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Os amigos Lavínia, Felipe, Tadeu e Alice se encontraram em
uma pequena e linda cidade do Nordeste brasileiro, na feira
livre, lugar onde seus pais ou parentes estavam vendendo
seus produtos (frutas, verduras, legumes, raízes etc.) que
foram cultivados em seus quintais, roças ou territórios onde
vivem.
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ALIMENTO SEM AGROTÓXICO



Sempre que se encontram, os quatro amigos vão para a barraca da vovó
Estrela D'Alva, uma mulher sábia que tem sempre lindas histórias para contar.
E nesse dia não foi diferente...

Felipe, um garoto muito esperto, que adora se imaginar viajando entre os
planetas, disse:

- Que tal a gente ir para a barraca da vovó Estrela e vê se ela conta uma
história para nós?
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- Eu quero ir! Disse Tadeu, começando a imaginar qual seria a história daquela
vez. "Será que vovó Estrela vai falar sobre alguma viagem que ela fez?”,
pensou, já sonhando com um país longínquo, na África, cheio de mistérios e
lendas...

Lavínia e Alice, muito animadas com a proposta do Felipe, disseram em alto e
bom som:

- Vamos ver vovó Estrela!
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ESTRELA 
D'ALVA

A barraca da vovó Estrela D'Alva é um lugar especial: tem um cheirinho de
mato, delicioso, como se a chuva e o vento tivessem acabado de tocar nas
folhas e flores, fazendo com que seus perfumes se espalhem por todos os
cantos. Outra coisa que desperta a curiosidade na barraca da vovó, é a sua
decoração: tem "mensageiros do vento", cocares, colares e tecidos coloridos.
Apesar do calorão do dia, pois na Caatinga, bioma onde os quatro amigos
vivem, o verão é muito quente, a barraca da vovó é fresquinha e acolhedora.



Ao ver as crianças chegarem, vovó Estrela disse:

- Estava esperando vocês! Me lembrei de uma história, muito
importante, que ainda não contei. Estão prontos para ouvir?

- Estamos! Falaram todos ao mesmo tempo, com os olhos arregalados e
brilhantes, e largos sorrisos.
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"Um certo dia, em um belo amanhecer, o Sr. Sol começou a derramar seus
raios luminosos sobre os cactos, mandacarus, ipês, umbuzeiros,
ouricurizeiros... 

O calorzinho do Sr. Sol começava a aquecer as rochas que formavam açudes
naturais, como também as rochas marcadas por histórias de povos que ali
viveram há muito tempo...

As aves brincavam no céu azul, limpinho, sem nuvens! Papagaios, ararinhas,
gaviões... Todos a festejarem o nascer de um novo dia!!!



Sr. Sol, cuja luminosidade não deixa nada escondido, percebeu que havia algo diferente com
um de seus planetas, e pensou:

- "Estou percebendo algo diferente... Vejo que nada ocorre de anormal com Saturno,
Júpiter, Urano e Netuno, os quatro maiores planetas do meu sistema. Já observei
que nada mudou com Mercúrio aqui pertinho de mim; com Vênus, carinhosamente
chamado de Estrela D’Alva, está tudo em ordem; com Marte, o planeta vermelho,
ainda continua tudo normal, apesar dos humanos estarem por aqui “bisbilhotando”
com seus robôs. Assim só resta o mais lindo de todos os planetas, a Terra! O que
está acontecendo....????

               



- Minha querida Gaia (apelido

carinhoso da Terra), o que está

acontecendo com você? Sinto uma

profunda tristeza saindo de seus rios,

oceanos, florestas, montanhas... O

que está acontecendo?

Nesse momento, vovó Estrela parou de contar a história,
e para tomar um pouco de fôlego, perguntou:

- Vocês já estudaram sobre o Sistema Solar na
escola?
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  - Já sim, vovó Estrela! Nós estamos no 6° ano, e nossas prós falaram
sobre coisas maravilhosas sobre o Sistema Solar: sobre a rotação da
Terra; porque o ano tem 365 ou 366 dias...  Disse Alice, lembrando de
sua escola, no povoado onde mora.
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 - Na escola da minha aldeia, a professora nos levou para a sombra
de uma árvore bem frondosa, e explicou que o Universo tem milhões
de galáxias, e que as galáxias têm milhões de estrelas, planetas,
cometas, asteroides... Sonho em um dia poder viajar entre as
estrelas!                            

  Afirmou Felipe, que vive em uma aldeia que
pertence a um dos inúmeros povos
indígenas que vivem às margens do Rio São
Francisco.                    
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 Tadeu, que é morador de uma Comunidade Quilombola, contou com um grande
sorriso:
- Todas as noites, quando vou brincar com meus amigos e amigas, olho
para o céu do minha comunidade e vejo milhões de estrelas e, se tiver
lua cheia, adoro sair correndo, olhando para a lua... 
Parece que ela corre atrás de mim! 
É muito divertido! 
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  - E você Lavínia? Não tem nada a dizer? Perguntou vovó Estrela.

- Vovó, eu também estudo no 6° ano. A minha professora explicou sobre os
vários tipos de solo que a Terra tem; sobre as nascentes dos rios; sobre a
chuva, os oceanos... O nosso planeta é tão lindo! 

Exclamou Lavínia com seus olhinhos brilhantes 
de tanta alegria!

                           



- E verdade Lavínia. Mas, por que será que o Sr. Sol
percebeu que a Terra estava tão triste?

Com essa pergunta, Vovó Estrela, retomou a história de
onde havia parado:

"Com seu vozeirão forte e quente, o Sr. Sol voltou a
perguntar:
_ Gaia, o que está acontecendo? Por que essas
lágrimas a deslizarem pelas montanhas, indo na
direção dos oceanos?



Observo justamente os mais inteligentes:
homens e mulheres que, para satisfazerem suas
vontades, estão me destruindo com o
desaparecimento de florestas, de animais e,
como se nada disso bastasse, estão usando
AGROTÓXICO nas plantações. Com isso, estão
contaminado o solo, a água, o ar e todos os seres
vivos.
                                 

Gaia deu um longo e forte suspiro, que fez tremer suas montanhas, e disse:

- Há muito tempo venho observando as ações danosas e perigosas de
meus filhos e filhas, que nasceram de minhas entranhas... 



O Sr. Sol, muito concentrado ouvindo o
que Gaia estava a contar, pensava,
preocupado: 

Por que os 
humanos fazem 

coisas tão 
absurdas?



Gaia, continuou a expressar sua tristeza, ao mesmo tempo em que perguntava:

- Como pode alguém usar um líquido, que eles chamam de AGROTÓXICO
ou de "defensivo" agrícola, para matar insetos ou algum tipo de "pragas"
em suas plantações, quando é possível cuidar das plantas de forma
orgânica, sem nenhum tipo de veneno?



- Sr. Sol, continuou Gaia, você sabia que o AGROTÓXICO
penetra no corpo das pessoas através da pele e da respiração?
Entra no corpo, vai se acumulando e não demora muito as
pessoas que manipularam o produto químico, adoecem,
podendo vir a ter câncer, problemas neurológicos, levando, até
mesmo ao suicídio.



- Esse produto químico, o AGROTÓXICO, é produzido em países

da Europa e EUA, onde são proibidos, e está presente nas

casas de bilhões de pessoas, em todo o mundo, fazendo parte

das refeições, já que são usados na produção de alimentos.



- Como se nada disso bastasse, os AGROTÓXICOS estão

contaminando o solo, os lençóis freáticos, os rios, chegando aos

mares e oceanos, contaminando tudo por onde passa.

- Sr. Sol, como não chorar com tanta destruição e dor?  Perguntou

Gaia, com o "coração" a palpitar de tristeza."
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  Nesse momento, Vovó Estrela deu um longo e profundo suspiro e disse:

- Também estou com vontade de chorar...

As crianças se entreolharam, com os olhinhos cheios de lágrimas.                          

Alice, a mais peralta dos amigos, disse:

- Vovó Estrela, como podemos fazer para
que nossa "mãe" Gaia volte a sorrir?
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  Estimulada com a pergunta de Alice, vovó Estrela diz:

- Alice, seus pais, que são agricultores familiares, bem como na
comunidade de Tadeu, na aldeia de Felipe e, também no bairro onde
Lavínia mora, vivem muitas pessoas que procuram viver sem agredir nossa
linda "mãe" Gaia.                            
E são as ações de todas essas pessoas que

fazem o sorriso de Gaia voltar em forma

de lindas flores e os belos cantos de

pássaros.



Gaia, no que

você está

pensando? 

- Vamos ver o que mãe Gaia vai nos dizer sobre isso?
Perguntou vovó Estrela, voltando a narrar a história...

" De repente, o Sr. Sol observou que um largo e belo
"sorriso" iluminava a Terra...



- Sr. Sol, sonho com o tempo em os seres humanos, além da sua inteligência,

valorizem outras coisas que eles têm e nem se lembram: a capacidade de se

preocupar e ajudar o outro - Empatia e Solidariedade; a habilidade de cuidar

do solo, dos rios e plantas, produzindo alimentos orgânicos e saudáveis -

Agroecologia; comprando e usando produtos que não agridem seu próprio

corpo e nem o ambiente - Sustentabilidade."



"Sr. Sol observou que a cada palavra que
brotava de mãe Gaia, milhares de flores
desabrochavam; o vento balançava as folhas
com delicadeza, produzindo uma espécie de
bailado, com movimentos suaves por todo o
planeta; as águas dos rios, se tornaram
cristalinas e desciam as montanhas formando
lindas cascatas; e os animais apareciam e se
agrupavam em todos os lugares: correndo
pelos campos, saltando entre as árvores,
voando perto das nuvens...
                                      



O sorriso de mãe Gaia era a coisa mais bonita que o Sr. Sol já tinha visto!

Mãe Gaia terminou sua narrativa perguntando:

_ Por que os seres humanos, tão inteligentes, ainda não aprenderam que a
Terra, precisa ser tratada com RESPEITO por todos, e defendida dos homens e
mulheres que ainda não são capazes de AMAR e desejar uma vida em
HARMONIA com todos os seres e ambientes que formam o corpo da TERRA?”
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Assim, Vovó Estrela terminou a história e todos – Alice, Felipe, Lavínia e Tadeu, ,
ficaram em silêncio, a pensar...
- O que é preciso ser feito para que os seres humanos usem sua
inteligência, empatia e solidariedade, para que "mãe" Gaia esteja sempre
a sorrir?”

Fim
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