






 Era uma vez uma família de 
roedores cobertos por espinhos 
afiados. 



 Eles viviam ale-
gremente no solo
   e em galhos
   de grandes
   árvores
   da mata
   atlântica.



 A bicharada temia o animal de 
armadura pontiaguda. Diziam 
que alguns tinham mais de trinta mil espi-
nhos e, quando ameaçados, os arrepiavam
e agitavam, espalhando-os como
forma de defesa. 



 No início do verão, aves migratórias
chegaram cansadas e doentes àquela
floresta. Muitos animais, que com elas tiveram 
contato, também adoeceram, ficaram fracos
e indefesos. Foi uma das piores enfer-
midades da época, uma verdadeira 
pandemia.



 O lobo-guará, rei da floresta, decretou 
isolamento social a toda bicharada. 



 Então, a família porco-espinho escolheu 
se entocar em uma caverna. Eles ficaram
ali por vários dias: protegiam-se e
colaboravam na caça e
cuidados com a nova casa. 



 Mas o tempo foi passando, e a paciência 
encurtando. Não demorou muito para que 
espinhos se desprendessem atacando uns 
aos outros.
 “Mãeeeee, o Kiko me empurrou! Furou a 
minha perna.”
 “Ah! Você é muito lento para caçar! Parece 
mais a tartaruga Madruga.”
 “Pior é você, Kaco, que mastiga de boca 
aberta! Parece o jacaré Pangaré. ”
 E muitos espinhos pareciam voar, ferindo 
os irmãos.



 Hum... e agora? A família decidiria 
se separar, afastando-se uns dos outros?
 Poderiam morrer com a peste na mata. 
Então, como conviver bem
numa época tão difícil? 



 Finalmente, a compreensão veio de seus pais:
 “É preciso que descubramos juntos o
segredo da melhor convivência! 
Como? Vamos respeitar as dificuldades do 
outro e valorizar as suas qualidades. Esta é 
uma boa oportunidade para aprendermos 
sobre nós mesmos
e melhorarmos, mais
ainda, como bons
roedores.”



 Assim, fizeram a escolha certa.
Cada membro da família tolerou os 
seus próprios espinhos e os 
dos seus companheiros, mesmo 
que, às vezes, alguns se espetassem.



 Aprenderam a respeitar e serem 
respeitados, buscando juntos, vencer 
aquele momento tão árduo.   



E finalmente eles puderam até se abraçar.

 Um abraçamento bem diferente.
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