
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Ás veces, os animais son un bo exemplo 

de cooperación 
 

A DANZA DAS ABELLAS 
 

As abellas memorizan rapidamente o 
camiño ata a fonte de polen, néctar ou 
auga, e son capaces de recordalo 
durante un par de semanas. 
Cando unha abella regresa á colmea 
con alimento ou auga, ás veces móvese 
en círculo, entregando unha parte do 
alimento a outras abellas. 
Esta danza circular indica que o 
alimento está a menos de 40 metros 
de distancia. Logo, os seus conxéneres 
voarán ata alí para recolectar máis. 
Curiosamente se o alimento está moito 
mais lonxe, a abella interpreta a danza 
do oito, dous círculos cun breve 
percorrido en liña recta entre ambas. 
Este movemento rectilíneo indica a 
dirección da fonte e a duración do baile 
a distancia. A danza compleméntase  
con son e olores para comunicar o tipo 
de alimento que atopan. 
 

A cooperación entre nós é unha axuda para mellorar este 
mundo no que vivimos 

 

A CUESTIÓN DO ELEFANTE 
 

Nun afastado país de Asia, había unha cidade na que todos os 
seus habitantes eran cegos. 
Certo día chegou un circo aos arredores da cidade cun enorme 
elefante. A poboación estaba ansiosa por coñecer o animal e 
precipitáronse ao seu encontro. E claro, como non podían velo, 
apalpárono para reunir información, tocando distintas partes do 
seu corpo. O primeiro atopouse coa trompa do elefante. O 
segundo, cun cabeiro. O terceiro, cunha orella. O cuarto, cunha 
pata. O quinto, co estómago e o sexto co rabo. Despois todos 
foron para a casa contentos de ter descuberto exactamente 
como era o elefante. Comezaron a contar as súas experiencias. 
“Oh, un elefante é fantástico!” dixo o primeiro “brando e áxil como 
unha serpe”. “Non”, dixo o que tocara o cabeiro, “é baixo e duro”. 
“Vós os dous estades equivocados”, dixo o terceiro que estivera 
tocando a orella “o elefante é plano e delgado como unha gran 
folla”. “Oh non” dixo o cuarto que estivo tocando a pata. “É como 
unha árbore”. E os outros dous engadiron: “É como unha gran 
odre”, “é como unha soga”. Estiveron discutindo e discutindo. 
Nese momento pasou por alí unha persoa que podía ver. “Todos 
vós tedes razón” dixo esa persoa. “Todas as partes xuntas son o 
elefante”. 
Cada un apalpara unha soa parte, e todos a percibiran 
erroneamente. Ninguén coñecía a totalidade, pola que todos 
imaxinaban algo, pero algo equivocado. 

Adaptación dun conto Sufí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


