
 

Faça a leitura da seguinte fábula. Na próxima aula haverá atividades. (você 

deve copiar o texto no caderno ou colar a folha impressa) 

JULGAMENTO 
 

__Senhores! – dizia o galo – O crime praticado pelo o Tatu é daqueles que exigem severo 

castigo! O Tatu, senhores, comeu o milho pertencente a Cotia, cujas virtudes todos nós 

conhecemos! A Cotia havia furtado a espiga de milho de um roçado e tinha me prometido a 

metade! E veio o Tatu, esse criminoso que vive escondido o dia inteiro, e comeu diversos 

grãos de milho da pobre senhora! Peço, pois, para o Tatu a sentença da morte! 

__Muito bem! – gritou o Periquito, que assistia a sessão – morra o ladrão de milho! 

Morra o Tatu! 

A defesa pelo o sapo não adiantou nada. 

__Senhores! – disse este – Não foi o Tatu que comeu o milho da Cotia 

__Foi!- respondeu a rã. 

__Não foi! 

__Foi! 

__Não foi! 

__Foi! 

As testemunhas e os jurados estavam todos contra o Tatu. Exigiam a sentença de morte. 

__Enforque o Tatu! – propunha um. 

__Corte a cabeça do tatu! –reclama outro. 

__Atire-se o Tatu no rio! 

__Fuzile-se o Tatu! 

Foi a essa altura que o Doutor Macaco pediu silêncio e entrou com sua mania de bicho 

escovado. 

Ele era amigo do Tatu, mas via que era impossível absolver o amigo. E começou assim: 

__Meus senhores! Acabamos de ver que o Tatu é mesmo um criminoso. É o maior 

criminoso que tem passado por esse tribunal. O castigo que ele merece dever ser, pois o mais 

terrível, de modo a servir de exemplo. Não podemos atirar o Tatu no rio. O castigo deve ser 

maior, mais feroz! 

E dando um murro na mesa gritou: 

__O Tatu deve ser enterrado vivo! 

__Muito bem!... muito bem!... – Aprovaram todos os bichos, sem compreender o plano 

do Macaco. 

Naquela mesma tarde, o Cachorro, o Gato, o Porco e outros funcionários da polícia 

abriram um buraco no chão e, cumprindo a sentença do Doutor Macaco, enterraram o Tatu. 

Era isso, porém, que o Tatu queria. No fundo da terra, começou a cavar e foi sair muito 

adiante, ganhando o mato e não aparecendo mais. Devia a vida ao seu amigo Macaco. 

Enquanto isso, o Sapo, seu advogado, ainda hoje passa a noite a discutir com os outros 

se foi o Tatu mesmo quem, roubou o milho da Cotia. 

(Humberto de Campos) 
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