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 A vida moderna tem cada vez mais afastado as crianças do contato 
com a natureza. O que se verá nas linhas dialógicas que compõem a 
narrativa de O ajudador de onça são falas carregadas de resiliências. 
 A narrativa de O ajudador de onça está centrada no ideal de que o ser 
humano ainda tem muito a oferecer aos animais e a si mesmo. As ações 
foram ambientadas no belo cenário da Chapada Diamantina bahiana. Os 
personagens humanos não têm nomes próprios e são apresentados pelos 
qualificativos de Pai e de Filho. Enquanto a onça – Rica – carinhosamente 
batizada pelo personagem Filho, assume o núcleo dramático da narrativa.
 Neste pequeno trabalho, Robério e Davi Barreto pretendem mostrar 
aos leitores quão displicentes estamos para as coisas da vida, sendo que 
tomam o “espinho” encravado na pata da Onça Rica como metáfora para 
descrever o sofrimento e, por sua vez, a indiferença do homem para com os 
animais e também com seu semelhante, seres humanos que vivem nas 
selvas urbana.
 Ademais, os autores mostram como pode ser afetiva a relação de 
confiança entre pais e filhos neste tempo de afastamentos e correrias 
provocados pela vida moderna.  Além disso, o diálogo final, em forma de 
carinho e afeto entre  – Herói – Filho e a Onça Rica pode ser visto como ato de 
cumplicidade e respeito. 

      APRESENTAÇÃO
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ERA UMA VEZ... 
 Passeando pela Chapada Diamantina, o 
menino e seu pai viram uma pequena onça 
pintada atravessar devagar a estrada. Então, 
eles esperaram a onça entrar no mato e 
pararam à beira da estrada. O menino, 
aventureiro que só ele, olhou para o chão e 
percebeu que ali havia pegadas nas pedras 
com marcas vermelhas, que poderiam ser de 
sangue da pata da onça, talvez!?
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 - Papai, veja! Aqui nos rastros daquela onça 
tem sangue; olha, olha! O que teria acontecido 
com ela, papai? Foi atacada por um saruê, um 
gato, outra onça ou por humanos malvados? 
Estaria ela com a pata quebrada? Ah! Já sei o 
que fazer. Vamos procurar e ajudá-la, né papai? 
Por favor!

ENTÃO DISSE: 



9

da onça com a determinação de um experiente 
rastreador. Passa debaixo da cerca de arame, 
sobe o morro, pula riacho, desvia dos 
mandacarus, olha para dentro das tocas e 
segue determinado em sua aventura. 
 - Filho, de fato, essas são as pegadas da 
onça pintada. Ela é chamada pelos moradores 
da região de jaguatirica. Ela deve morar nessa 
região serrana. 

O AVENTUREIRO SEGUE OS RASTROS





 - Nesta hora a onça pode estar nos vigiando 
e, como parece estar machucada, achar que 
fomos nós que a machucamos. E nos atacar com 
um bote certeiro. Então, filho, é melhor darmos o 
fora daqui, já!  
 - Não, papai! Eu sou corajoso e vamos 
encontrar essa onça. Ela precisa de ajuda! Você 
me ajuda a procurar nas tocas? 
 O  p a i ,  m e s m o  r e c e o s o ,  a p o i a  a 
determinação do pequeno aventureiro: 
 - Vamos lá, então!

O PAI CONTINUOU...
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DE REPENTE ELE DIZ: 
  - Pare, papai! Pare! Papai a onça está 

deitada naquele buraco do morro. 

 O aventureiro, destemido se aproxima da 

toca e encara a onça, olhando-a bem nos olhos.  

Destemido e firme em seu propósito ele diz: 
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Não vamos lhe machucar. Não precisa ficar 
assustada, sou seu amigo e vou cuidar de você. 
Venha! 
 A onça o encara e se levanta com 
sacrifício. O medo esfria a espinha do pai que 
se prepara para o pior. Para o alívio do pai, algo 
mágico acontece. A jaguatirica, hipnotizada 
pelo olhar penetrante e voz suave e firme do 
aventureiro, vai ao encontro dele como se já o 
conhecesse. 
 O aventureiro prossegue em seu diálogo 
hipnotizador...

