a
exaustão, mesmo que sejam mais

velhos que a gente. Então não deixe
ninguém abusar de seus direitos,

amiguinho!



o tucano e cachorro emo tucano e cachorro em
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O dia estava lindo
Flores cantando e o sol raiando

Então o cão decidiu andar
Para o vento pegar

 
Correndo com a língua de fora

Foi por aí sem norte
Vivendo a vida no agora

Pensando na sorte
 

Até que parou para recuperar o ar
E de longe ouviu, não as flores que cantavam

Mas sim um pio que era de rasgar
Que espantava as alegrias que brilhavam

 
"Como alguém pode estar tão irritado?"

Pensou o cão seguindo o barulho
Que a cada passo ficava mais abalado

 
Andou e andou

Até que uma gaiola pendurada encontrou
Nela, um Tucano assustado avistou

E, inocente, perguntou
 

"O que fazes aí, Tucano?"
"O dia é lindo e o sol soberano"

 
"Estou preso nessa gaiola, cão!"

"O dia é lindo e eu o vejo claramente"
"Mas como hei de aproveitá-lo inteiramente"

"Dentro dessa prisão?"
 
 



"O que fizeste para merecer tal tratamento?"
"Usou teu bico para machucar alguém ou para outro

intento?"
 

"Ora, porque achas que pio tão alto?"
"O crime que cometi, você também cometeu" 
"Fui livre e agora nunca mais serei solto"

 
Lágrimas caiam dos pequenos olhos do Tucano

E, vendo isso, o cão bolou um plano
"Prepare-se, pois irei fazer algo insano"

 
Para trás andou

Respirou
Pulou

E a gaiola no chão espatifou
 

O Tucano surpreso
Não estava mais preso

 
"Cão, não sei como agradecê-lo"

"Tucano, siga eu de exemplo"
"E sinta o vento"

 
O dia estava lindo

Flores cantando e o sol raiando
E para o cão era tudo tão belo
Que todos deviam aproveitar.



Não é legal machucar,
maltratar ou prender 

 ninguém, é como deixar o
passarinho preso na gaiola!

todos devem ser livres! 
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                      A savana acordava. 

   A alvorada no horizonte começava a esquentar a
terra avermelhada. A tranquilidade reinava, só se
escutava bocejos preguiçosos e patas se
arrastando. 
     Porém, não durava muito tempo. Todos sabiam
que quando o sol alcançava seu pico, o enorme Leão
despertava no topo de sua colina. Seu bocejo, que
parecia mais um rugido, era escutado em todos os
cantos. Os espertos se escondiam em seus abrigos,
enquanto os desavisados pagavam o preço.

 Uma vez, uma girafa estava serena bebendo água
no lago. O Leão, com vontade de pregar uma peça,
deu um susto na pobre girafa que caiu dentro do
lago, de pescoço e tudo.

 - Quem foi?! - disse a girafa brava.

 - Ora, fui eu. A catinga estava muito forte, você
precisava de um banho. De nada! - disse o esperto
leão.

 - Você espera um agradecimento?! Crueldade não
merece reverência!

 - E você vai fazer o que além de choramingar?
Cuidado, com tantas lágrimas fará desse lago um
oceano.

 - Chega! Te vejo no tribunal!
 
Liderado pela Excelentíssima Juíza Coruja, a mais
esperta dos animais, o Tribunal era onde a justiça
era feita. Ou pelo menos era isso que todos
esperavam. A Girafa apresentou a situação para a
Excelentíssima Juíza Coruja e a savana inteira. O
Leão nem se manifestou: sabia qual seria o
resultado:
 - Se o Leão decide não usar seu tempo, vamos ao
veredito! Todos aqueles a favor de punir o Leão,
manifestem-se!
Nenhum canto, pio, relinche ou zumbido.
 - Bem… Defino aqui que o Leão está livre de
qualquer punição. Para o próximo assunto…

 



   O Leão com um sorriso no rosto e a Girafa
desapontada, porém, ela também já imaginava. Não
era a primeira vez que aquilo acontecia. O Leão já
tinha se safado várias vezes. Teve a vez em que ele
derrubou o ninho dos águias só porque fazia muita
sombra e outra em que deu um nó na tromba do
Elefante despercebido.

 Agora, porque era sempre inocente? Medo. Todos
tinham medo dele. Sua boca era enorme, corria
como o vento, era forte como carvalho… Ninguém
tinha coragem de culpar o Leão. Até que a
Tartaruga anciã, com seus 120 anos no casco,
decidiu mudar o jogo.

