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a história  
da carochinha
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E ra uma vez uma fada que morava num reino   
distante. Essa fada gostava de inventar his- 
tórias. Gostava tanto que convidou um duende má-

gico para ajudá-la a escrevê-las. E ele logo chamou toda a 
turma de duendes, porque era muita coisa pra fazer. 

Todos os dias, os duendes se reuniam e escreviam as 
histórias da fada. Mais que isso: eles também escreviam as 
próprias histórias, ou inventavam outras a partir das que 
iam escrevendo. À noite, quando todo mundo estava dor-
mindo, as narrativas ganhavam novas versões: os gatos 
da fada – que não eram poucos – embaralhavam as letras,  
engoliam as palavras, trocavam as páginas e... pronto! Ou-
tras aventuras nasciam. 

Não demorou muito, e a casa da fada se transformou 
numa enorme fábrica de histórias, que produzia dezenas 
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de livros todos os dias. As estantes ficaram cheias, abar-
rotadas. As historiolas se multiplicavam num piscar de 
olhos. A fada tinha até contratado o Coelho Droppo, que, 
todo mundo dizia, já havia cuidado da biblioteca do Rei. 
Droppo era um coelho meio maluco. Usava óculos enor-
mes, andava com uma lupa num bolso, um relógio no ou-
tro, e jamais largava o seu espanador. Tudo para organizar 
aquela montanha de livros.

Foi aí que a fada pensou: de que adiantava ter tanta 
história escrita se só ela, os gatos, os duendes e o Coelho 
Droppo as conheciam? A fada então chamou o duende, e 
os dois começaram a pensar num jeito de espalhar pelo 
mundo aquele monte de histórias prontas para serem 
contadas. O duende sugeriu o vento, mas a fada achou 
um pouco insano. Ela, por sua vez, imaginou uma gran-
de nave, que pudesse percorrer não apenas o seu reino, 
mas também as regiões vizinhas, distribuindo os livros 
em todo lugar. Só que isso parecia bem complicado.  



4

Preocupados com a situação, a fada e o duende fizeram 
vários desenhos, traçaram muitos planos e criaram algu-
mas geringonças. A ideia então virou um sonho, e o sonho 
virou um desejo.

Certa noite, depois de muitos rascunhos mirabolantes 
e ideias extraordinárias, a fada e o duende, exaustos, ador-
meceram. Os gatos da fada logo tomaram os seus postos, 
embaralhando as letras e as figuras, virando as páginas 
de cabeça pra baixo... Até que, de repente, depararam com 
uma criaturinha vermelha de bolinhas pretas, meio gordu-
cha, meio míope e muito tagarela. 

Era a Carochinha, uma simpática joaninha. A Fada e 
o Duende tinham desejado tanto, com tanta força, que o 
desejo havia se concretizado! Não sei se você já reparou, 
mas todo desejo é meio gordinho, míope e tagarela! E, se 
queremos muito uma coisa, isso ganha grandes propor-
ções na nossa vida, apita na nossa cabeça sem parar, mas 
nem sempre vem quando a gente imagina.



5

Ao amanhecer, todos ficaram curiosos com aquela joa-
ninha. Ela queria muito ler os livros, mas não conseguia. Foi 
então que Droppo sacou um par de óculos antigos do bolso 
traseiro e lhe deu. A haste dos óculos estava quebrada, mas 
isso não foi problema: eles caíram como uma “lupa” para 
ela! Parecia que já tinham nascido sobre seus olhos.

Sem demora, a Carochinha começou a ler e a contar 
as histórias para os duendes. Antes, eles só escreviam,  
escreviam, mas não tinham ninguém para contar o que co-
locavam no papel... E agora haviam encontrado a sua pró-
pria contadora de histórias! O dom da Carochinha era tão 
grande que sua fama se espalhou, e todos queriam ouvir o 
que ela contava, a partir dos escritos da Fada e dos duen-
des. Até o Rei e a Rainha já tinham convidado a simpática  
joaninha para contar histórias no palácio. Todo o reino já 
a conhecia. Aos domingos, caravanas enormes de outros 
reinos vinham para a contação que a Fada e o Duende  
organizavam na praça central.
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A essa altura, a comunidade de monstrinhos que vivia 
no reino já tinha virado fã da Carochinha. Todas as noites, 
o Coelho Droppo os buscava pra ouvir histórias na casa 
da Fada. Foi aí que a Carochinha descobriu que os mons-
trinhos adoravam as narrativas, mas, infelizmente, ainda 
não sabiam ler.

Ela então teve uma ideia: abrir uma escola para alfabe-
tizar os monstrinhos. Com isso, todos poderiam ler as his-
tórias por conta própria e, depois, contá-las para os outros!

E assim foi feito. Com o tempo, os monstrinhos fica-
ram alfabetizados e ajudaram a espalhar historietas por 
todo canto.

A fábrica de livros passou a trabalhar a todo vapor, 
contratando inclusive vários monstrinhos do reino. Nas-
cia assim a Carochinha Editora. 

Porque imaginar é preciso.
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Hoje, o objetivo da editora é instigar a 

curiosidade infantil por meio do estímulo  

à arte de sonhar e criar, seja nos livros de 

literatura, seja nos livros de apoio escolar.  

Uma homenagem ao desejo da Fada e do 

Duende, que deu origem à Carochinha.
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