
Você é um 
Bichinho 
Tagarela?

Tamires Tagarela era um bichinho que 
adorava tagarelar. Às vezes ela falava 
tanto que até esquecia do que estava 
falando. Mas isso não a detinha; ela 
simplesmente prosseguia com o próximo 
assunto que passava pela sua cabeça e 
continuava tagarelando.

--Blablablá blablablá …
Tamires Tagarela não só adorava escutar 
sua voz, mas também gostava quando as 
pessoas paravam o que estavam fazendo 
para ouvi-la. Às vezes ela ficava vendo 
por quando tempo conseguia falar até as 
pessoas lhe pedirem para parar!

... teve uma 
vez que o meu 
irmão fez uma 
coisa muito 
engraçada...



Mas ela logo reparou que seus amigos 
não estavam mais vindo brincar com ela 
com tanta frequência.
--Quando a gente vem brincar com 
você, você fala tanto que não nos deixa 
dizer nada – disse-lhe baixinho sua amiga 
Joaninha Vermelhinha ontem.

Tamires Tagarela foi pedir conselho à 
mãe. 

--Eu adoro falar. Será que isso é ruim?

--Não, ruim não é, mas talvez seus 
amigos também gostem de falar – 
explicou a mãe. – Você precisa lhes dar 
uma chance. Talvez precise se certificar 
que escuta tanto quanto fala. Isso daria 
aos seus amigos a oportunidade de 
também se expressarem. E além disso 
seria bom pensar antes de falar, para se 
certificar que o que vai dizer é benéfico 
para os outros.

Onde você está 
indo? Ainda não 

acabei.



No dia seguinte, Tamires Tagarela foi 
visitar a Joaninha Vermelhinha, e fez 
questão de não só falar mas também 
escutar os outros. Descobriu que 
Joaninha Vermelhinha falava de muitas 
coisas interessantes e gostou muito 
de ouvir o que ela pensava. Como 
resultado, as duas amigas se divertiram 
muito juntas!

***

Quando você fala sem parar, os outros 
não têm oportunidade de contribuir com 
nada. Se você não só falar, mas também 
ouvir, vai aprender mais e também fazer 
seus amigos felizes. Na próxima vez 
que passar tempo com os seus amigos, 
certifique-se que os outros também têm 
chance de falar!
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...e depois 
caminhamos ao 

longo do rio. Foi 
super legal! ...
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