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Ofereço esta obra a Deus, sobretudo ,que com seu amor de
Pai me agracia todos os dias de minha vida. Ofereço também
a meus pais, grandes incentivadores ao amor aos livros, a
meus filhos,inspiração eterna através de seus sorrisos e ao
meu esposo, companheiro que me dá forças para realizar o
desafio de cada novo sonho.

Ele era inteligente, esperto e muito comunicativo.
Adorava ir à escola. Lá todos gostavam dele, seja por
seu jeito brincalhão e simpático, seja por seu charme e
elegância. Mas, apesar de ser muito popular, nem tudo
era perfeito na sua vida.
Ele guardava um segredo: tinha muita vergonha de
seu cheiro forte.
Nilo era um gambá.
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Todos os dias, antes de sair, tomava um longo
banho. Em seguida, enxugava bem seus brilhantes
pelos. Depois, para esconder bem o seu segredo, Nilo
derramava no corpo quase um vidro inteiro de perfume.
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Acontece que Nilo tinha um segundo segredo:
não suportava cheiro de perfumes! Mas segredo é
segredo. Por isso fingia gostar das fragrâncias para que
ninguém suspeitasse da razão que o fazia usar tanto
perfume: a vergonha de seu forte cheiro de gambá.
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Por mais perfume que usasse, ele não perdia a
principal característica de um gambá. É verdade que até
ficava com um leve cheirinho de lavanda, mas logo sumia
e seu cheiro voltava forte, isso deixava Nilo muito triste...

10

11

Certo dia, Amália, uma linda coelha amiga de Nilo,
percebeu que ele estava muito calado e perguntou a
razão de ele estar daquele jeito tão triste.
— Tenho uma razão sim; mas não posso contar, é
segredo. – respondeu Nilo.
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Preocupada, Amália insistiu:
— Pelo seu jeito, esta razão está mais para problema
do que para segredo, Nilo. Se você não confiar em
alguém para dividir suas dificuldades, jamais
terá uma ajuda. Vamos me conte logo,
você não confia em mim?

13

Apesar de envergonhado, Nilo contou-lhe tudo. Contou
até que já não sabia mais o que fazer para disfarçar seu cheiro
de gambá.
Na mesma hora Amália replicou:
— Como você quer ter cheiro de perfume, Nilo? Você é um
gambá!
A princípio Nilo ficou aborrecido com a sinceridade de
Amália. Mas ela logo explicou que tinha também alguns
desejos secretos:
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— Nilo, eu gostaria de andar sobre os muros
como o gato Juca, mas olhe para mim! Minhas
pernas são curtas e meu salto é pequeno, pois
sou uma coelha! Contudo, isso não me impede de
brincar, correr e de ser divertida!
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Por um instante Nilo parou e pensou... Lembrouse de como sua mãe sempre o achava cheiroso, mesmo
depois do treino de futebol.
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Lembrou-se de como seus colegas lhe abraçavam
ao chegar e ao sair da escola. Lembrou-se de quando
foi eleito o garoto mais simpático da turma, de
como os amigos sentiram sua falta, quando ele ficou
doente em casa, enfim, pensou sobre todos os bons
momentos de sua vida... e viu que o cheiro não
importava tanto assim para os outros.
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No dia seguinte, como de costume, Nilo acordou
cedo, tomou seu refrescante banho e colocou sua
roupa limpa. Escovou a cabeleira e alegremente seguiu
para a escola, sem o forte perfume, mas com a certeza
de que existem muitos, muitos motivos para ser feliz...
Afinal de contas ele é Nilo, o gambá mais querido
do colégio!
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Patrícia Barreira
Olá! Meu nome é Patricia Barreira, sou cearense
de Fortaleza,cidade onde moro atualmente.Sou
dentista, formada pela Universidade Federal do
Ceará ,especialista em cuidar dos dentinhos das
crianças e apaixonada por literatura infantil.
Ainda criança gostava de soltar a imaginação
escrevendo poesias e hoje, com a publicação de
“Nilo, os segredos de um gambá”, a semente de
um lindo e antigo sonho começou a germinar...

Juliana Chagas
Nasci na cidade de Fortaleza-CE, no dia 09
de março de 1983. Moro em Fortaleza, onde
me graduei em Artes Plásticas pelo Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Ceará – IFECE, em 2007. A literatura para
mim é um universo fantástico para imaginar,
criar e transformar novas ideias. Desenhar
para crianças significa brincar com as cores
e possibilidades de criação. Participar dessa
coleção foi uma experiência muito gratificante!

