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Aventura da banana e da goma 

Era uma vez um mundo onde uma banana e uma goma podiam 

pensar, falar e viver grandes aventuras nas suas viagens. 

Certo dia, lá estavam elas numa banca da Feira de Santa Iria, em 

animada conversa: 

- Tenho a certeza de que, hoje, quando for comprada vou ser muito 

mais útil para as crianças! – afirmou confiante a goma.  

- Nem penses nisso! Lá porque és mais vistosa do que eu, não quer 

dizer que sejas mais saudável! - retorquiu a banana, irritada. 

- Ai é?! Então queres apostar, para ver quem ganha? – desafiou a 

goma, completamente segura de si. 

- Na boa! - exclamou a banana, também segura de si.  

Pouco tempo depois, a banana foi comprada no mercado e levada 

para casa de um menino. Logo foi descascada e, quando o menino a 

levou à boca, foi mastigada, ensalivada e puxada por um cano. Passou 

algum tempo dentro do cano até ir parar a um tipo de armazém. Aí foi 

envolta num químico e transformou-se numa substância mais mole. 

Acabou por ir parar a um tubo todo enrolado onde ainda recebeu 

mais químicos e aí ficou (se é possível!) ainda mais mole.  

Em seguida, uma grande parte dela foi absorvida e navegou por um 

líquido vermelho, em direção a outros armazéns mais pequenos. A outra 

pequena parte foi para um outro cano e logo deitada fora. 

Entretanto, a goma fora comprada por uma menina e passou pelos 

mesmos processos que a sua amiga banana: mastigada, ensalivada, 



deslizamento por um cano, armazém, químico, tubo enrolado e químicos. 

Mas aqui, o resultado foi diferente, pois apenas uma parte dela foi parar 

aos tais armazéns e a restante foi pelo cano e deitada fora. 

Pois, meus amigos, estes dois alimentos, sem saberem, fizeram 

parte do mundo maravilhoso da digestão no organismo!  

No fim, a banana ganhou a aposta, pois foi, sem dúvida, mais útil e 

saudável para aquela criança. 
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