
                Educação para a Sexualidade 
 

 
1- Leia o seguinte texto. 

A CASCA E 0 MIOLO 

 

 É uma história muito antiga, de um tempo em que os animais ainda falavam, uma historia tão 
antiga que já não temos bem a certeza da exactidão dos factos, mas parece que terá acontecido mais ou 
menos assim ...  
 Era uma vez uma fêmea de elefante cor-de-rosa que se apaixonou por um elefante branco.  
 Todos diziam que eles eram muito diferentes, que nunca iria resultar, mas o certo e que, quando 
as suas trombas se tocaram, eles souberam que, juntos, seriam capazes de caminhar sobre nenúfares.  

 Consta que a elefanta gostava muito de amendoins descascados e sucede que o elefante preferia as 
cascas ao miolo. Que bom, poderiam pensar, deste modo não se perdia nada!, mas não era bem assim ...  
 A elefanta preocupava-se em descascar os amendoins para dar ao seu amado apenas o miolo, 
mas, em troca, do companheiro não recebia senão cascas.  
 Por outro lado, o elefante branco sacrificava-se a comer os miolos para dar a sua amada a parte 
melhor, as cascas, mas nunca era retribuído no seu gesto.  
 Nenhum deles se sentia à vontade para comentar este comportamento do seu parceiro, mas o 
certo e que ficavam magoados.  
 "Se ele gostasse mesmo de mim, descascar-me-ia os amendoins, tal como eu faço para lhe 
agradar", pensava ela.  
 "Se ela gostasse mesmo de mim, deixaria as cascas para eu comer", reflectia ele.  
 E, com o tempo, por causa dos amendoins, as suas trombas começaram a afastar-se e já não se 
sentiam capazes de flutuar sobre os nenúfares do lago ... Afinal, um gesto de cuidado é o mínimo que se 
espera do nosso companheiro, a quem tratamos com tanto amor.  
 Esta história já se passou há muito tempo, há tanto tempo que não há registos de como terá 
acabado na realidade.  
 Gosto de pensar que, um dia, um deles resolveu partilhar com o outro aquilo que sentia, resolveu 
dizer ao outro o que gostaria que ele fizesse e que foi este gesto que permitiu que se entendessem.  
 Gosto de os imaginar a comer juntos os amendoins, cada um separando para o outro a parte que 
este mais aprecia.  
 Existem muitos fins possíveis, mas gosto de pensar que terá sido assim.  

           Por, Rita Vilela,   

  In, Brincar com coisas sérias , de Margarida Fonseca Santos e Rita Vilela (Oficina do Livro, 2010) 
 
 

2- Explique o sentido da frase “quando as suas trombas se tocaram, eles souberam que, juntos, seriam 
capazes de caminhar sobre nenúfares”. 

3- Na sua opinião, qual terá sido o motivo que levou a elefante cor-de-rosa e o elefante branco a 
desentenderem-se? 

4- Elabore uma lista de palavras/ conceitos que considere essenciais para uma boa relação. 
5- Na relação com os outros, qual destas frases reflecte melhor o que sente? 

 
a.  “Não se pode confiar em ninguém.” 
b.  “Os meus problemas resolvo eu.” 
c.  “Antes só que mal acompanhado.” 
d.  “A conversar é que a gente se entende.” 
e.  “As pessoas deviam ser mais agradecidas.” 

 


