
UMA GOTA DE 
ÁGUA E UMA 

GOTA DE ÓLEO



Há muito, muito tempo quando as galinhas

ainda falavam, havia uma terra longínqua à

frente do sol nascente, onde viviam milhões de

gotinhas de água. Formavam rios limpos cheios

de vida, com peixes de mil cores e algas felizes

que dançavam com a força das marés. Todos

viviam em harmonia.



Mas por trás do sol nascente, havia uma outra

terra.

Tudo era muito escuro, não havia nem azul, nem

amarelo e nem outras cores apenas castanho

escuro. Não havia vida, só tristeza, muito óleo e

poluição. Era tão gorduroso que as gotas de óleo

viviam coladas umas às outras, sem liberdade.

Mas um dia o sol ao espreguiçar-se, deixou um

raio tocar no centro desta terra. Com o calor

soltou-se uma pequena gota de óleo, que

rolou…rolou… e foi parar à outra terra. A

viagem foi muito longa e atribulada, mas chegou

ao fim com a gotinha muito cansada.



Quando olhou à sua volta viu milhares de

gotinhas de água. A gotinha de óleo ficou

surpreendida, nunca tinha imaginado que

houvesse uma terra tão colorida e limpa.

Mas assim que a viram, todas as gotinhas de

água se afastaram.

A gotinha de óleo sentiu-se muito só e triste.

Sempre que ela se aproximava das gotinhas de

água, elas fugiam aflitas.

- Não fujam! Eu não vou fazer mal!- e chorou

lágrimas gordurosas como só as gotinhas de óleo

choram.



Mas uma pequenina gota de água que tinha ficado

para trás, teve pena da gota de óleo e aproximou-se

o mais que pode e explicou-lhe a razão pela qual as

suas irmãzinhas fugiam dela:

- Sabes que não é por não gostarmos de ti que

fugimos, mas desde que o óleo foi inventado, nunca

conseguimos viver felizes juntos.

- Porquê?- perguntou a gotinha de óleo.

- Quando vivemos juntos, tudo fica poluído e morrem

animais e plantas.

- Tem de haver uma maneira de podermos viver

juntos e acabarmos com a poluição!- exclamaram as

duas gotinhas em uníssono.



O Sol que estava muito atento à conversa, decidiu

ajudá-las.

- Eu que estou cá no alto, oiço e vejo tudo o que se

passa. Sei de uma maneira para acabar com este

problema!

- Então ajuda-nos! – pediram as gotinhas.

- Tudo passa pela reciclagem das gotinhas de óleo.

- Como?

- As gotinhas de óleo devem fazer uma viagem

dentro de uma garrafa de plástico vazia. Com a

rolha bem fechada. Depois essa garrafa vai ser

depositada no oleão, essas gotinhas vão ser

recicladas e vão dar origem a outros produtos -

explicou o sol.



- Como por exemplo o sabão.

E aí está uma maneira de viverem juntos em harmonia numa

terra sem poluição e cheia de vida.



As gotinhas agradeceram ao sol e partiram com a

esperança de que as pessoas reciclem o óleo e que as

ajudem a construir um mundo melhor.
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