 Tudo começou quando o Leão, andando na beira do
rio, tropeçou em uma tartaruga:

 - Quem ousa cruzar meu caminho? - Olhando para o
chão, viu apenas o casco da pequena. - Bote a cara
para fora, tartaruguinha. Tem medo do que? Só
quero conversar, pedir desculpas por ter sido tão
atrapalhado.

 Inocente, saiu do casco.

 - Aí está! Olho no olho é bem melhor… consigo ver
sua cara de medo! - Traiçoeiro, o Leão virou o
casco, deixando a pobre tartaruga de cabeça para
baixo. 
  
    A anciã viu e logo ajudou a pequena tartaruga.
Dessa vez, o Leão havia mexido com o animal errado.
Enfurecida, convocou o Tribunal e fez seu
discurso.

 - Todos aqui conhecem as atrocidades que esse
felino aqui cometeu. Eu, com meus 120 anos, vi a
maldade selvagem por trás dessa pele e se eu, com
minha visão já desgastada consegui perceber, todos
aqui também! Eu entendo o seu medo, eu o tinha há
pouco, porém, não há mais espaço dentro do meu
casco para a raiva que contenho a tanto tempo.
Excelentíssima Juíza Coruja, eu digo basta! Savana,
eu digo basta!

 



 Comovidos pelo discurso, o Tribunal gritava
"Basta!". A Coruja seguiu.
        - Ordem! Ordem! - o silêncio era restaurado,
mas todos seguravam o canto, pio, relinche ou
zumbido. 
          - Aqueles a favor da punição do Leão,
manifestem-se! Todos deram seu voto. O Leão não
tinha o que fazer. Eram muitos. O que restava era
ir embora da Savana, para um lugar desconhecido,
sozinho. 
    Enfim, o Tribunal serviu seu propósito: fez da
justiça algo de todos.
 



Nós não podemos culpar nosso amiguinho sem
ter certeza se ele fez algo, por isso ele é

inocente até que se prove o contrário!
Também não podemos jugar e nem sermos

julgados por quem nós somos e casa
aconteça alguma coisa, não se preocupem!
porque a justiça está ao nosso favor, por
isso sempre avisem seus pais e aproveitem

muito para brincar e se divertirem,
respeitando os amiguinhos.
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Era um belo dia para passear
A Mosquinha, então, resolve pela floresta

perambular
Com o vento, estava ela a voar e voar

Em busca de uma fruta para cear
 

Ao a fruta avistar
Desce floresta abaixo sem parar

De repente, uma teia de aranha está a aprisionar
Bate e bate suas asinhas sem cessar

 
Na teia de aranha, ainda se faz seu lugar

Bate e bate suas asinhas para escapar
Mas, na teia de aranha, continua a se embolar

Perde suas forças e está a descansar
 

Dona Aranha, chega em seu lar
Avista a Mosquinha que entrou sem avisar

Antes de entender, começa a falar:
"Sai daqui Mosquinha, esse aqui é o meu lugar!"

 
A Mosquinha que estava a descansar

Leva um susto ao se deparar
Dona Aranha, sem nem perguntar

Já estava a lhe expulsar
 
 

Desesperada, tenta de a teia escapar
Mas sem êxito, nem se move do lugar

A Mosquinha, implora para lhe ajudar:
"Na sua teia fiquei presa, mas só queria me

alimentar"
 

Dona Aranha, comovida, tenta assimilar
Todos são livres e a teia não pode a exilar

Logo, diz que vai a Mosquinha ajudar:
"Nessa teia, presa você não vai mais ficar!"

 
 
 



E Desfaz e Desfaz, para assim começar
Vai e vem de teia para a Mosquinha tirar

Livre, livre, da teia está a se soltar
Num impulso, a Mosquinha retorna a voar

 
Batendo suas asas sem parar

Pois, na teia, não está mais a ficar
Para agradecer a Dona Aranha e poder comemorar

A convida para juntas, a fruta cear
 

Está um belo dia para se passear
"Livre, Livre!" A Mosquinha está a gritar

Uma teia não pode me prender, preciso voar
Livre, para esse dia aproveitar!

 
 
 



Assim como a mosquinha, não
podemos ser mantidos presos
quando não fizemos nada de

errado, por isso sempre
tenham juízo e não deixem de

lutar pelos seus direitos!
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 Ver uma jovem toupeira parada é uma cena rara.

 Seu ânimo é indomável, assim como suas garras que
cavam e cavam sem parar, explorando os milhões de
caminhos por aí. Quando envelhecem, entretanto,
nada melhor que botar as patas para cima e
relaxar numa pilha confortável de terra.

 Na profundeza mais profunda, uma mãe e filho
brigavam pelo:

- Pela milésima vez, fique quieto em sua pilha! -
disse a mãe.

