
8

CAPÍTULO
UM

Começando

Você lembra de quando era um bebê? De quando 
estava aprendendo a caminhar? De quando estava 
aprendendo a falar? O mundo parecia IMENSO e, às 
vezes, assustador. Havia muitas coisas que você não 
conseguia fazer:

Você não conseguia amarrar os 
sapatos.

Você não conseguia escrever o seu 
nome.

Você não conseguia nem levar a colher até a boca.
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Tudo isso era muito difícil. E continuou sendo 
difícil por muito, muito tempo.

Desenhe ou escreva sobre alguma coisa
que tenha sido muito difícil para você.

Mas então você começou 
a aprender. Você aprendeu 
a amarrar seus sapatos e a 
escrever seu nome. Aprendeu 
a comer corretamente. 
Aprendeu a caminhar, a 
falar e a somar. Aprendeu a 
estalar os dedos e a escovar 
os dentes.

E tudo que você aprendeu, 
mesmo as coisas de que 
você não se lembra como, foi 
aprendido passo a passo.
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Por exemplo, lavar as mãos. Sim, até mesmo isso 
foi algo complicado para você. São muitos passos: 
abrir a torneira, passar um pouquinho de sabonete 
nas mãos, esfregá-las e, finalmente, enxaguá-las. Hoje 
isso é muito fácil, e você faz tudo sem nem precisar 
pensar nos passos dados. Mas quando você estiver 
em um banheiro público, provavelmente verá pais 
segurando seus filhos na pia e dizendo-lhes: “Esfregue 
bem as mãos”. Isso acontece porque as crianças 
pequenas não sabem o que precisam fazer.

Mas você sabe. Você sabe porque alguém o ensinou 
e, depois, você repetiu muitas vezes o que aprendeu. 
Lavou tantas vezes as mãos que lavar as mãos virou 
um hábito.

Hábito, portanto, é algo que você faz muitas 
vezes, repetidamente, sem sequer pensar no que está 
fazendo.

Huebner_Maus_Hábitos.indd   10Huebner_Maus_Hábitos.indd   10 17/05/11   13:1317/05/11   13:13



11

Pegar a sua mochila antes de ir para a escola é um 
hábito. Também é um hábito pegar o garfo ao sentar 
para comer, ou escrever seu nome na parte superior 
de uma folha de papel ao fazer um teste. E até mesmo 
deitar na sua posição predileta antes de dormir é um 
hábito. Provavelmente, você tenha mil hábitos. Todo 
mundo tem.

Pense em algo que você faz de uma determinada 
maneira. Algo que você faça repetidamente, sem 
precisar sequer pensar no que está fazendo.

Desenhe ou escreva sobre isso 
no espaço abaixo
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As pessoas se esforçam em aprender bons hábitos. 
Seus pais provavelmente possuem alguns hábitos 
que desejam que você aprenda – coisas que eles, 
agora, ainda precisam pedir que você faça, mas com a 
esperança de que, um dia, não seja mais nem preciso 
pedir.

Marque nos quadrados abaixo os hábitos que 
você já tem e também aqueles sobre os quais 
está aprendendo.

Esperar sua vez para falar.

Hábitos úteis
Pedir desculpa depois de arrotar.

Usar guardanapo à mesa.

Cobrir a boca ao tossir.

Segurar a porta quando alguém vem
atrás de você.

Mastigar de boca fechada.

Cumprimentar as pessoas que você encontra.

Escovar os dentes todos os dias.

Esperar na fila sem empurrar.

Arrumar a cama pela manhã.

Todos esses hábitos são úteis. Os hábitos úteis são 
uma prova de polidez, de boa educação. Eles fazem 
com que você se mantenha saudável ou que seu dia 
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seja mais agradável. Os hábitos úteis são hábitos que 
devemos adotar.

Mas há outros tipos de hábitos também. Hábitos 
que não são saudáveis. Hábitos que acabam causando 
PROBLEMAS para as pessoas. A maior parte das 
pessoas tem um ou outro desses hábitos, que 
chamaremos de “hábitos não muito úteis”.

Pense em todas as pessoas que você conhece: 
adultos, crianças e em você mesmo. Marque, abaixo, 
os hábitos não muito úteis que as pessoas que você 
conhece têm.

Esquecer de puxar a descarga do vaso sanitário.

Hábitos não muito úteis
Deixar as luzes do quarto acessas mesmo quando
você está em outra peça da casa.

Roer as unhas.

Falar com a boca cheia.

Chupar o dedo.

Deixar roupa suja no chão.

Enrolar o cabelo até ele ficar cheio de nó.

Mastigar o tecido da roupa que está usando.

Mexer nos cortes de sua pele ou nas picadas
de mosquito até que sangrem.
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Se você está lendo este livro é porque há alguma 
chance de que você tenha um desses hábitos que não 
são tão úteis.

Parabéns! Não por você ter esses maus hábitos, 
mas porque você admite que os tem. Algumas pessoas 
fingem que esses hábitos não são maus hábitos, o que 
é um tanto quanto ridículo, se pensarmos bem.

E algumas pessoas sentem vergonha de seus maus 
hábitos, talvez porque tais hábitos chamem muito a 
atenção.

Tire
o dedo
da boca.

Por que você
está puxando
as pálpebras?

Pare
com
isso.

Não mexa

nas unhas

dos pés.
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PARE PARE PARE PARE

Você provavelmente já 
tentou parar com esses 
hábitos. Muitas vezes, talvez. 
Mas quer saber de uma 
coisa? Você não precisa 
continuar a ter esses hábitos.

Isso mesmo. De agora 
em diante, você não vai 
mais precisar tentar não 
chupar o dedo ou não roer 

as unhas. Não precisará mais 
se esforçar em parar, pois é 
quase impossível PARAR de 

ter um hábito desagradável de 
uma hora para outra.

Mas é possível, bem, bem 
possível, criar um novo hábito e 
fazer com que ele substitua o 
velho, de modo que este não 
mais o incomode.

Muitas crianças 
aprenderam a fazer isso. 
E você também pode 
aprender. Continue lendo 
o livro e você aprenderá.
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