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D. Gotinha e Sr. Gotão 

Trabalho realizado no âmbito do Projeto: “ Uma gota de água, uma gota de óleo” 

Nas águas da praia da Madalena D. Gotinha vivia feliz e despreocupada. A vida 

na natureza era tão bela! Até que um dia… 

Gotinha- Quem és tu?!!! O que fazes aqui? 

Gotão- Eu sou o Sr. Gotão. Vim para aqui e não fui para o oleão! Ah! Ah! 

Gotinha- Tu és uma gota de óleo? Como vieste cá parar? 

Gotão- Olha…As pessoas compraram-me, utilizaram-me e deitaram-me na pia…  

Gotinha- Ai que horror!  

D. Gotinha nem acreditava naquilo… 

Gotinha- Tu sabes que basta um litro de óleo lançado na água para poluir um milhão 

de litros de água? 

Gotão- Isso são mentiras! Até gostei de vir cá para te conhecer. Não gostas de mim? 

O Sr. Gotão parecia achar aquilo um exagero.  

D. Gotinha estava mesmo muito chocada… Mas, de certo modo, tinha pena dele. 

Gotinha- Gosto de ti, claro, mas tu estás a estragar a vida de muitas pessoas que 

precisam de mim… Sabes que a água é essencial à vida?  

Gotão- E eu não sou essencial? 

O Sr. Gotão já estava a ficar muito triste! 

Gotinha- Tu tens a tua função, mas não deves ser lançado nas águas porque as poluis. 

POLUIS! POLUIS! POLUIS! 

Gotão- Eu não tenho culpa de que humanos irresponsáveis me tenham atirado para 

aqui… O que hei de fazer? 

Gotinha- Sabes que há locais no Planeta onde já não existe água potável? Não! Não te 

aproximes de mim! Vai embora! 

Gotão (triste) começa a chorar… 

Gotão- Ai que triste sina a minha!  

Gotinha- Não chores! Sabes que há uma solução? 

Gotão- Há?!!! Qual? 
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Gotinha- Tem calma! Ouve com atenção! 

Gotinha- Tu podes ir para o oleão e serás reutilizado!  

Gotão- A sério? Reutilizado como? REUTILIZADO COMO? REUTILIZADO COMO???? 

Gotinha- Será como se renascesses… 

Gotão- A sério? Não me vão matar? Não me vão fazer mal? 

O Sr. Gotão estava mesmo aflito!  

 D. Gotinha tentava acalmá-lo. Coitado! Até tinha pena dele! De facto, a culpa era dos 

homens, que não respeitavam a Natureza!  

Eles bem sabiam que tudo aquilo contribuía para o aquecimento global! 

Gotinha- Olha, depois do oleão vais sofrer um processo de transformação. 

Gotão- Jura? E transformo-me em quê? Em Super-Herói? 

O Sr. Gotão já parecia mais animado… 

Gotinha -  Podes transformar-te em biodiesel… Ou em sabão cheiroso e perfumado. 

Gotão- Jura? 

Gotão- Mas agora já é tarde de mais… 

Gotinha- Nunca é tarde de mais! Eu e as minhas amigas vamos falar com os voluntários 

da praia para que te recolham e te levem para o oleão… 

O Sr. Gotão estava cada vez mais animado! Afinal havia solução 

Gotão- Urra! Urra! Vamos já… Onde estão os voluntários? Achas que vão demorar? 

Estou mesmo ansioso! Afinal quero contribuir para melhorar o Planeta! 

Passou-se bastante tempo… 

Depois de ter ido para o oleão, ele é agora um sabão limpo e perfumado! 

D. Gotinha e Sr. Gotão encontram-se novamente. 

D. Gotinha- Olá! Que cheiroso! Tu és mesmo o Sr. Gotão, não és? 

Sr. Gotão- Claro! Agora já podemos ficar juntos. Gosto de ti!! 
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