- Eu não! Aposto que o sol ainda está raiando lá em
cima e todas as crianças estão se divertindo… E eu
aqui, com minhas garras com sede de terra!

- Você e essa ideia do sol… Do que ele importa para
uma toupeira, meu filho! O que importa é você não
se perder por aí cavando e cavando… Você anda
escutando muito as histórias que seu pai te conta.

- Ao menos, ele conta histórias. Da sua boca, só sai
ordens cortantes.

- Respeito! - gritou a mãe toupeira com autoridade.

 O jovem não conseguia se manter parado, mesmo
com o grito estrondoso da mãe. Porém, esperou seu
momento para entrar em ação. Quietos os dois
ficaram por um tempo. A mãe, cansada depois de
tanta briga, caiu no sono e, assim, o jovem preparou
suas garras e foi embora. 

Há quanto tempo guardava aquela energia… O túnel
cavado em direção a superfície se estendeu por
quilômetros em poucos segundos. E nada parecia o
parar, até chegar ao seu destino.



  Se era noite ou dia, ele não sabia, afinal, sua visão
não era das melhores e até machucava o coitado
quando chegava na superfície, mas o vento era o
suficiente para satisfazer o jovem e fazer da dor
da claridade algo fútil. Ali ficou, respirando o ar
puro.

            Já estava na hora de voltar. 

Como sempre, cavou para baixo. Cavou e cavou. Mas
sua mãe não estava ali, nem seu pai. Achou estranho,
afinal, sua estratégia sempre funcionava. Decidiu,
então, cavar para os lados. Sem sucesso. O
desespero bateu. Não sabia mais o que fazer.

 Sem pai, sem mãe, ele era ninguém. Lágrimas caíam de
seus pequenos olhos escuros… Até escutar um
barulho. Suspeitou que era seu pai vindo o buscar,
mas ele estava errado. 

- O que uma toupeira tão pequena faz chorando em
minha terra? - disse a misteriosa toupeira com uma
voz assustadora.

- Eu-eu me p-perdi, senhor! Estava voltando para
casa e vim parar aqui. Peço perdão se a queda de
minhas lágrimas te perturbou.

- Infelizmente, não sou um que aceita um simples
perdão. Gosto de coisas mais… tangíveis, se você me
entende. Voltando para casa você disse, não? Bem,
você acaba de achar uma nova, que também será sua
última!

 A grande toupeira tentou pegar o pequeno, mas ela
foi ágil o bastante para fugir de suas garras. Fugir
era sua única opção, formar seu caminho fora dali.
Então, cavou, assim como a misteriosa toupeira. 

 



 A jovem toupeira era mais rápida, mas já estava
cansada, sem energia, o que era o forte da outra
toupeira. Em um ato de intuição, cavou para baixo
para despistar a misteriosa toupeira e encontrou
uma outra casa.

- Ei! Cuidado por onde cava, moleque! - disse um
senhor sentado em uma pilha.

- Senhor! Preciso de sua ajuda! Meu caminho se
encontrou com o seu não por em vão… Sou
perseguido por uma toupeira que quer me devorar.
Peço sua compreensão e sua fraternidade ao
perguntar: posso aqui ficar?

O senhor percebeu o medo na voz do jovem.
- Claro… sim. Perdão a minha reação.

 Depois de um tempo, nada da misteriosa toupeira.
Ele conseguiu escapar de suas garras.
- Acho que seu "amigo" já desistiu. - disse o senhor
em um tom de humor.

- É o que penso… Minha mãe deve estar furiosa. Devo
voltar para casa.

- Não! - disse o senhor abruptamente - Descanse,
rapaz. Deixe fazer uma pilha para você.
 Alguns segundos depois, a pilha estava feita.
- Aqui, deite e bote as garras para cima por um
segundo.

- O que me garante que você não quer me devorar?!
- disse a criança com autoridade.

 



 O senhor percebeu que a situação era frágil.

- Menino, sei que é difícil de acreditar, mas
quero o seu bem. Para você, sou um estranho, e
você tem mais que razão de desconfiar de minha
toupeira. Hoje em dia, não dá para distinguir o
mal do bem mesmo… Eu te prometo que quando
você acordar, e perceba que falei QUANDO, te
ajudo a encontrar a sua mãe. Do jeito que você
está, você não consegue cavar nem areia.
Descanse, por favor.

 O jovem cedeu e descansou e, depois de horas,
acordou. Como prometido, 

o senhor ajudou a encontrar a sua mãe. Furiosa,
agradeceu o estranho e eles seguiram seus
distintos caminhos.

