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Palavra da Presidente

As vinte e cinco estórias que selecionamos no concurso Vida de Instrutor 

divertem, surpreendem, emocionam e ensinam. Parceiro do produtor rural, o 

instrutor do nosso SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) convive com 

os homens e mulheres do campo, leva conhecimento e os capacita a gerenciar 

suas atividades e suas esperanças de bem-estar social.

Os relatos sobre o dia-a-dia da população rural, suas crenças e sabedoria 

confirmam a nossa confiança no processo educativo, que transforma vidas e 

mostra caminhos para o crescimento. Todo esse rico universo você encontrará 

nas histórias reproduzidas no livro Vida de Instrutor. São histórias que falam sobre 

os bons resultados que podem ser obtidos com a feliz combinação da sabedoria 

popular com a instrução formal. Mostram casos vitoriosos de empreendedores 

que se formaram nas ações educativas do SENAR e encontraram soluções 

criativas para suas atividades.

A missão do instrutor do SENAR é nobre e desafiadora. É com orgulho que 

cumprimentamos a todos que compartilharam suas experiências conosco. Leia 

suas histórias e conheça um pouco mais sobre o campo brasileiro. 

Boa leitura!  

Senadora Kátia Abreu
Presidente da CNA e do Conselho Deliberativo do SENAR





COLETÂNEA DE HISTÓRIAS
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O sabão mágico

Nas minhas constantes andanças como 
instrutor, relembro um “causo real”, 
daqueles que ficam na memória de um 
educador rural: o Senar-DF programara 
um curso de Fabricação de Produtos de 
Limpeza nas bandas do Núcleo Rural 
Ponte Alta. Lá chegando, encontrei um 
grupo animado formado basicamente por 
mulheres. Logo que iniciamos a parte formal 
das apresentações, destacou-se, entre 
elas, uma senhora que chamarei de Dona 
Maria, para preservar sua privacidade. Ela se 
destacava das demais pelo olhar vivaz, sempre 
curiosa, sorridente, com cara de “aluna pimenta- 
malagueta”. Pimenta-malagueta?! Sim, explico-me: 
na minha classificação pessoal de participantes, observo três 
tipos de alunas: 

a) aluna “feijão-com-arroz” é aquela que participa, está interessada, acaba o curso e 
replica em casa o que aconteceu no treinamento;

b) aluna “pimenta-de-cheiro” é aquela que participa, faz muitas perguntas, acha tudo 
interessante mas, na prática, pouco repete do que aprendeu:

c) aluna “pimenta-malagueta” é aquela que participa, está interessada, faz perguntas 
objetivas – e até desconcertantes – e, com certeza, vai “arder muito tempo” de tanto querer 
aplicar o que aprendeu. 

Mesmo depois do curso, elas acabam criando um canal de comunicação com o instrutor, 
relatam suas experiências, dúvidas e sucessos, o que nos faz ser assessores técnicos dessas 
heroínas do campo.

Dona Maria participou de todo o processo, então, interessadíssima. Pelos relatos, percebi 
que ela já sabia fazer sabão, aprendendo empiricamente. Contou-me que os resultados 
variavam, pois ora “dava certo”, ora “desandava”... Ao final do treinamento, procurou-me, 
entusiasmada, prometendo que iria aplicar, metodicamente, tudo o que apreendera, dando-
me notícias dos resultados...

Não tardou muito. Na semana seguinte ao curso, telefona a Dona Maria informando que o 
seu companheiro sofrera acidente “desmontando um motor”. Supus de imediato que veículo e 
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mecânico eram movidos a álcool. Segundo ela, “iria ficar uns tempos parado sem poder fazer 
nada”– ou seja, a renda iria apertar, e ela buscava formas de “sustentar a família”. Sugeri, então, 
que fizesse dos produtos de limpeza a “ponte alta” para ajudá-la naquele momento.

Passaram-se uns tempos, nas minhas contas, cerca de um ano e meio. Retornando, mais 
uma vez, por aquelas bandas, recebo a visita de Dona Maria toda serelepe num fusquinha 
reformado, me dizendo que se transformara numa microempresária de produtos de limpeza, 
graças ao “sabão mágico”!

