
 

 

A HISTÓRIA DO RAPAZ ALTO E TÍMIDO 

 

 
 

 

 

Era uma vez, numa escola feita de cartão, um rapaz alto a quem chamavam “o desajeitado”. 

Chegava todos os dias à escola dobrado, amuado, amarrotado. Não dobrado de riso, antes 

dobrado como uma folha de papel. Diziam-lhe: 

— Desdobra-te! Vais acabar por ter dores de barriga. 

Ou então: 

— Que tímido que é este desajeitado! 

O rapaz alto de papel só ouvia comentários sobre a sua timidez. Também lhe chamavam 

“simplório”, “fracote”, “mãos de cebola”, “menino da mamã”… Já não sabia ser outra coisa. Quando 

ouvimos “Que mau que ele é!”, só temos vontade de ser maus. Quando ouvimos “Que medroso que 

ele é!”, coramos até à raiz dos cabelos. Nunca ninguém o chamara pelo nome. Diziam sempre: 

“Olha, lá vem o desajeitado!” ou “Olá, acanhado!”. 

Como é que uma pessoa se desdobra? Ele bem tinha tentado, mas a sua coluna vertebral era 

demasiado pesada. Mesmo que sejamos feitos de papel, é difícil. Quem lhe dera fazer como os 

outros. Aqueles que parecem frisos, porque dão as mãos e ficam todos coladinhos. Aqueles que 

sorriem e se desdobram como pedacinhos leves de papel, que voam e volteiam com o vento. Mas 

continuava dobrado. Na aula de Matemática, dobrava-se em dezoito, na aula de Português em 

envelope. Durante o recreio, não passava de um quadradinho minúsculo, franzido em noventa e 

oito partes. Quando tinha vontade de rir, levantava-se um bocadinho, mas esse movimento só 

durava três segundos. 

Um dia, alguém disse-lhe: 

— Ó desajeitado! Tenho a certeza de que consegues transformar-te em chapéu.  

O rapaz corou e dobrou-se ainda mais sobre si mesmo. Mas aconteceu que Lili, a 

despachada, ia a passar naquele momento. A rapariga insistiu: 

— Anda lá, transforma-te em chapéu. O que esperas para te transformares em tricórnio? 

Mostra um pouco de coragem… 



Surpreendido, o rapaz tentou. Desdobrou um braço, depois o outro e, de repente, tinha-se 

transformado em chapéu de papel.  

— Isso é espectacular! — comentou Lili, a despachada. — Tenta agora transformar-te em 

barco. 

— Um barco? Nada mais simples! — disse o tímido, que esticou os braços o mais que pôde e 

fez da cabeça a proa de um navio. — É incrível! — exclamou o rapaz —  Sinto-me tão bem a fazer 

de navio… 

A rapariga despachada aplaudiu. 

— Estás a ver? És capaz de ser bem mais do que tímido. 

O rapaz agradeceu-lhe e disse: 

— Sinto que posso transformar-me numa tigela, numa cambalhota, numa banheira, num 

navio pirata, num pontapé no traseiro, e em mil e uma outras coisas. 

Nessa noite, o desajeitado regressou a casa todo desdobrado. 

Como a mãe ficou feliz! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sophie Carquain 
Cent histoires du soir 

Paris, Ed. Marabout, 2000 
(Tradução e adaptação) 
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