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Cláudia Helena dos Santos Araújo

Sou mãe, professora, pesquisadora, fotografa e uma apaixonada pela 
corrida.

Descobri nos livros a minha praia mais gostosa.

Meu primeiro livro infantil As Páginas Mágicas de um Livro Encantado, 
foi dedicado aos meus filhos Pedro e Gabriela. São eles as maiores persona-
gens da minha vida e das minhas histórias.

A Floresta da Magia, foi escrito em 1994, um manuscrito com folhas 
amareladas, porém, mesmo com o passar do tempo o livro continua atual se 
comparado aos tempos que estamos vivendo, mostrando a necessidade de 
conscientizar e preservar o meio ambiente.

Se quiser saber onde me encontrar, deixo aqui duas pistas:

INSTAGRAM: @ claudiahsaraujo

E-MAIL: helena.claudia@gmail.com

SOBRE A AUTORA





DEDICATÓRIA

À minha família, meu amor Edmo, minhas alegrias Pedro e Gabriela.

Aos meus amigos e amigas de todas as idades.

Às crianças e adultos pela empatia, vida e amor.

Ao meio ambiente: vamos cuidar melhor de você!

À menina do ano de 1994!





CONVERSANDO COM A AUTORA
Já ao iniciar o dia, muitas coisas acontecem e fazem  parte do 

fenômeno da natureza; colaboram com a vida dos seres vivos, fazem  
com que o dia e a vida das pessoas melhorem, mesmo sendo em um 
mundo de fantasia. Nessa época em que estamos vivendo, a violência, a 
corrupção, a indignidade, ataques ao meio ambiente e,  principalmente, 
a desonestidade são fatores reais e tristes que nos cercam e que se não 
fossem as riquezas naturais e as belezas culturais, viveríamos  num 
mundo que, além de cruel, é desumano.

 A Floresta da Magia, que será lida por você, seja criança ou adulto, 
foi escrita no ano de 1994. De forma mágica, saltou das gavetas do tempo 
e se revelou tão atual para os nossos acontecimentos. Um dos motivos 
de publicá-la é mostrar o pensamento histórico tão próximo dos tempos 
que estamos vivendo e a necessidade de conscientizar e preservar o 
meio ambiente. 

Que a sua criança seja, também, meu coração criança em tempos 
distintos.

Para além: minha idade tão jovial, 40 anos.

Cláudia Helena dos Santos Araújo



COCORICÓ,  COCORICÓ,  COCORICÓ...

Essa era uma floresta maravilhosa, encantadora e totalmen-
te colorida. 

As galinhas, os pássaros, os patos, os cachorros e aquele sol 
que muito encanta iniciam seu trabalho, bem de manhãzinha. 

Senhor Galo Gritante e a Senhora Galinha Linha, ao raiar 
o dia, ainda adormecidos, cantam o seu cocoricó  para despertar 
os amigos que necessitam de levantar bem cedinho. Em sua já 
começa a algazarra do dia. São pintinhos pra lá e pintinhos pra 
cá, brincando e acabando com a sua paciência. O Senhor Galo 
Gritante toma o seu café, que é acompanhado de milho seco, e 
logo se retira para trabalhar em suas funções. 

A Dona Cadela Linda e suas cadelinhas pegam os seus pa-
nos e começam a costurar para diversos pontos da floresta.

O Senhor Pato Gigante e a Senhora Pata Flutuante, que são 
aves de prestígio na floresta, devido o Senhor Pato Gigante ser o 
prefeito, começava a acordar em sua casa, dentro do lago. 

E assim começa o dia para todos os animais. A floresta era 
assim, um mundo diferente, bonito, sem violência, onde a ami-
zade era o que possuíam de valor. Lá, era um mundo vivido por 
animais e pela natureza, onde valoravam aquilo que possuíam 
e a sinceridade. Em alguns pontos da floresta, alguns animais 
como o Senhor Galo Gritante e o Senhor Pato Gigante, que se 
encontravam no caminho ao irem para o serviço, diziam:

- Bom dia, Senhor Pato Gigante. Como vai?

- Bem, Senhor Galo. E você?

- Levando a vida.







Na floresta, era comum se cumprimentarem, conhe-
cidos ou não, o bem-estar do próximo era preservado. A 
cadelinha Cadelinda, filha da Dona Cadela Linda, era 
muito bonita e fascinava quase todos os animais com seu 
perfume de flores, que perfumava todo lugar que passa-
va. Ela era suave, autêntica e passava logo de manhã, 
cantando:

Se essa mata, se essa mata fosse minha. Eu pedia, 
eu pedia pelo preservar. Com cuidados, com carinho pela 
mata para o mundo, para o meu mundo florear. 