 



Nós podemos viajar para outro
estado ou país e voltarmos com
segurança, assim como nossos

amiguinhos. Também, não
podemos perseguir ninguém ou
espionar o que ela faz, temos
que deixar cada um viver sua

vida.
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       A Árvore Alta na primavera é majestosa. 

As folhas verdes vivas lá em cima fazem sombras,
formando imagens que fazem a imaginação dos
pequenos macacos despertar. É um monstro, uma
princesa ou um tesouro?
 Basta um dizer que todos acreditam e começam a
seguir uma aventura mágica e única.

 Um macaquinho, entretanto, está distante, onde as
sombras formam um vazio e um vento gélido. Essa
não era a primeira vez e com certeza não seria a
última.

Sua aparência é o que não agrada os demais da Árvore
Alta. Seu corpo corcunda e cheio de manchas, a calda
curta e tímida e os olhos, ou melhor, o único olho
assustavam os macacos de todas as idades. Todos se
perguntavam se esse seria uma maldição, que
acabaria com a prosperidade da Árvore. 

Porém, ali o deixaram, como um problema que
aguarda ser abordado.

 Passou-se anos e o macaco feio já tinha se tornado
um adulto, excluído e triste. Qualquer colheita sem
sucesso ou dia chuvoso era culpado nele. 

"Que boa sorte vai se sentir confortável em uma
árvore onde vive uma aberração? Devemos escolher
entre a presença da prosperidade ou do abismo!".
diziam os sábios anciões; 

mas, para a surpresa de todos, de um fundo escuro,
saí uma figura que anda devagar, a passos de
tartaruga. Todos os anciões se atentam para o
barulho de sua bengala, que carrega o peso de
gerações. Suspiros. Era ele, o macaco que criou a
Árvore Alta. 



 Calmamente se senta e apoia suas duas mãos na
bengala a sua frente. Consciente do assunto, diz:

- Essa árvore onde discutem hoje foi palco de luta…
Luta para o bem de todos os macacos, abastados
pelo poder de quem veste o próprio pecado… O
macaco em questão é… Neto, se não me falhe a
memória, do grande ancião que descobriu esse mesmo
lugar… Ele tinha uma calda parecida com a do
pequeno, manchas iguais… E mesmo assim, olhe a
prosperidade que trouxe…. Ele era um dos nossos…
Qualquer um que carrega nem que seja um pingo do
que ele foi é um dos nossos… E, portanto, terá
espaço para fazer o que bem entende… Fui claro?

  Encolhidos, todos os anciões concordam.

 Lentamente, o sábio macaco se levanta e segue seu
caminho pelos gravetos da Árvore Alta. No meio, se
encontra com o macaco que acabara de defender.
Certamente, sua aparência causava um certo
desconforto no sábio, mas mesmo assim ele o aborda.

- Jovem! - clama o sábio - Aproxime-se!

  O macaco se aproxima.

- Veja… - o sábio tira uma folha verde do bolso -
Essa folha caiu hoje em cima do meu graveto… Ela
vem lá do topo da Árvore Alta… Ela é um presente da
árvore para nós que cuidamos dela diariamente…
Pode haver milhões de folhas por aí, mas essa é da
nossa árvore… Guarde-a com carinho.

 



Todos os nossos amiguinhos têm o direito de
possuir bens, esse direito não te dá uma casa,

mas permite que você possa aproveitar da
sua. Também não podemos interferir na vida de
ninguém e nem podem interferir na nossa, mas
lembre-se que devemos sempre contar tudo

para os nosso pais!
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 Céu azul, sem uma nuvem.

 O gorila, depois de tantos dias chuvosos, decidiu
que esse era o dia para tomar um sol merecido.
Deitou em seu galho e botou as mãos atrás da
cabeça.

 "Isso que é vida!", pensou.

 Logo veio outro gorila, querendo o galho do
outro. Deitou sem pedir permissão.

- Ei, quem é você!?

- Um gorila que quer aproveitar o céu limpo.

- E você deve… Mas não no meu galho.

- Quebra esse galho aí pra mim, vai?

O gorila furioso foi embora… Ou fez parecer
que ele ia. Arrancou o galho da árvore e
assustou o intrometido, batendo o galho no
chão até quebrar.

- eí! - disse o gorila intrometido.

- Pronto, quebrei um galho… Agora fora do MEU
galho!

 



Todos os nossos amiguinhos têm o
direito de possuir bens, esse

direito não te dá uma casa, mas
permite que você possa aproveitar

da sua. Também não podemos
interferir na vida de ninguém e nem

podem interferir na nossa, mas
lembre-se que devemos sempre
contar tudo para os nosso pais.
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 Os gorilas da Floresta da Sensatez viviam unidos.
 

 Todos tinham a mesma religião, acreditavam que
Deus vivia debaixo da terra, se manifestando nas

árvores e os frutos que essas davam. 
 

