
 

 
 
 

O GATINHO ZAROLHO 
 

 
 
 
 
Zarolho é um gato preto e branco muito bonito.  
Está um pouco gordo porque passa a vida a dormir e a ronronar. 
Todos os dias, durante horas seguidas, põe-se à janela para observar o que se passa no 

jardim.  
Quase nunca sai de casa.  
E sabem porquê? 
Porque é diferente dos outros gatos.  
Tem um pequeno problema que lhe complica muito a vida. 
Desde que nasceu, Zarolho é um gato com estrabismo!  

Parece que está sempre a olhar para a ponta do seu 
focinho! 

Por causa dos seus olhos estrábicos, não vê muito bem: os 
ratos e os pássaros parecem enormes e suspensos no ar.  

Por isso Zarolho tem medo de ir para o jardim. 
Os outros gatos riem-se dele:  
— Olhem, é o Zarolho!  
Isso põe-no muito triste.  
 
Zarolho está farto de tudo. 

Sentado no parapeito da janela, lamenta-se: 
— Esta vida é muito injusta, preciso mesmo de encontrar um remédio para o meu 

estrabismo.   
Nesse preciso momento, um mocho pousa num ramo do velho castanheiro, bem perto dele.  
— Eu tenho bem mais motivos para me queixar! — diz ao Zarolho — Pelo menos, tu tens a 

sorte de poder ver as cores. O vermelho, o azul, o amarelo, todas essas belas cores que tu 
conheces não existem para mim. Os mochos veem tudo a preto e branco. Mas conheço alguém 
que pode ajudar-te. Alguém que trata os olhos. Infelizmente, mora longe, muito longe, na 
floresta.  



Na floresta! 
Zarolho nunca saiu do jardim! Mas vai tentar. 
— Tenho de ser corajoso! — diz para si próprio.  
 
Agradece ao mocho e salta para o muro do jardim.  
Os outros gatos vão atrás dele, querem impedi-lo de partir:  
— Não te vás embora! Estávamos a brincar! Sabes que gostamos muito de ti! Prometemos 

não te aborrecer mais!  
Mas Zarolho está mesmo decidido.  
Passa por eles e continua o seu caminho. 
Durante muito tempo, caminha pela floresta, sempre em frente e sem parar. Tem de prestar 

muita atenção para não ir contra as pedras e evitar o mato com silvas que o arranham.  
Mas como encontrar o doutor Miró que trata dos olhos? 
 Cansado, deita-se em cima de uma rocha, perto de um pequeno lago.  
E começa a soluçar: 
 — Estou perdido! Nunca mais vou encontrar o doutor Miró e nunca mais vou ver o mundo 

como toda a gente!  
 
Um mar de lágrimas corre pelo seu focinho e caem mesmo em cima de uma minhoca que 

passa por ali. 
— Olá! — diz a minhoca — por que razão 

choramingas tanto? Tu, pelo menos, tens olhos para 
ver! Olha para mim: eu não tenho! Ando por aí sem 
ver onde vou, vivo na escuridão.  

Depois, acrescenta: 
— Tens sorte por me teres encontrado. 

Conheço o doutor Miró. É um grande médico, 
mesmo que não tenha conseguido fazer nada por mim…porque eu já nasci sem olhos! 

— Eu também não vejo bem… — ouve-se uma voz ali perto.  
É uma pequena rã verde que está em cima de um nenúfar.  
— Eu, fora de água, só vejo formas que mexem! Vejo tudo a dançar no ar! Posso dizer-te 

onde mora o doutor Miró. Vai até à clareira lá ao fundo. Vais encontrá-lo!  
 
Zarolho está cansado, e caminha arrastando as patas. 
Tropeça num monte de terra e cai ao comprido na lama.  
— Quem é o malandro que se entretém a estragar o meu teto? — grita alguém. 
É uma toupeira que surgiu de um buraco.  
— Oh, desculpe! — diz o gatinho Zarolho — Não o vi. 



— O que anda a fazer aqui sozinho na floresta? — pergunta a toupeira — Não é um sítio 
para gatos! 

— Procuro um remédio para o meu estrabismo! — explica Zarolho — Eu queria ver 
normalmente, como os outros gatos!  

— Caiu mesmo em cima do monte de terra certo — diz a toupeira. — Eu sou o doutor 
Miró! A minha fama é grande, estende-se para lá dos limites desta floresta. Desça então comigo 
para minha casa, vou examiná-lo! 

 
E Zarolho segue o doutor Miró através de um labirinto de túneis cavados debaixo da terra.  
Chegam a uma sala repleta de aparelhos complicados: o laboratório do doutor Miró! 
Este examina os olhos do Zarolho e diz-lhe:  
— Muito bem, já estou a ver o problema... O único remédio para o seu estrabismo são os 

óculos. Com eles, fica a ver normalmente. Vou já fazer um par para si. 
 
Mais tarde, o doutor Miró põe os óculos no 

focinho do Zarolho.  
Milagre! Finalmente, o gatinho Zarolho vê 

normalmente, o mundo já não dança! Agradece ao 
médico e corre para ver a floresta. Já não vai contra 
as árvores e, sobretudo, os pássaros já não são uma 
espécie de monstros com asas… 

 
Agora, Zarolho passa todos os seus dias lá 

fora, exceto quando chove. 
Os ratos e os pássaros desconfiam dele porque anda muito depressa. Quanto aos outros 

gatos, estão contentes de voltar a vê-lo, mas um pouco invejosos dos seus óculos.  
Então, Zarolho dá-lhes a morada do doutor Miró. 
 
Alguns dias mais tarde, todos os gatos passam a usar óculos!  
Óculos para ver melhor ao longe, óculos para ver melhor ao perto, óculos para ver tudo 

vermelho ou para ver tudo amarelo, óculos para se proteger do sol… 
E até mesmo óculos a fingir, que não servem para nada! 
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