Quando acabava de cantar, ouvia um lindo poema, 
declarado pelo Senhor Cão Luz:

Oh, tão bela e sincera, que rodeia e que floresce o 
meu caminho, traz de volta a este seu cão, a alegria, como 
uma flor sem espinho!

A cadelinha Cadelinda ficava envergonhada porque 
era tímida e voltava para sua casa. Na floresta, todos 
constituíam uma família, cercada de carinho, amigos e 
de muitos cuidados com sua casa, a NATUREZA.



A Dona Galinha Linha ficava quase enlouquecida. Os 
pintinhos não davam tempo para ela fazer quase nada. A 
todo o momento, os seus filhotes a chamavam e gritavam. 
Era muito difícil dar ouvidos para as ladainhas dos filhos, 
pois todos os vizinhos ouviam e pediam silêncio. 

Enquanto isso, na prefeitura, o Senhor Pato Gigante 
assinava obras para construir creches, hospitais e asilos. 
Na floresta, a natureza era preservada por seus morado-
res que a entendiam como o coração do mundo. 

O Senhor Pássaro Voador perguntava ao Pato 
Gigante:

- E as obras da instalação de nossos amigos peixes, 
serão ou não assinadas?

- Depois, vemos isso, Pássaro Voador! Vamos almo-
çar porquê de barriga vazia não conseguiremos nada.

E, de fato, Senhor Pato Gigante estava correto, de 
barriga vazia não se para em pé. 

Mas, aí, você pergunta:  o que a barriga vazia tem a 
ver com a cabeça?

Nada! Somente precisamos de uma boa alimentação.



A Senhora Pata Flutuante era muito vaidosa, gos-
tava de andar bem vestida e sempre encomendava um 
vestido da Dona Cadela Linda. Ficava a prosear com a 
Dona Galinha Linha.

- Como vai o Senhor Galo? – disse a Senhora Pata.

- Bem! E o Senhor Pato? – Dona Galinha perguntou.

- Trabalhando muito, mas bem. Seus filhos estão lin-
dos, afirmou a Senhora Pata para a Dona Galinha.

Obrigada! Mas são tão agitados ...  você precisa ver, 
respondeu a Senhora Galinha Linha.

A Senhora Pata era muito triste por não ter patinhos. 
Ela não tinha filhos, por isso gostava muito de todos os 
animaizinhos da floresta. Para ela, todos eram seus filhos. 

A Dona Cadela Linda era viúva, mãe de 3 cadelinhas. 
O seu esposo Cão Lino faleceu de maus tratos de visitan-
tes da floresta em um dia assustador. No início, ela so-
freu muito, mas com o tempo, aprendeu a viver sozinha. 

Toda a floresta era solidária com a Dona Cadela 
Linda e suas cadelinhas.







A jornada diária de trabalho dos animais era exten-
sa: recolher lixo que os visitantes da floresta jogavam no 
chão; cuidar do verde, tentando saltitar água nos fogos 
lançados; proteger a floresta das queimadas; manter os 
animais em segurança e lutar pela natureza. 

Depois do trabalho, voltavam para casa. Ou, senão, 
iam se deliciar das frutas deliciosas da floresta junto com 
o Senhor Papagaio Verde. 

O Senhor Papagaio Verde já era de idade avançada 
e se sentia muito cansado, mas era um tagarela: quando 
começava a falar, não parava. Deve ser por esse motivo 
que ele não casou, brincavam os moradores da floresta.  

- Afinal, que papagaia ia aguentar um tagarelador! 

Quando um freguês chegava, já ia avisando:

- Vim para tomar água dos rios, não para lhe ouvir.

Ele ficava meio irritado, mas no fundo achava que 
aquilo era uma forma de demonstrar amizade por parte 
de seus amigos da floresta.







Na floresta, eles possuíam as datas comemora-
tivas. A mais importante delas é a comemoração do 
verde que já estava perto de acontecer. Essa come-
moração lembra a importância das árvores distin-
tas, das folhas verdes, do ar puro, das águas corren-
tes e límpidas, das coloridas flores e dos arbustos 
frescos. Nesse dia, ninguém trabalhava. Iam   para 
o rio principal da floresta e realizavam uma festa 
inesquecível. Os amigos e as famílias não eram es-
quecidos, mas iluminados pelas estrelas e pela lua 
do amor. 

