
A MENINA E A MAÇÃ 

Era uma vez uma menina muito curiosa que gostava sempre de aprender cada vez mais. 

Certo dia, a menina estava a comer o seu fruto preferido, uma bela maçã vermelhinha, quando 

de repente ouviu: 

- Ai! 

A menina olhou para todos os lados, com muita atenção, mas não viu nada nem ninguém. Assim, 

continuou a saborear a sua deliciosa maçã enquanto apreciava a paisagem campestre rodeada 

de lindas flores perfumadas. 

Quando deu nova dentada na sua maçã, ouviu-se novamente: 

- Ai! Estás a magoar-me! 

Admirada, a menina olhou para o fruto que tinha na mão e percebeu que o som vinha de lá! 

- Tu falas? – perguntou a menina à maçã. 

- Eu sou uma maçã mágica… mas este é o nosso segredo. Pode ser? 

- Claro que sim! Como te chamas pequena maçã? 

- O meu nome é Gala. E o teu? 

- O meu nome é Naíma, mas todos chamam-me Nana. Tu também me podes chamar assim. 

Embora continuassem a conversa, Nana ainda continuava muito admirada por estar a falar com 

uma maçã! Mas a verdade é que estava a ser muito divertido. 

- Gala, de onde é que tu vieste? – questionou, curiosa, a menina. 

- De uma árvore chamada macieira. 

- Sim, isso eu sei… Também sei que começaste por ser uma pequena semente… 

- Sim, sim… - interrompeu a bela maçã vermelha – ou melhor, a macieira, minha mãe, é que 

começou por ser uma pequena semente que foi crescendo, crescendo até se transformar numa 

árvore forte e grande. Tudo graças ao agricultor que a regou e tratou bem dela. 

- E depois? Como nasceste tu? 

- Bem, estás mesmo preparada? A história é um pouco longa… - preveniu Gala. 

- Eu gosto muito de aprender e, apesar de por vezes ficar irrequieta, quero sempre saber coisas 

novas. Por isso, vamos lá saber a tua história pequena Gala! – incentivou Nana. 

- O que me contaram é que a minha família, provavelmente teve origem na Ásia, que fica muito 

longe daqui. Mas não há muitas certezas disso… os meus familiares mais velhinhos já morreram 

e ninguém nos sabe contar bem essa história. Sei que ao longo do tempo, os viajantes foram 

levando as macieiras para vários locais e assim nasceram diferentes tipos de maçãs: as minhas 

primas e irmãs. Elas chamam-se Fuji, Pink Lady, Golden, Starking… E vou parar por aqui senão 

nunca mais acabo de dizer nomes. Ainda tens paciência para saber mais sobre a minha origem? 

– quis saber a maçãzinha. 



- É claro que tenho! – respondeu, sem hesitar, a pequena aprendiz. 

E, perante tal resposta, Gala continuou: 

- Após a polinização, ou seja, depois de por exemplo as abelhas, transportarem o pólen, inicia-

se a formação do fruto, que começa com a flor dando sinais de que sua função está terminada. 

Sabes como? 

- Não! Mas vais explicar, tenho a certeza. 

- Claro que vou. – disse, sorrindo, a maçã vermelhinha. - A flor começa a murchar e a parte da 

haste que segura a flor começa a crescer, formando o fruto, as deliciosas maçãs. Após alguns 

meses, esse fruto amadurece e racha, libertando no ar as sementes da sua espécie, que com o 

vento vão para novas árvores, formando novas plantas. 

- E quando o fruto está pronto para ser colhido? O que acontece? 

- O agricultor apanha todos os frutos maduros, coloca-nos num cesto que depois é levado para 

um camião que nos distribui em diferentes locais nos quais as pessoas nos podem comprar. 

- Que grande viagem tu fizeste até chegar aqui… - comentou a Nana. 

- É verdade, mas eu gosto porque sei que no fim dessa viagem vou alimentar alguém com fome 

e isso faz-me muito feliz. Só não gosto quando a Bruxa dá a maçã vermelha igual a mim à Branca 

de Neve… 

E as duas soltaram uma enorme gargalhada e rebolaram no chão a rir. 

- Nana, que se passa filhota?! 

- Ah?! Não estou a perceber mãe… - respondeu a menina 

muito confusa. 

- Adormeceste com a tua maçã na mão e agora estavas a rir 

sem parar enquanto dormias… 

A menina levantou-se da sua manta estendida na relva e 

olhou muito séria para a mãe. De seguida, viu esta imagem, 

olhou para a sua maçã, a sua amiga Gala, e ficou a pensar se 

aquilo teria sido apenas um sonho… 

 

Naíma sorriu para a sua maçã e continuou a apreciar a paisagem! 
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