Até que a montanha se abriu em dois e as águas
rolaram, formando um rio de proporções

inimagináveis. Eles foram separados pelo rio,
vivendo agora em uma organização diferente.

 
 Do lado esquerdo, os gorilas viam que o Rio era o

verdadeiro Deus que veio consagrar as terras antes
sem vida. Do lado direito, manteve-se a religião,

acreditando que o rio era apenas um desafio que o
Deus Debaixo havia proposto para treinar a união

dos gorilas. Por isso, os do lado direito começaram
a tentar cruzar o rio.

 
 Anos se passaram e eles não conseguiram. Tentaram

construir barcos, mas foram levados pela
correnteza. Tentaram nadar até o outro lado, mas
esses afundaram. Até que um teve a brilhante ideia

de ir por cima do rio. Construiu, então, uma
catapulta capaz de lançar um gorila do lado

direito para o esquerdo.
 

 Demorou, mas todos chegaram ao lado esquerdo
bem. Depois de andarem um pouco, encontraram seus

antigos amigos:
 

- Pelas terras que ando, te encontramos! - disse o
gorila do lado direito.

 
- Pelas águas que correm, como atravessaram o

Deus?! - disse o gorila do lado esquerdo.

 
 
 
 



- Deus? Não atravessamos Deus nenhum… Usamos o
que o Debaixo nos deu e construímos uma catapulta
para chegar aqui no outro lado daquele rio que nos

separou.
 

- Cuidado como fala do meu Deus! Ainda mais, não
mencione seu nome na mesma frase que o Debaixo -

disse sussurrando.
 

- Como assim? Vivemos sob a luz e o cuidado do mesmo
Deus.

 
- O Rio abriu nossos olhos, colega! Ele é o Deus, como

você não vê?
 

 Os do lado direito logo ficaram furiosos. Todos
pensavam "Eles trocaram o único Deus por um Rio!",

mas o líder foi sábio em acalmar os ânimos.
- Amigos, acalmem- se! 

 
- Como?! Eles trocaram o nosso Deus!

 
- E quem disse que ele é o único!?

 
 Todos suspiraram.

 
- É isso mesmo que ouviram! Quantas de nós temos

aqui? Essa é a quantidade de Deuses que pode existir.
Sabe porque? Deus é o que é porque um acredita, e

basta um acreditar para ele ser um Deus. Eu acredito
no Debaixo, ele acredita no Rio. Somos diferentes? Ele

é inferior a mim ou eu a ele? Não. Somos iguais!
Vivemos sob o mesmo céu, andamos sobre a mesma

terra. O que acreditamos, por outro lado, é nosso e
nunca pode ser comparado!

 
 Todos ficaram quietos. Os ânimos já estavam mais
calmos. Os líderes concordaram em se juntar mais

uma vez, mesmo sem ter uma religião em comum.
Agora, nem um rio de proporções inimagináveis ou nem

uma religião conseguiria separar os gorilas da
Floresta da Sensatez.

 

 



Somos livres para acreditar
no que quisermos, assim
como nossos amiguinhos,

por isso devemos respeitar
os coleguinhas que
acreditam em coisas
diferentes da gente
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 Um belo dia, um cachorro franzino encontrou uma
coroa de flores. 

Era tão bonita que não queria deixar ela ali, no
chão. Logo, pegou-a e a colocou sem medo. Começou
a andar mais confiante com ela, se sentia mais
bonito e charmoso.

Ao passar na casa do vizinho, foi chamado de belo
pelo cachorro que vivia ali. Continuou andando
agora mais pomposo ainda. 

 Um cachorro de longe gritou "Tire essa coroa, você
está ridículo!". Logo, tirou a coroa, não queria
parecer ridículo.

 No dia seguinte, passou na casa do vizinho
novamente. 

Esse disse "Onde está sua coroa? Você parecia tão
feliz com ela". 

Ele explicou o que o cão de longe disse. De
prontidão, o vizinho perguntou "Opinião é que nem
um focinho: cada um tem o seu. Eu já falei a minha, o
cão de longe disse a dele. E sua? Qual a sua opinião?
Coroa ou sem coroa?"



todos podemos ter
nossas próprias

opiniões desde que
respeitemos as opiniões

dos outros.
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 Os cães do norte andam juntos, mas não por opção.
No frio das montanhas, quem anda sozinho, pouco
vive. 

Então, formam matilhas, lideradas pelos chamados
Alfas, os mais inteligentes do bando. Na matilha
dessa história, todos seguiam o mesmo líder. Eles
estavam descendo a montanha para fugir do
inverno, mas a nevasca era forte. A neve era tão
funda que já alcançava as barrigas dos maiores
cães. 

