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AGORA, MAIS DO QUE NUNCA,
PRECISAMOS AMAR A TERRA, O AR E O MAR.

QUANDO AMAMOS ALGUMA COISA, 
NÓS A PROTEGEMOS.

Jacques Cousteau (1890-1990),
mergulhador e oceanógrafo francês.

Autor do documentário:
O mundo submarino de Jacques Cousteau.
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uma rústica casinha pintada de branco, de janelas azuis 
abertas pro mar, rodeada de palmeiras que dançam ao vento 

e areia macia no quintal, mora Aninha morena, menina serena 
que ama o mar, que adora mergulhar, que conhece cada peixe 
pelo nome, cada tartaruga pelo olhar, e que tem um grande 
amigo, o polvo Pantaleão, que a faz sorrir, que a faz gargalhar.

Pantaleão é brincalhão, alegre e muito solícito. É ele que 
informa Aninha sobre tudo o que acontece no fundo do mar.

Na casinha branca de janelas azuis, os pais de Aninha, o artesão 
Severino e Maria, rendeira de texturas delicadas, transformaram 
esse espaço simples num ambiente aconchegante e acolhedor.

Uma lindeza! – como dizem todos que visitam a casa.
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Um pouco mais adiante, atravessando o bosque de palmeiras, 
moram Léo e Tainá, que estudam na mesma escola de Aninha.

Léo faz barquinhos de madeira para vender para os turistas, 
e Tainá, trançando palha, cria balaios muito bonitos.

De manhã bem cedo, antes de ir para a escola, os três amigos 
gostam de mergulhar num lugar de águas mornas e 

transparentes, protegido por extensos recifes que formam 
uma espécie de grande piscina. No fundo, entre corais coloridos 
e verdes algas, eles encontram Pantaleão, inúmeras tartarugas 
marinhas e uma enorme variedade de peixes. Peixes grandes, 
peixes pequenos, peixes gordos ou compridos, peixes de um 
jeito ou de outro, todos diferentes, mas todos muito amigos.
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Bem pertinho desse lugar, pousada sobre um alto 
rochedo, uma enorme gaivota é vista todos os dias. 
Ela fica tão atenta ao mergulho das crianças que dá 
a impressão de que curte a atividade delas com grande 
interesse.

Léo e Tainá dizem que essa é uma gaivota mágica  
que veio com um bando de outras gaivotas, não se sabe 
de onde, e fi cou tão apaixonada pelo lugar que decidiu 
fi car morando sozinha no rochedo. Aninha não acredita 
muito nessa história, mas o fato é que, depois que 
a gaivota apareceu, eles aprenderam a língua dos peixes, 
das tartarugas e de todos os habitantes das águas. 
Aninha acha que isso é natural, pois, de tanto conviver 
com a galera submarina, uns acabam entendendo 
a língua dos outros.

As horas que passam mergulhando são deliciosas, 
mas sempre chega a hora de ir embora. Em alguns 
minutos, estarão na escola ouvindo, com atenção 
e interesse, tudo o que a professora ensina. 
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Apenas tinham dado uns poucos passos quando um choro 
baixinho os fez parar.

– O que foi? Parece que tem alguém chorando! – disse Tainá.
– É a Mindinha, a mais fofa das nossas tartarugas marinhas.
E ela tem algo enfi ado no nariz – mostrou Léo.

– É um canudo de plástico, igual 
àquele que os turistas usam para beber 
água de coco! – observou Aninha.

Enquanto ela e Tainá seguravam 
Mindinha no colo, Léo, delicadamente, 
retirou o canudo.

– Ai, que dó! Ela está sangrando 
um pouco. Vamos até minha casa, 
precisamos fazer um curativo rapidamente 
– disse Tainá.


