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Para todas as crianças

que amam dinossauros!

pequenas ou grandesgrandes
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A bebê Gnathovorax nasceu em tempo muuuuuuito 

distante do tempo de agora. A distância era tanta, que 

se eu comparar com o tempo da minha vida, precisaria 

muitas vidas para chegar naquele passado distante. E, se 

pensarmos na sua vida, precisaríamos muuuuitas mais.
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Quando a bebê Gnathovorax nasceu, a sua família: mamãe, 

papai, os irmãos, as irmãs, os tios, os primos reuniram-se 

para conhecer a bebê Gnathovorax.

Quando a viram, todos ficaram espantados e perguntaram: 

— é uma dinossaura?
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Mamãe Gnathovorax respondeu: — Sim, é uma dinossaura. 

Em coro, todos bradaram mostrando os dentes afiados:

— Mas ela não parece dinossaura, ela tem a pele azul, 

como pode?!

A mamãe voltou a afirmar: – A Gnathovorax que vocês estão 

vendo é uma dinossaura azul!
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Os demais bradaram em coro, novamente, com seus 

dentes afiados e olhos arregalados: — Mas ela não parece 

dinossaura, olhe, ela tem os dentes afiados, mas parece 

estar sorrindo, tem pele azul e quer brincar.

A mamãe, novamente, com toda a paciência afirmou:

— Ela é dinossaura azul, dentuça,

sorridente e brincalhona!
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Os Gnathovorax irmãos e os parentes mais velhos 

mostraram uma boca ainda maior, cheia de dentões 

afiados, que, em nada, disfarçava a força da sua mandíbula 

pronta para abocanhar um pedaço de carne! O coro soou 

mais alto ainda dizendo: — Vamos expulsá-la do nosso 

mundo, não queremos essa dinossaura Gnathovorax aqui! 

Imaginem só, uma dinossaura dentuça, que ri, de cor azul e, 

ainda pior, quer brincar!!!
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— Queremos que dinossaura Gnathovorax desapareça daqui! 

Neste momento, todos partiram em direção à mamãe 

e à pequena dinossaura Gnathovorax e elas não tiveram 

alternativa do que sair correndo.

Com muita tristeza, mamãe dinossaura Gnathovorax e sua 

filha partiram e não tiveram tempo para despedir-se do 

pai. Também não puderam levar seus chapéus para se 

protegerem do sol. Nem mesmo puderam levar um pedaço 

de carne, pequeno mesmo, na sua sacola, para quando a 

fome apertasse.
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Por dias e dias, mãe e filha andaram perdidas na floresta, 

sem rumo, tendo que enfrentar os mais terríveis perigos.

A mamãe dinossaura buscava alimento, a filha Gnathovorax 

aprendia com a mãe. Juntas atravessaram rios, morros, 

montanhas e vales.

E a pequena Gnathovorax perguntava:

— Vamos viver sozinhas para
sempre mamãe?
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Um dia, depois de algum tempo caminhando, após subir 
um morro muito, muito, mas muito alto, avistaram, do 
outro lado, um imenso vale.

A mamãe dinossaura foi se aproximando devagar e junto 

com ela, a filha Gnathovorax.
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Devagar, as duas foram chegando mais perto, mais perto, 

mais perto e mais perto.

Quando, finalmente, foram vistas pelos moradores do vale! 

Agitos, burburinhos e gritos ecoavam por todo o lado.

Dinossaura Gnathovorax escondia-se atrás de sua mãe. A 

mãe avançava em direção aos habitantes do vale enquanto 

a pequena dinossaura seguia atrás.
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De repente, silêncio. Um silêncio que permitia escutar o 

barulho do vento sacudindo as folhas das árvores e o rolar 

de pequenas pedras que se deslocavam do lugar.

O silêncio encorajou a pequena dinossaura Gnathovorax que 

correu em direção aos habitantes do vale.
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De repente, uma voz gritou: — Onde você pensa que vai?

Era uma velha Gnathovorax, chefe do vale.