- Essa noite vai ser a pior… sinto no ar. Procurem
abrigo! - disse o Alfa.
 
Acharam uma caverna no meio do nada e lá ficaram,
esperando a neve abaixar e com a alvorada. Tímida,
ela chegou e logo a neve derreteu.

- Consigo sentir minhas patas finalmente! - um cão
exclamou.

- Aproveitem este sol. A noite que nos aguarda não
será tão acolhedora. - disse o Alfa.

- Mais nevasca?

- É o que tudo indica. Não sente no seu pelo o vento
vindo de cima.

- Não.

- Bem, é ele que me diz. A descida vai ser… - o Alfa
foi interrompido.

- Chefe, vem ver o que eu achei! - disse um cão
dentro da caverna

 



Na parede da caverna, encontrava-se um escrito
dizendo: 
  "No topo do topo da montanha, se encontram as
portas para o paraíso. Eu vi comida pelos montes,
poças profundas de água cristalina e o sol… nunca
tão brilhoso. É para lá que vou, no topo do topo.". 

O Alfa leu aquilo e seus olhos se encheram de
lágrimas.

- Será isso possível? Tão fácil, tão perto… O
paraíso!

- Seja lá quem escreveu, me parece louco. - disse um
cão.

- Depois de ver uma paisagem tão bela… Quem não
fica louco? O que estamos fazendo descendo a
montanha?! Devemos subir, até o topo do topo!

- Mas e a nevasca, chefe? - disse o cão que estava
conversando com o Alfa pouco antes do
acontecimento.

- Um mero obstáculo, caro cão! Vamos… O dia é
curto e nossas pernas também, mas quem sabe não
chegamos na metade do caminho. 

 "O Alfa sabe mais que nós" diziam os cães. Logo,
seguiram seu líder, que estava com o passo
apertado. O dia foi curto mesmo. Num piscar de
olhos, a noite havia chegado junto a nevasca.

- Força, companheiros! Não há nevasca que nos
parará rumo ao paraíso!

- Chefe, não aguento mais!



- Pense no sol brilhoso… ou nos montes de comida…
ou nas poças de água cristalina! Não desista!

 "O Alfa sabe mais que nós?" pensavam os cães
agora. Cansados e com frio, não tinham mais energia
nem para procurar abrigo. Muitos caíram na neve e
ali ficaram.

- Cão no chão! - gritavam os cães. O Alfa não se
importava muito.

- Um sacrifício… Nem todos verão o paraíso.

- Sacrifício?! Você quer nos matar?

- Quero levá-los à salvação!

- O que te garante que lá está o paraíso?!

- Os escritos dizem tudo… pense no sol!

- Eu não vou te seguir… Você está é louco como
quem escreveu aquela mensagem!

- Como ousa desrespeitar o Alfa?! Componha-se!

- Um Alfa se importa com um cão no chão… Você não
é mais o meu líder!

- Com que matilha anda? Não percebe que você só
tem nós nesse infinito branco?

- Quem está comigo? Vamos descer!

- Não escutem esse cão. Sigam seu Alfa. Vamos subir!
Todos se juntaram ao cão. 

O Alfa ficou sozinho.



- Como ousam desrespeitar o Alfa? Quem te guiou
nesses últimos anos? Quem te acolheu?

- Você. Mas agora você não é mais o mesmo. É hora de
seguirmos um novo Alfa

 Os cães viraram as costas para o ex-Alfa. Os cães
caídos foram carregados até um lugar mais seguro.
E o ex-Alfa continuou, até desmaiar com o frio.

 Dias se passaram. 

Os cães chegaram onde as nevascas não atacavam. Lá
um novo Alfa foi eleito, o mesmo que enfrentou o
antigo. 

No topo, estava o ex-Alfa, que finalmente havia
chegado no topo do topo. Nenhuma comida, poça ou
sol nunca tão brilhoso. 

Apenas ele, sozinho e com frio, repetindo o lema de
todo Alfa: "O que é um Alfa? Um macho ou uma fêmea
que trará prosperidade para a matilha. O que faz
um bom Alfa? Um senso de comunidade,
pertencimento e empatia por aqueles que lidera."



Somos livres para tomarmos
nossas próprias decisões e

escolhas, podemos nos reunir com
todos e com quem quisermos, mas

não podemos e nem somos obrigados
a ir aonde não queremos, por isso

sempre avise se não quiser se
reunir com alguém.



o tribunal dos bichos emo tribunal dos bichos em

semsem

floresta

osos



O que se vale, é a Lei da Selva, 
a floresta precisa estar em perfeito equilíbrio

e harmonia, todos precisam cumprir com seus
deveres e aproveitar de seus direitos. 