- AMIGUINHA, NÃO TENHA MEDO!
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 A essa altura do encontro, o pai do menino 

aventureiro sussurra ao seu ouvido:

 - Filho, cuidado com esse animal, ele é 

selvagem e não reconhece humanos como 

amigos dela; ela pode ser feroz. Mas estou aqui 

pronto para lhe proteger. 

 O aventureiro não se deixou abater e 

rebateu ao pai:

 - Papai, a Rica está com a patinha 

machucada, veja! Ela não tem forças para fazer 

nada, na verdade, precisa de ajuda e eu vou 

cuidar dela. 

-RICA, VENHA AQUI, VENHA... 
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e passos lentos, totalmente desarmada do 

ataque, a jaguatirica sob a hipnose do olhar 

penetrante e dos chamados firmes do menino-

aventureiro; se rende e deita como um gatinho 

de estimação aos pés do seu novo amigo.

 - Rica, dá a patinha aqui para eu vir o que 

está lhe fazendo sangrar e causando dores.  

Dá a pata, dá! 

 EM MOVIMENTOS DESAJEITADOS
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a onça Rica, mesmo ofegante, deixa que o 
aventureiro lhe acaricie o dorso ainda arrepiado 
e, em seguida, toque na pata machucada. A 
onça reage a toque, urra e mostra os dentes. 
 O menino continua firme, mas respeita a 
dor do animal. Destemido em seu propósito, ele 
diz: 
 - Bingo, Papai! A Rica tem um grande 
espinho fincado muito fundo na sua pata da 
frente e parece doer horrores. Ela chora de dor, 
papai!

EM SINAL DE OBEDIÊNCIA, 





2323

olhos da onça e faça carícia nela até que ela 

acalme-se totalmente que vou tirar o espinho. 

 - Tudo bem. Que espinho enorme, papai! 

 - Provavelmente de um xique-xique, filho. 

 Num assalto, o pai puxa o espinho que 

atravessava a pequena pata dianteira da 

jaguatirica. O tamanho denunciava que a onça 

foi espetada por um logo espinho de cactos que 

compõem a flora da chapada. 

- FILHO, CONTINUE OLHANDO NOS
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pai e filho e, em estado de gratidão, se aproxima 
do aventureiro, roçando seu dorso marrom 
peludo em suas pernas; coloca o focinho para 
cima como se cheirasse o ar, rosna bem forte e 
segue seu caminho sem olhar para trás, 
deixando apenas as pegadas com uma 
marquinha de sangue como se fosse sua digital 
pintada na rocha da serra. 
 - Papai, você foi corajoso, viu! Ficou me 
protegendo, né? Obrigado por ter cuidado de 
mim enquanto eu cuidava daquela onça 
bonitinha, ela parecia sofrer muito. 
 - A seu lado, em quaisquer que sejam as 
situações ou aventuras; se for para ajudar a 
quem quer que seja conte sempre com o papai. 
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A ONÇA SE LEVANTA E ENCARA 
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chato machucando a sua patinha, ela está 

correndo pelos morros com seus amigos. Há 

uma competição de pega-pega entre eles, né 

papai? O aventureiro e seu pai aprenderam 

uma grande lição: 

FORTE E CORAJOSO É AQUELE QUE FAZ O QUE 

PODE PARA AJUDAR AOS QUE PRECISAM 

INDEPENDENTEMENTE DE QUEM SEJA. 
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O AJUDADOR PRECISA  CHEGAR ATÉ A ONÇA RICA!
VAMOS AJUDAR ENCONTRANDO O CAMINHO?

?
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A HISTÓRIA POR TRÁS DO LIVRO

Essa é uma história baseada em um experiência real 

quando pai (Robério Barreto) e filho (Davi Barreto) 

fizeram sua primeira viagem sozinhos, com destino à 

cidade de Irecê...(continua)
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