
O PRECONCEITO

Leonardo Scarulis

Joanina é uma joaninha muito esperta 

que mora num belo e florido jardim.

Todos os dias ela vive uma nova aventura e 

por ser muito observadora, 

sempre aprende algo, que com muito amor,

 insiste em compartilhar 

com todos os amiguinhos.

  



Era um lindo dia de verão

e todos brincavam a valer.

Havia todo o tipo de atividade e 

a diversão estava garantida.

Cada vez chegavam mais amiguinhos 

e todos participavam da recreação.

Até que...
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Olá amiguinhos!

Eu me chamo Joanina 

e sou uma contadora de histórias.

Como moro num lindo jardim  

e vejo coisas bem interessantes 

sempre aprendo algo novo. 

Hoje, vou compartilhar com vocês.



Dona lagarta entrou em cena... 

...e todos pararam de brincar

no mesmo instante.

O QUE ESSA ESQUISITINHA
VEIO FAZER AQUI???

OLHA A AUDÁCIA 
DESSA LAGARTINHA!QUERIDINHA, COM ESSA COR HORRÍVEL,

ALÉM DE SER A MAIS FEIA,
VOCÊ NÃO PODE BRINCAR 

AQUI COM A GENTE!
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Marta, a lagarta, foi embora.

Saiu sem entender o motivo de tanto desamor,

pois tudo o que ela mais queria era fazer novos amigos,

aprender novas brincadeiras e viver feliz e 

contente ao lado de todos. 

Mas o pior de tudo foi perceber 

que assim que saiu de lá,

as coisas voltaram a ficar como antes

e todos continuaram a brincar. 
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A tristeza de Marta foi tão grande, mas tão grande, que a pobre 

subiu na maior árvore que existia por ali e ficou quietinha num 

casulo que ela mesmo construiu. 

Muitos dias e noites se passaram

até que uma coisa maluca aconteceu!
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O casulo ficou transparente e de dentro dele, saiu a mais bela 

criatura de todo o jardim.  

Maravilhosa, mesmo!!!
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Desta vez foi bem diferente!

A chegada dela foi comemorada e assim que todos 

viram aquela bela figura, até pararam de brincar 

para recebê-la.  

UAU, OLHEM SÓ
QUE LINDA!

LINDA, MESMO!

NOSSA!!!
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Marta foi recebida como uma rainha.

Todos faziam elogios e também 

muitas perguntas . 

VOCÊ É MUITO LINDA!

QUERO QUE VENHA SEMPRE
 BRINCAR AQUI COM A GENTE!

EU POSSO DAR UM
ABRAÇO EM  VOCÊ?
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ACHO ATÉ QUE 
CONHEÇO VOCÊ...

...ESSA ESTRELINHA NA SUA
TESTA ME PARECE FAMILIAR!  

Ritinha, uma das formiguinhas, 

começava de fato, naquele

instante, a perceber  

o modo como agiu um tempo atrás.  
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A verdade é que todos perceberam como foram injustos...

... e esse foi o motivo do retorno de Marta, só que agora ela 

é uma linda borboleta... 

 

 

... e voltou para explicar a todos que nunca devemos julgar ninguém.

Não é a cor, o modo de falar, nem ser feio ou bonito, o motivo para 

aceitarmos alguém.

Não é porque esse alguém é diferente de nós ou faz algo diferente daquilo

que fazemos, que vamos destratá-lo.

A coisa correta a ser feita é nunca formar uma opinião sem antes

ter conhecimento... e ainda assim, mesmo que não tenhamos vivido uma 

boa experiência em relação a alguém, não significa que podemos 

pensar que todos são iguais.

Isso é PRECONCEITO e...

 

... a regra, é nunca sermos preconceituosos!

        

PEÇO DESCULPAS EM MEU NOME
E EM NOME DE TODOS AQUI!
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Depois de muito choro, todos voltaram a sorrir! 
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