
Que tal desenhar, pintar e bordar a sua versão do 
maravilhoso Mundo do Faz de Conta? Inspire-se nos países 
da próxima página e... solte a imaginação! 

E, se quiser mergulhar com a Valentina e seu amigo o mi-
co-leão-preto em uma aventura daquelas nessa terra mági-
ca, leia A Copa do Mundo do Faz de Conta, livro de Cesar 
Cardoso com ilustrações de Edusá!
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A Floresta Amazônica Encantada

 Feriados: todo habitante da Floresta Amazônica Encantada tem direito a decretar 
feriado e dar uma festa no dia de seu aniversário.

 Capital: Sumaúma, que é uma árvore com mais de 90 metros, a maior que tem por 
lá, e que anda pela Floresta. Por isso ela pode ficar em qualquer parte do país.

 Governo: monarquia de corrida.
 Moeda: irreal, uma moeda que não existe. Eles resolvem todas as suas despesas, compras e 

vendas, através de trocas.
 Principais rios e lagos: Rio do Vai e Volta, que tem esse nome porque realmente vai e volta. 

De dia corre para o Sul e de noite para o Norte, desaguando nas duas praias do país.
 Praias: são duas. A Praia Grande da Floresta, que é bem pequena e fica ao sul do Rio do Vai e 

Volta, e a Praia Pequena da Floresta, que também é pequena e fica ao norte daquele rio.

Catelândia do Sul

 Feriados: Dia da Vírgula e do Ponto. Criaram esse, feriado porque, acreditam que se. 
A vírgula e. O ponto não. Forem bem, usados, dá uma, confusão danada.
 População: cinco princesas e cinco príncipes foram escolhidos para contar a popu-

lação. Mas no meio da contagem começaram a discutir se eram dez mil ou dez mil e 
um e perderam a conta.
 Esportes: além do futebol, gostam muito de pique-esconde de coroas e troca-troca de mantos.
 Transporte: o governo construiu um metrô de superfície, que é igual a qualquer trem, e um 

trem subterrâneo, que é igual a qualquer metrô.
 Principal despesa: compra de minhocas da Ilha do Tesouro Muito Valioso Mesmo.

Ilha do Tesouro Muito Valioso Mesmo

 Capital: é a cidade com o maior número de buracos. Mas ninguém lembrou de botar 
um nome nela. Então a capital é conhecida como “a capital”. Alguns queriam batizá-la 
de Buraco, mas já existem 18 cidades com esse nome no país.

 População: 1 milhão e 543 mil economistas, já que todos no país se formaram em economia 
para poder calcular o que vão fazer quando acharem o tesouro muito valioso mesmo.
 Moeda: o Furado. Tanto suas notas quanto suas moedas têm um furo no meio.
 Esportes: futebol e qualquer outro esporte misturado com futebol, como futevôlei, futebasquete, 

futessurf e futepique-esconde.
 Turismo: a principal atividade turística é visitar os buracos, com direito a cavar um, pra ver se 

encontra o tesouro.
 Educação: o país possui duas faculdades: uma de Economia (ver “População”) e outra de Bura-

cologia, que ensina tudo sobre buracos.
 Economia: a maior ocupação econômica do país é a fabricação de pás. E a principal receita é 

a venda de minhocas para Castelândia do Sul.
 Presidente: ninguém sabe quem é, pois só ele foi avisado que ganhou a eleição e pediram 

para que guardasse segredo. Até agora ele conseguiu, ganhando assim grande popularidade, 
embora continue desconhecido. É o desconhecido mais famoso do país.



Terra das Mil e Umas Noites de Sono

 Língua: o bocejês. Algumas pessoas também falam o ronquês, enquanto estão dormin-
do.
 Governo: o pessoal escolheu um cachorro para governar. Quando ele abana o rabo, é 

sinal de que aprovou o que foi apresentado. Se ele rosnar é porque foi contra. Se ele dor-
mir, está reeleito.
 População: 3 milhões de pessoas acordadas, 4 milhões de pessoas dormindo e 28 sonâmbulos.
 Esportes: praticam muito o futebol e o vôlei de sonhos, que só pode ser jogado dormindo.
 Transporte: o meio de transporte mais popular do país é a cama com rodinhas.
 Culinária: o principal prato da Terra é a pizza delivery. O pessoal escolhe o sabor, liga para a 

pizzaria, encomenda e tira uma soneca enquanto ela não chega.

O Fundo do Fundo do Mar

 Feriados: Dia da Toalha. Nesse dia todo mundo pega uma toalha e vai para a rua se 
enxugar. Mas continuam todos molhados.
 Capital: Grande Barreira de Coral.

 Outras cidades: Naufrágio, cidade formada por quatro navios que afundaram. Há também a ci-
dade de Titanic 2 – a Cópia, que, como diz o nome, é uma cópia do Titanic.
 População: 3.876.459 habitantes, incluindo gente, peixes, crustáceos, tartarugas e demais seres 

vivos do oceano.
 Governo: um presidente e dois xerifes.
 Moeda: as conchas que já não estão sendo usadas por algum bicho.
 Esportes: o esporte principal é a natação, é claro. Mas eles também praticam futebol alagado, 

vôlei ensopado, surf submergido e corrida inundada.
 Turismo: é um dos países mais bonitos do planeta, mas quem for visitá-lo não pode esquecer do 

equipamento de mergulho, com tanque de oxigênio.
 Transporte: submarinos com varanda.
 Cultura: na cidade de Titanic 2 – a Cópia, existe uma cinemateca onde só são exibidos filmes 

passados no mar, seja no fundo ou na superfície. Ou até nos dois, como é o caso de Titanic.

República Boiante dos Piratas

 Capital: piratas da Nau-capitânea, o navio mais bonito de todos os que formam a re-
pública, vivem querendo que ela seja a capital. Mas os piratas e as piratas de todos os 
outros navios continuam escolhendo Canoa para essa função. Canoa é a segunda menor 
cidade-embarcação do país. A primeira é o Beco da Boia.

 Fronteiras: água por todo lado.
 Principais rios e lagos: um país feito de navios não pode ter rios e lagos, senão ele afunda.
 Turismo: Você nunca pode visitar a República Boiante dos Piratas nas férias, porque nessa épo-

ca o país todo viaja para conhecer outro país.
 Transporte: todo tipo de embarcação.
 Culinária: peixes, peixes e peixes.
 Fauna: o país tem três cachorros e dois gatos.
 Principais problemas: É muito difícil andar de carruagem, a cavalo ou mesmo de bicicleta por lá.