 
No entanto, há dois casos intrigando a dona

Coruja: um é da mamãe Cobra que não consegue
matricular seus filhinhos na escolinha dos

bichos, pois estão querendo cobrar mensalidade
por ela ter cinco filhotes; e o outro é o da

Arara Azul que não consegue ser atendida no
hospital dos bichos.

 
Todos já estão presentes no tribunal, será um
dia corrido para a dona Coruja, mas ela não se
deixa abalar. Começa com o caso da dona Cobra,

pede para que ela possa se explicar para
entender seu lado da história. 

Dona Cobra se apresenta e começa a falar:
 

- Bom dia, dona Coruja e a todos aqui presentes.
Gostaria de começar contando que sou mãe

solteira e tenho cinco filhos, eu trabalho o dia
inteiro para sustentá-los e eles precisam ter
acesso à educação, porém a escola dos bichos

quer cobrar mensalidade por serem cinco
crianças! e eu não posso pagar por isso –

sibiluou a cobra, continuando seu discurso.
 

– eles ainda precisam da refeição da escola, é um
direito deles ter acesso ao ensino e

aprendizagem, assim como ao bem-estar e a
alimentação, onde está a Lei da Selva na hora de
garantir nossos direitos? – indagou dona Cobra

inconformada com a situação.
 
 
 
 



- Eu sei dos direitos da Lei da Selva, dona Cobra –
disse dona Coruja – Por isso lhe digo, a escola dos
bichos deve aceitar seus filhos gratuitamente, é um
dever deles serem instruídos por profissionais
qualificados e, digo mais, a escola deve responder
por suas atitudes, onde já se viu querer cobrar
pelo ensino, isso é inadmissível.

- Muito obrigada pela ajuda dona Coruja, é bom
saber que meus filhos terão aprendizagem e
alimentação de qualidade, é bom saber que tem um
bicho que se preocupa em garantir os nossos
direitos, independente da situação ou lugar – disse
dona Cobra, extremamente sorridente.

O dia foi se passando e dona Coruja cada vez mais se
indignava em como os bichos não estavam cumprindo
seus deveres e como os direitos coletivos e
igualitários estavam sendo deixados de lado. 

As horas passaram e chegou o caso da Arara Azul.
Dona Coruja então, a chama para que possa dar seu
depoimento. Portanto, a Arara Azul começa a
contar sobre o ocorrido:

- Boa tarde a todos, gostaria de começar contando
como que tudo aconteceu. Estava voando sob as
árvores quando, de repente, esbarro em um galho e
caio das alturas, minha sorte que apenas quebrei
uma asa e tive alguns arranhões. Fui levada para o
hospital dos bichos onde se negaram a me ajudar,
fiquei horas na espera para que conseguisse ao
menos tentar ser atendida e nada.



...O dia foi passando e minha asinha estava doendo
muito, até que fui chamada e me atenderam,
engessaram minha asa e achei que já poderia ir
embora, porém não queriam me dar meus
medicamentos e ainda reclamaram que fui levada
para lá – disse a Arara Azul com um tom de
inquietude – Eu estou aqui hoje, porque preciso dos
meus medicamentos para ficar melhor, estou aqui
hoje para que outros animaizinhos possam ser
atendidos com menos desprezo, se todos temos
direito à saúde e ao bem-estar, por quê quando
chegamos nos hospital somos tratados como
impostores? Cadê nossos direitos? – indagou a Arara
Azul.

Nesse momento todos do tribunal começaram a
gritar, todos já tinham passado por experiências
parecidas ou conheciam algum bicho que passou
pelo mesmo. Indignados contestavam: "Onde está
nosso direito à saúde? Onde está?".

- Silêncio! Ordem nesse tribunal, ordem! – disse dona
Coruja batendo seu martelo.
Nesse instante todos se calaram e a dona Coruja
pôde prosseguir.

- Estou ciente do que vêm acontecendo no hospital
dos bichos e já estou tomando as devidas medidas
para isso, é inaceitável que a saúde coletiva seja
tratada com tanto descaso, todos nós somos
merecedores e devemos usufruir do nosso direito de
saúde e bem-estar – disse com tom de raiva – Não
aceito que vocês sejam tratados como estão sendo,
está escrito na Lei da Selva, todos devem segui-la,
isso vai mudar! – afirmou dona Coruja com
propriedade.



Todos no tribunal aplaudiram, estão fartos de não
terem seus direitos sendo cumpridos, é bom saber
que a dona Coruja pretende mudar isso, reconhecem
que todos são livres, mas que possuem seus deveres
com a sociedade e a floresta, garantindo o
equilíbrio e a harmonia.

Finalmente, o último caso do dia. Dona Coruja
chamou Seu Jacaré, que estava desempregado por
contestar seus direitos.

- Boa noite a todos, gostaria de dizer que estou
indignado com tanta hipocrisia. Estava trabalhando
na companhia da Natureza, quando percebi que
estava tendo uma carga horária maior e estava
recebendo menos, também havia sido informado que
não teria férias esse ano. Fui contestar com meu
chefe e ele me demitiu! Quando tentei acionar meus
direitos para a defensoria da Floresta, disseram
que não me ajudariam. E os meus direitos
trabalhistas? Cadê nossos direitos sendo
assegurados ? – disse eufórico.

- Eu não sei o que tem acontecido com a defensoria
da Floresta, mas é o dever deles te auxiliarem, é
inadmissível o que eles fizeram – disse Dona Coruja

 – Eu lhe asseguro que você será recompensado e as
medidas cabíveis serão tomadas! Agora digo a todos
vocês aqui presentes, eu não admito tanta injustiça,
sempre que algo assim ocorrer, podem recorrer à
mim, pois ajudarei cada um de vocês de acordo com
os Direitos previstos pela Lei da Floresta.



todos nós temos o direito de estudar,
de poder ir ao hospital e ser atendido,

de ter um trabalho com condições
dignos, como seus pais, não podemos

ser privados desses direitos e nem der
ter férias, lazer e descanso. Por isso,

amiguinho, precisamos contestar
sempre que haver algo errado, sempre

que não tivermos esses direitos
cumpridos.
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Com um museu, o Sapinho sonhava
As obras, esculturas, pinturas,

Em tudo isso ele pensava
As emoções e descobertas, assim imaginava.

 
Mas toda vez que a ida ao museu tentava

Logo na entrada já o barrava
Diziam que arte não é para Sapinhos,
Saiu do lago, de lama ele se sujava.

 
Chorava, chorava e chorava

Até que percebeu que poderia ter o que tanto
sonhava

Com o tempo, um artista se formava
Pintava, pintava e pintava.

 
Suas obras, sua pintura, o Sapinho já gostava

Gostaria de expor no museu que o barrava
Tentou, mas disseram que ali não pertencia, 

Mas que suas obras ficariam, se outro por ele se
passava.

 
Indignado, o Sapinho estava

Como assim arte e cultura, aquilo que mais gostava
Não poderia ser por ele aproveitada

É injusto fazer isso comigo, enquanto o olho
lacrimejava.

 
O tempo se passava

E o Sapinho pintava e pintava
Um dia, seu Jacaré que por ali passava

Ficou abismado com tanta beleza que olhava.
 

As obras do Sapinho agora já apreciadas,
Seu Jacaré, sua proposta já ofertava:

Todas serão expostas, por que já não estava?
No meu museu pode ser o lugar que você tanto

sonhava.
 
 
 



Sapinho surpreso que agora poderia ter suas
obras assinadas

Expôs sem medo, pois era tudo que imaginava
Foi tanto sucesso que a sessão esgotava e

esgotava
O Sapinho voltou ao seu processo, pintava e

pintava. 
 

Eu sou um artista e mereço a cultura que
apreciava

Tenho os meus direitos, ele falava
Todos temos, todos somos artistas e

observadores, gritava
Consegui realizar tudo que mais sonhava.

 
Sou artista, posso mostrar para todos o que eu

pintava
Enquanto naquele museu que só me barrava

Me impedia da arte e eu só lamentava
Hoje eu sou livre, todos gostam e eu tenho o que

tanto sonhava.
 
 
 
 
 
 
 
 



Todos somos livres para consumir
arte e cultura, assim como expor

nossas obras, ninguém pode te privar
de fazer seus desenhos e mostra-los
para quem você quiser, precisamos
conhecer e aprender com a arte e a

cultura.



e lembrem-se, amigiguinhos:
tudo que aprendemos nesse livro tem

de ser cumprido! é direito de todos
viver bem, em segurança e com

muuuita alegria.
e o que me resta dizer? obrigada

leitor, pela sua companhia! foi um
prazer!



TODOS OS DIREITOS DESSA OBRA SÃO RESERVADOS.      
São Paulo, 15 de junho de 2022.

 

GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA SANTOS 13652951
ISABELLA SANTOS  LEARDINI LUQUES 13653305

LUCAS BRESSANELLI DUARTE 13693892
PEDRO METZKER CORREA LOPES 13652965

PEDRO NARDOTO CHIUSOLI 13653250

OBRIGADO PELA COMPANHIA! ESPERO QUE
TENHA aproveiTADO, ATÉ A PRÓXIMA!


