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EXEMPLOS DE ESTÓRIAS ESTRANHAS (HAPPÉ, 1994 a) 

Faz-de-conta 

Mark e Adam estão se divertindo muito. Eles viraram a mesa da cozinha deixando as pernas para cima e estão 
sentados nela, remando com rolos de jornais. Quando sua mãe chega ela ri e pergunta, "O que vocês estão 
fazendo?". "Esta mesa é um navio pirata", diz Adam, "e é melhor que você entre aqui também antes que afunde 
? porque você está no mar!"  
Pergunta: Por que Adam disse isso? 

Piada 

Hoje James está indo à casa de Claire pela primeira vez. Ele está indo para o chá e está ansioso para ver o 
cachorro de Claire, do qual ela fala o tempo todo. James gosta muito de cachorros. Quando James chega a 
casa de Claire, Claire corre para abrir a porta e seu cachorro salta para cumprimentar James. O cachorro de 
Claire é grande, quase do tamanho de James! Quando James vê o enorme cachorro de Claire ele diz, "Claire, 
na verdade você não tem um cachorro. Você tem um elefante!"  
Pergunta: Por que James disse aquilo? 

Mentira 

Um dia, enquanto está brincando em casa, Anna acidentalmente bate e quebra o vaso de cristal favorito de sua 
mãe. Oh Deus, quando a mãe descobrir ela ficará muito brava! Por isso, quando a mãe de Anna chega em casa 
e vê o vaso quebrado e pergunta a Anna o que aconteceu, Anna diz, "O cachorro bateu nele, não foi minha 
culpa!" 

Pergunta: Por que ela disse isso? 

Pequena mentira 

Helen esperou o ano inteiro pelo Natal, porque ela sabia que no Natal ela poderia pedir aos seus pais um 
coelho. Helen queria um coelho mais que qualquer outra coisa do mundo. Finalmente chegou o dia de Natal e 
Helen correu para desembrulhar a grande caixa que seus pais lhe deram. Ela estava certa de que a caixa 
conteria uma pequeno coelho. Mas quando ela a abriu, com toda a família ao redor, ela viu que seu presente 
era apenas uma enfadonha coleção de enciclopédias, que ela não queria de modo algum! Contudo, quando os 
pais de Helen perguntaram se ela gostou do presente de Natal, ela falou, "É maravilhoso, obrigada. Era 
justamente o que eu queria."  
Pergunta: Por que ela disse aquilo a seus pais? 

Figura de linguagem 

Emma está com tosse. Durante todo o almoço ela tosse e tosse e tosse. O pai diz, "Pobre Emma, você deve ter 
um sapo em sua garganta!" 

Pergunta: Por que ele disse aquilo? 

Persuasão 

Jill queria comprar um gatinho, então ela foi ver a Sra. Smith, que tinha muitos gatinhos que ela não queria. 
Apesar da Sra. Smith amar os gatinhos e não ser capaz de fazer nenhum mal a eles, ela não podia ficar com 
todos eles. Quando Jill a visitou, ela não estava certa se queria um dos gatinhos da Sra. Smith, porque eles 
eram todos machos e ela queria uma fêmea. Mas a Sra. Smith disse, "Se ninguém comprar os gatinhos, eu terei 
que afogá-los!"  
Pergunta: Por que a Sra. Smith disse aquilo a Jill? 

 


