
As Queixinhas do Pavão 

(Histórias de todos os tempos. Maria Alberta Menéres. Edições Asa. Adaptado pelos alunos do 3.º ano da 

turma da prof.a Vera, Centro Escolar da Lixa) 

 

Narrador - Havia um lindíssimo pavão que passeava todos os dias pelos jardins dos palácios para que 

todas as pessoas o pudessem admirar 

Pessoas 1 – Psiu! Uau! Sim Senhor! (assobios) Ena! 

Narrador – Quando abria a cauda de mil cores e levantava a cabeça, andando como um rei, todos em 

coro, exclamavam 

Pessoas 2 – Oh, como o pavão é bonito! 

Pessoas 3 – Que bonito é este pavão! 

Pavão – Eu sou mesmo bonito! Não sou?! Deus foi muito generoso comigo! … Ui, o que é isto?! Tenho 

uma pena suja (sacode a pena e faz um espanto)  

Narrador – Um certo dia, quando andava a passear viu a um canto do jardim uma pequena multidão. 

Foi ver o que era. As pessoas estavam encantadas a ouvir uma pequenina ave. 

Gente – Isto sim! Este rouxinol é um artista! 

Pavão – Hummmm! Hummm! 

Rouxinol – (Cantar ou assobiar) 

Desconhecido 1 – Shiu! Que falta de respeito. Já nem se pode ouvir um artista! 

Rouxinol – (Continua a cantar) 

Narrador – O pavão ficou admirado e cheio de inveja e resolveu chamar a atenção, começando a cantar. 

Pavão – Lá, lá, lá…. 

Pessoas 4 – Ai, que horror! Vê lá se calas esse bico! Ainda nos rebentas os tímpanos! 

Pavão – Mas que injustiça é esta?! Então, eu que sou tão belo tenho uma voz horrorosa e o miserável, 

que não presta para nada, tem uma voz fabulosa?! 

Desconhecido 2 – Ó mal agradecido pavão, por que desejas também a bela voz do rouxinol?! 

Desconhecido 3 – Não te basta a tua beleza e o maravilhoso leque da tua cauda? E as penas e arco-íris 

do teu colo? E a graça do teu andar?! 

Narrador – A Natureza deu, a cada um, os seus dons: a coragem à águia, a ligeireza aos falcões, a graça 

aos pardalitos, a serenidade às cegonhas, a voz maviosa ao rouxinol… 

Desconhecido 4 – Não te queixes de mais! ... Imagina só que a Natureza te concedia uma bela voz e 

em troca te tirava todas as penas! … Gostavas?! 

Pavão – Credo! Mais vale estar assim! 


