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Para José,
com amor.



Oi! Meu nome é OTTO!
Eu sou um pinto um pouco triste,
pois a minha cabecinha está
sempre escondida.



Eu queria muito sentir o gosto da água,
o cheiro do sabão...

Mas o meu dono nunca limpa a minha cabecinha.

Estou sempre triste e escondido
embaixo da minha pelinha.

SAB
ÃO



Os pintos mais velhos adoram brincar na água,
sentir as bolhas de sabão tocarem seus rostos!

SABÃO



Escondido dentro da minha pelinha,
eu �co olhando eles tomarem banho.

Torço para um dia meu dono me apresentar
para esse mundo novo!

Eu também queria �car muito cheiroso
igual aos pintos mais velhos.



Um dia o dono do pinto pai mostrou para o meu dono
como se faz para molhar a minha cabeça.

Explicou que se ele não limpar direitinho
com água e sabão, eu posso �car doente
e ir parar no hospital.

– Que medo! Otto não quer �car dodói!



H O S P I T A L



Então, acho que meu dono aprendeu:
puxou a pelinha, deixou a água correr em minha cabeça
e o sabão me lavar!

Este foi o momento mais maravilhoso da minha vida!
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Desse dia em diante, todos os dias meu dono
passou a lavar minha cabecinha bem direitinho!

Não sou mais um pinto triste com a cabeça escondida
o tempo inteiro.

Agora sou um pinto feliz da vida!
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Luciana Paz é Advogada (UFRJ) e Jornalista 
(PUC/RJ). Este é o seu primeiro texto literário 
também por ela ilustrado. “Otto, o pinto” 
nasceu da necessidade de conscientizar seu 
filho José, de dois anos, sobre a importância 
da higiene íntima na prevenção de doenças. 
Como ele é um voraz leitor, a literatura foi um 
caminho propício para sensibilizá-lo. “Otto, 
o pinto” é para José e todas as pessoas que 
fazem parte do universo infantil em todas as 
suas dimensões.


