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«Era uma vez um colibri que vivia na floresta. 
Um dia deflagrou um enorme incêndio. Todos 
os animais se assustaram e começaram a correr 
desorientados sem saber o que fazer. Entretanto 
o fogo progredia perigosamente. O colibri em-
penhou-se em resolver o problema e começou a 
ir ao rio buscar água no seu bico para matar as 
labaredas. Um cético perguntou-lhe: - «Julgas 
que vais extinguir o incêndio com a água que 
trazes no teu pequeno bico?» A lenda conta que 
o colibri lhe respondeu: - «Se vou apagar…não 
sei! Mas estou a fazer a minha parte!».

Os autores deste livro – Célia Barreto Car-
valho, Suzana Nunes Caldeira, Pedro Almeida 
Maia e Ana Correia – bem podem ser conside-
rados colibris. Na verdade, este livro infanto-
juvenil é um bom trabalho de escrita com ob-
jectivos pedagógicos. Os autores revelam uma 
preocupação na formação pessoal dos leitores, 
de seus adultos de ligação privilegiada, como 
pais, tios, padrinhos, avós… Este precioso li-
vrinho tem os elementos fundamentais que 
fazem dele uma boa história. Todavia não fica 
por aí. Propõe-se ensinar técnicas de autocon-
trole. A propósito de uma ida à praia de um 
grupo de amigos e do medo que uma menina 
tinha está criado o ambiente para introduzir as 
referidas técnicas que, aliás, ocupam a segunda 
parte do livro. 

Neste trabalho está bem patente a superior 
formação das autoras Célia e Suzana. São psi-
cólogas e docentes na Universidade dos Açores, 
pólo de Ponta Delgada. Assim encontramos es-
pelhadas na obra a defesa das teses de Howard 
Gardner que a inteligência é “a capacidade de 
resolver problemas ou de criar produtos que se-
jam valorizados dentro de um ou mais cenários 
culturais.” Define oito tipos de inteligência, a 
saber, Lógica, Linguística, Corporal, Natural, 
Intrapessoal, Interpessoal, Espacial e Musical, 
deixando a Filosófica como inteligência supra. 

As autoras reconhecendo que as Intrapesso-
al e Interpessoal são fundamentais à sociali-
zação (conhecer-se a si mesmo, ser capaz de 
analisar as suas reacções, alterar o que con-
sidera mal, corrigir-se, autodominar-se; ser 
solidário, receptivo aos outros, ser empático, 
ser educado), propõem uma exercitação do 

«músculo emocional» definido por Daniel 
Goleman. 

No livro «Inteligência Emocional», publica-
do em 1996, Daniel Goleman,  psicólogo dos 
Estados Unidos, escritor de renome internacio-
nal, psicólogo, jornalista da ciência e consultor 
incorporado, propõe o conceito abrangente de 
Inteligência Emocional escrevendo que a Inte-
ligência emocional é um conceito em Psicolo-
gia que descreve a capacidade de reconhecer 
os próprios sentimentos e os dos outros, assim 
como a capacidade de lidar com eles.

As autoras apostaram em boa hora em levar 
a pais e educadores uma «Estratégia» (é esse o 
título da 2ª parte do texto) conducente a treinar 
nas crianças o autoconhecimento e o heteroco-
nhecimento (de lembrar Howard Gardner que 
definiu dentre as oito inteligências identifica-

das a «intrapessoal e a interpessoal»). Técnicas 
que poderão levar os humanos a graus superio-
res de bem-estar e felicidade consigo e com os 
outros. 

De estranhar é a ausência de referência do ní-
vel etário a que se destina o livro. Outro reparo 
prende-se com o tamanho da letra que me pa-
rece diminuto para a facilidade do texto.

No que se refere à ilustração, temos a salien-
tar que é um bom exemplo quer nos motivos 
quer nas cores que são usadas com muita com-
petência no que se refere à história. Na verdade, 
às imagens textuais correspondem quase sem-
pre cores frias e quentes consoante as colora-
ções emocionais do mesmo texto.

Uma última palavra à qualidade gráfica do 
objecto livro. É excelente como a Nova Gráfica 
já nos habituou.
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