Em disparada, dinossaura Gnathovorax retornou para perto 

da mãe e disse baixinho:

— Eu só queria brincar com as outras dinossauras Gnathovorax.
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A velha Gnathovorax, que não era boba e nem surda, ouviu 

o que a dinossaura Gnathovorax desejava e gritou: — O 

quê???? Você quer brincar com as outras dinossauras???

Para brincar com as outras dinossauras Gnathovorax, você 

tem que ir até a gruta sozinha, buscar comida, trazer até o 

vale e dividir com todos os moradores daqui.

A velha Gnathovorax, que não era boba, nem surda também 

não era cega. Ela percebeu que a pequena dinossaura 

era diferente, porém nem se importou com a cor azul da 

pequena, nem mesmo com o jeito que ela sorria e nem 

mesmo o fato de a menina querer brincar.
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Mas... a pequena dinossaura Gnathovorax, que nunca tinha 

saído de perto de sua mãe, ficou apavorada só de pensar 

em sair sozinha para buscar comida, agarrou-se a perna de 

sua mãe e implorava ajuda.

— Mamãe, por favor, venha comigo!
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A mãe, preocupada, tentou encorajar sua filha, fazendo a 

pequena dinossaura Gnathovorax desgrudar de sua perna, 

olhou-a nos olhos e disse com voz firme e confiante: — Vá, 

agora! Eu estarei aqui esperando você!
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A pequena dinossaura Gnathovorax não teve alternativa 

senão iniciar sua jornada rumo à busca de alimento.

Os dias passaram e nada da dinossaura retornar. A mãe 

Gnathovorax já estava ficando desesperada.

- Será que a pequena dinossaura morreu?
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Quando a mãe já estava quase perdendo a esperança da 

filha retornar com vida, avistou ao longe um pontinho azul 

que foi crescendo,

quando, por fim, percebeu que era a pequena dinossaura 

Gnathovorax retornando, carregando, em sua boca, o alimento.

crescendo,
crescendo,
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A mãe comemorou e, mesmo que a velha chefe não tivesse 

uma cara de sorriso, ela também se alegrou ao ver a 

pequena dinossaura azul chegar.

Ao cumprir a prova, a dinossaura Gnathovorax mostrou que 

podia sobreviver. Mas também passou a ter o direito de 

brincar com as outras dinossauras.

A mãe Gnathovorax ficou tão orgulhosa, mas tão orgulhosa 

que gritou para todos os habitantes do vale escutarem.

— Minha filha Gnathovorax tem pele azul, sorri, gosta de 

brincar, mas é valente, inteligente e corajosa.
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Foi a confiança da mãe e a coragem da dinossaura filha 

que fez com que a velha chefe Gnathovorax permitisse que, 

a partir daquele momento, a mãe e a pequena Gnathovorax 

pudessem viver em Vale Vêneto, lugar onde muitos outros 

dinossauros e dinossauras viveram, há muitos e muitos 

anos atrás.
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Em agradecimento aos amigos e amigas do 

Vale, as duas, pelo menos de vez em quando, 

se aventuravam até a gruta e retornavam com 

o alimento que era dividido em um banquete 

com os demais moradores.
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Ah, já ia esquecendo... Dizem que, em Vale Veneto, os 

dinossauros e as dinossauras ainda vivem nos sonhos e na 

imaginação das pessoas.

Outros dizem que eles vivem por aí, de verdade, e, nas 

noites muito, muito, muito, mas muito escuras, ficam 

vagando por aí procurando animais carnudos para comer!

E você já viu um dinossauro ou uma 
dinossaura solta por aí?
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Muito tempo antes de você, seus pais, seus 
avós, seus bisavós, seus tataravós e os tataravós 
dos seus tataravós nascerem, aqui bem perto, 
viveram diferentes espécies de dinossauros. 
Embora hoje só existam fósseis desses gigantes 
que viveram no passado, eles ainda povoam 
a imaginação, os sonhos e até os pesadelos 
das pessoas. Neste livro você vai conhecer as 
aventuras da pequena GnathoVorax e sua mãe 
para encontrar um lugar para viver. Dizem que 
elas vieram de longe e se estabeleceram em 
Vale Vêneto. Elas se parecem a outras e outros 
da sua espécie, mas a pequena dinossaura é 
diferente. Vamos conhecê-la?