A cada dia a floresta se tornava mais bonita e 
os animais costumavam agradecer pelo seu habitat 
natural. 

Mas, como em todas as florestas, existiam as fo-
focas que se espalhavam rapidinho. O Senhor Pato, 
ao brincar com os amigos, acabava dizendo que ia 
deixar de ser prefeito. No outro dia, toda a floresta 
estava sabendo e exigindo explicações. 

É, claro, o Senhor Pato Gigante explicou e pediu 
desculpas para os moradores da floresta.



Continuando a vida na floresta, o Senhor Cão Luz, 
que apreciava a senhorita cadelinha Cadelinda, arriscou-
-lhe um pedido de amizade.

- Cadelinha Cadelinda, você é tão bonita, traz tanta 
paz. Com você, sinto-me muito bem!

- Ora, Senhor Cão, você está sendo tão   gentil! Muito 
obrigada. 

Foi assim o pedido de amizade do Senhor Cão Luz. A 
Dona Cadela o entendeu e permitiu a amizade. 

Em outra parte da floresta ouvem-se comentários 
de grandes políticos. Estavam no grupo Senhor Pato, 
Senhor Pássaro e o Senhor Galo. Cada qual comentava 
que queria se candidatar para vereador, prefeito, depu-
tado e, até mesmo, presidente da república. Esses eram 
considerados os grandes sonhadores da floresta. Não os 
interrompo porque, afinal, sonhar ainda não é proibido e 
lutar por uma floresta verde e cheia de vida é o caminho 
para manter viva a alma da floresta.

As características da floresta são tão puras e infini-
tas que não existe quem as possa julgar. Não existem 



seres humanos que possam decidir o destino da mesma. 
Seu destino é viver com suas matas, cores e flores. 

Como em todo lugar, na floresta temos os poetas que 
são apaixonados por amor. O Senhor Grilo era um poeta 
que andava pela floresta, declarando os seus mais belos 
poemas. Um de seus poemas era este:

As passagens da vida

Vem e vão

Mas você, meu amor,

Permanece em meu coração.

Os dias na floresta iam e vinham. Todos com suas 
obrigações, com seus deveres, com sua vida. Nada pertur-
bava a paz da floresta. Essa paz era preservada a todos 
que a amavam. Isso significava um laço de comunhão, 
pois, todos eram irmãos.







Num belo dia, uma nova moradora chegou à 
floresta. Ela era bonitinha, azul e fascinante. Seu 
nome era Borboleta Azul. Estava mudando para 
a floresta porque tinha ouvido bons comentários e 
precisava de um lugar onde pudesse repousar.

Na floresta, todos os dias eram belos, como diz 
na frase: num belo dia. Por isso, a cada dia che-
gava um morador, desconhecido de todos, que po-
deria estar com más intenções.   Chegou o Esquilo 
Quilo! Sem que todos soubessem, iria acabar com a 
tranquilidade da floresta. Ele era arteiro, travesso 
e sapeca.

Seu Esquilo causou agitação. Foi se engraçan-
do para a cadelinha Cadelinda, fez encantadores 
elogios, levou flores. Isso gerou desentendimentos 
entre o Senhor Cão Luz e a senhorita Cadelinha.





TUDO ERA ALEGRIA E PAZ NA FLORESTA DA MAGIA
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Até que certo dia...

...alguns seres chamados humanos passaram 
dos limites e incendiaram a floresta da magia.

Tudo foi destruído: a prefeitura, as casas e 
as árvores. O lago ficou com água escura e suja, 
animais morreram e outros conseguiram fugir. 

Muita tristeza reinou sobre a floresta. Só 
restaram cinzas.



Os animais que perderam suas vidas construíram 
um mundo bonito, talvez, lá no céu. Agora, teriam cer-
teza de que ali seriam felizes sem a maldade de certos 
humanos. Estariam longe das queimadas e da destruição 
da natureza.

Os animais que conseguiram fugir encontraram ou-
tra floresta para reconstruir suas famílias e casas.

E para alegrar a vida dos animais, aconteceu o casa-
mento do ano: o Senhor Cão Luz e a Senhorita cadelinha 
Cadelinda. Ela, toda de azul da cor do céu. Ele, da cor 
de suas poesias infinitas que o acompanhavam por onde 
andasse deixando seu brilho espalhar por onde passava.

Tudo agora era bem mais que lindo, era formoso e 
belo. 

Não era mais apenas a floresta da magia. 

Era festa no céu!





Leia o outro livro da autora:


