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Ao meu querido pai, aos pescadores do 
Mucuripe (Fortaleza/CE) e às suas famílias.
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“Ei, menina, o que você sabe 
sobre o mar?”
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— Sobre o mar, eu sei muitas 
coisas. Aprendi muito sobre seus 
encantos e mistérios.
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“E quem foi que a ensinou?”
— Quem me ensinou tudo o que sei 

foi um simples pescador em seu velho 
barco. Mas, para mim, na verdade, ele 
mais parecia um grande capitão em seu 
poderoso navio.
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“E o que ele ensinou a você?”
— Ah, primeiro, ele me ensinou que 

é preciso respeitar a força das águas do 
mar. Só entramos nelas quando estão bem 
calmas e se não estiverem, nada de teimar, 
é melhor esperar toda a fúria passar.
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— Depois me ensinou que no alto-
mar só navega marujo forte e corajoso, 
pois, por lá, o mar é ainda mais furioso 
e quem é fraquinho sente logo vontade 
de vomitar.
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— Também foi ele quem me ajudou a 
aprender a nadar. Jogava-me naquelas 
águas inquietas. Me dizia para bater os 
braços e as pernas e me ensinou a flutuar.
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— Aprendi com ele que sentar na beira 
do mar é uma tremenda enrascada. Pois, 
ali, onde a onda quebra, enche o biquíni de 
areia e a bundinha da gente fica irritada. 
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— Meu capitão me mostrou que o mar 
é a mais pura perfeição da natureza. Por 
isso ficava tão triste quando encontrava 
lixo jogado, pelas pessoas, no mar, 
prejudicando a sua beleza.
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— Mas de tudo que esse pescador me 
ensinou sobre o mar, o mais importante 
foi aprender a gostar das águas, das 
ondas, da inquietude, do embalo, da 
calma, da brisa, do sal, dos peixes e até 
mesmo das histórias de pescador.
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“E, afinal, quem era esse simples 
pescador tão sabido?”

— Esse pescador era o meu pai. 
E na imensidão de tudo que ele me 
ensinou, esse mar se tornou, para mim, 
o significado de amor.
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Waleska Félix

Olá, sou a Waleska, nasci em Fortaleza-CE, mas já 
moro há 9 anos em Juazeiro do Norte-CE. Além deste 
livro, já ilustrei outros livros, entre eles, Minha Lista 
de Vontades. Ilustrar esse livro teve um gostinho 
especial, porque pude contar com as mãos preciosas e o 
auxílio generoso de dois amigos queridos ilustradores: 
Reginaldo Farias e Débora Rodrigues. Das lições que 
aprendi com o mar? Aprendi o quanto é bom contar 
com amigos para segurar firme na nossa mão quando 
a gente treme de medo para pular ondas maiores ou se 
é derrubado por uma delas. E você, que lição aprendeu 
com o mar? Conta pra gente e diz o que achou das 
ilustrações: waleskafelix@gmail.com.

Ana Paula Marques

Nasci na cidade de Fortaleza/CE e, desde muito 
pequena, tenho uma profunda admiração pelos mares 
e oceanos. Conforme apresento na história deste livro, 
sou filha de um pescador, que foi o grande responsável 
por me apresentar as belezas da vida marinha. Sempre 
gostei de ouvir e de contar histórias. Lembro-me dos 
contos de minha mãe, de meu pai, de minhas avós, de 
minhas professoras e de outras pessoas que marcaram 
a minha infância. Também, sempre gostei de inventar 
meus próprios contos, de criar personagens e de 
brincar em um universo de possibilidades chamado: 
imaginação. Hoje, sou professora de Educação Infantil 
e busco encantar as crianças através da leitura e da 
contação de histórias.





Realização

Apoio

O Governo do Estado do Ceará desenvolve, com os seus 184 municípios, o 

Programa de Aprendizagem na Idade Certa - MAIS PAIC, com o compro-

misso de garantir e elevar a qualidade e os resultados da educação de suas 

crianças e seus jovens.

Publicada pela Secretaria da Educação do Estado, através do MAIS PAIC, a 

Coleção Paic, Prosa e Poesia, rica em identidade cultural, reúne narrativas 

de autores do Ceará que tiveram seus textos selecionados por meio de se-

leção pública. Esse acervo constitui um estímulo a mais para se ler e contar 

histórias em sala de aula, garantindo, assim, um letramento competente.


