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Quem pensa grandemente tem que errar grandemente
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Dizem que há muitos e muitos anos, no tempo em que os bichos
pensavam e falavam, existiu uma tartaruga chamada Miúda.
Não era uma tartaruga comum. Também não era muito diferente
das outras. Mas era esquisita no seu pensar. Tudo o que Miúda
pensava era grande, muito grande, tão grande que às vezes não
cabia na sua cabeça!
Miúda pensava em muitas coisas. Coisas grandes. Como pensava
grande costumava errar grande, também. Muitos foram seus
pensamentos grandes. Muitos foram seus erros grandes. As outras
tartarugas diziam para Miúda pensar pequeno, pois quem pensa
grande não vai a lugar nenhum senão ao mundo dos sonhos. Mas
Miúda não ligava para isso, para ela o importante era pensar, mas
pensar

G-R-A-N-D-E.

Certo dia, Miúda teve um grande pensamento. De tão grande não
coube na sua cabeça e saiu dividindo em partes na cabeça das
outras tartarugas. Miúda queria ser dona do mundo! Sim, ela
ordenaria ao sol a hora que ele nasceria e se poria. Diria a chuva o
local onde ela cairia, diria a primavera o dia em que ela iniciaria,
diria ao mar a hora que ele encheria e secaria. Miúda pensou que
poderia trazer as estrelas para a Terra.

Foi com esse pensamento

E

G-R-A-N-D-

que Miúda começou a achar que era dona do mundo. Saiu

por aí querendo botar ordem em tudo. Mandando nos bichos, nas
plantas, nos astros e nas estrelas.
As outras tartarugas bem que avisaram a Miúda para parar com
aquilo, mas de nada adiantou.
Enquanto não mexeu com os homens, Miúda pode sentir-se dona
do mundo, pois os bichos para não desapontá-la acabavam
cumprindo as suas ordens, até mesmo o sol, a lua e o mar
decidiram dar a sua contribuição no pensamento

A-N-D-E

G-R-

de Miúda.

Mas foi numa tarde quente de verão que Miúda passeando pela
floresta que achava ser sua, pois tudo era seu no mundo, ela viu
algo que chamou a sua atenção: um caçador de passarinhos. Um
homem com um alçapão pronto para pegar um passarinho. Miúda
aproximou-se e ordenou-lhe a não fazer mais aquilo. Sem exaltar
quebrou o alçapão soltando o passarinho que tinha acabado de
cair dentro. O homem, furioso, perguntou à Miúda:
- Quem você pensa que é?
- Eu sou Miúda, a dona do mundo.
- Pois eu vou lhe mostrar quem é o dono do mundo aqui.

O homem pegou Miúda, colocou debaixo do braço e levou-a para
casa. Lá chegando colocou-a dentro de um tonel e cobriu o
mesmo com uma tampa e em cima dele uma pedra enorme.
Miúda ficou triste e desapontada com aquele homem.
Quem pensava ele que era? Prender a dona do mundo. Era só o
que faltava.
A dona do mundo passou muito tempo presa naquele tonel e
quando libertou-se de lá percebeu que o mundo havia mudado
completamente: no lugar da sua floresta existiam agora muitos
prédios, no lugar do rio passava uma estrada de ferro, o homem
que a prendera tinha envelhecido, seus amigos bichos a maior
parte em extinção e ela descobriu que se não tivesse pensado

G-R-A-N-D-E

teria visto tudo aquilo

acontecer.
Foi se meter a besta para cima do caçador. Por sorte não foi
comida. Era melhor procurar um lugar para ficar. Mas onde? Não
havia lugares para bichos naquele mundo! A dona do mundo
descobriu que não era dona de nada, que até dona de si mesma

GR-A-N-D-E G-R-AN-D-E
deixou de ser por muito tempo e pensou: é quem pensa

erra

.

Exercícios sobre interpretação textual
1 – Qual o nome da tartaruga do texto?
2 – Qual o animal que pensa grande no texto?
3 – Miúda é um animal que precisa de cuidados? Por quê?
4 – Miúda está em extinção?
5 – Miúda pertence ao meio ambiente?
6 – Como é o meio ambiente?
7 – Por que os outros animais ajudavam Miúda a pensar grande?
8 – Por que o caçador ficou com raiva de Miúda?
9 – Onde o caçador prendeu Miúda?
10 – Depois de quanto tempo o caçador libertou Miúda?
11 – O que Miúda viu quando foi libertada?
12 – Desenhe um animal que você conhece parecido com Miúda.
Exercícios para o bom pensar
1 – O que é o pensamento?
2 – Como surge o pensamento?
3 – Por que não podemos pensar grande de forma irresponsável?
4 – O que ocorre com quem pensa grande irresponsavelmente?
5 – Por que nunca paramos de pensar?
6 – Como são os seus pensamentos?
7 – Sobre o que você mais gosta de pensar?
8 – Os seus pensamentos são de qual tamanho? Por quê?

9 – Como surge um pensamento grande na gente?
10 – Você já viu alguém pensar grande?
11 – Desenhe um animal que pense grande.