“Sabão mágico”? Indaguei curioso: não me recordara de ter ensinando nenhum truque ou 
formulação que pudesse atribuir “poderes mágicos” ao sabão. Ao que ela, satisfazendo minha 
curiosidade, relatou: “Na semana posterior ao ‘curso de sabão’ fui à luta: comprei uns trezentos 
e poucos reais de matéria prima básica pra fazer produtos de limpeza, juntei com outros tantos 
materiais da propriedade: gorduras usadas, banhas de porco e de galinha, folhas de mamão, 
abacate, babosa, melão de São Caetano, etecetera... E botei a imaginação pra funcionar...Fiz 
uns tantos quilos de sabão em barra, de detergente, completei com outros tantos de amaciante 
pra roupas e compartilhei rapidamente os produtos com meus vizinhos de chácara, parentes, 
até a sogra me ajudou! As ’sobras’ eu utilizei pra conquistar novos clientes. Acondicionei os 
produtos em pequenas embalagens que intitulei de ‘amostras de sabão mágico’. A estratégia 
era simples e eficiente: cada cliente satisfeito – porque comprovava e eficiência de meus 
produtos naturais – trazia novos parceiros”. 

E prosseguiu: “assim, de grão em grão, em pouco mais de seis meses, nem me dava ao 
trabalho de sair da chácara. A freguesia ‘fidelizada’ – cento e tantos – vinha adquirir produtos na 
minha porta. O pagamento era diversificado: dois quilos de sabão por uma galinha, dois litros 
de amaciante por um balde de feijão, tinha gente que até pagava com dinheiro vivo!”.

Segundo seu inusitado relato, ia sustentando a família, enquanto o maridão sarava. Como 
era de se esperar, os negócios tendiam a se ampliar: procurou, então, um químico que pudesse 
acompanhar e supervisionar seu promissor empreendimento, tratou dos papéis e dos registros 
competentes, e pimba! Montou uma microempresa de produtos de limpeza.

  Hoje ela administra um lava-jato chamado “Sabão Mágico” – tinha que ser né? –, 
limpando tratores, caminhões, picapes, automóveis, motos e até carroças. No mesmo lugar, 
comercializa uma linha de produtos de limpeza biodegradáveis. Dessa maneira, Dona Maria 
prossegue, tocando sua vida... 

Ah, já ia me esquecendo: o “maridão”, logo que se recuperou das dores, resolveu se 
acomodar no negócio da patroa e andou se “esfregando” com uma das freguesas. Resultado: 
Dona Maria passou-lhe um “sabão especial” – creio eu que com urtiga –, e mandou o dito cujo 
se “ensaboar” noutra freguesia. Soube ainda de boa boca que ela já está de marido novo, 
versão “companheiro trabalhador”. Por essas e outras, vale a pena ser instrutor do SENAR.

Arnaldo Ribeiro Cerqueira Lima é Professor, Especialista em Tecnologias 
Apropriadas e instrutor de Formação Profissional Rural e Promoção Social 

do SENAR Distrito Federal.



11

No início da profissão de instrutor, falar em público foi 
uma das maiores dificuldades que tive em função 

de vários fatores que traziam certa insegurança 
diante de alguns temas abordados, porém, 

pouco tempo após começar trabalhar 
com qualificação profissional, aprendi 

a importância de iniciar uma atividade 
a partir de uma boa apresentação 

e que esta possibilita ao instrutor 
e aos participantes começar 
um treinamento segundo a 
oportunidade de se conhecerem, 
quebrando alguns paradigmas, 
preconceitos e até mesmo 
diferenças. Desse modo foi 
através de uma apresentação 
que começa minha história. Uma 

dinâmica muito conhecida, onde 
cada participante se apresenta aos 

demais de forma simples, dizendo nome, 
local onde mora, função que exerce, tempo na atividade 

desenvolvida, experiências vivenciadas na profissão e, por último, um sonho ou objetivo que 
pretende realizar na vida.

Iniciei a apresentação pedindo aos participantes que se apresentassem na frente da 
turma, ao meu lado, para que todos pudessem acompanhar com mais clareza. Um dos 
primeiros alunos, após sua apresentação, disse que seu sonho era o de ter casa própria, pois 
ainda pagava aluguel. Estou certo que esse é o sonho mais comum nessa dinâmica, e assim 
seguimos as apresentações com sonhos incomuns, absurdos, audaciosos e outros normais, 
como o de ter um carro, poder dar uma condição melhor de vida para família, ver os filhos 
concluindo curso superior, ganhar na mega-sena sozinho. Cada participante com um sonho 
diferente foi se apresentando, permitindo que pudéssemos, desse modo, conhecer um pouco 
mais das suas particularidades.

Faltando três participantes para encerrar as apresentações do grupo, um senhor se 
levantou e disse: “– Estou muito contente com a oportunidade de participar desse treinamento 

Vivenciando emoções
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e estar aqui com vocês, pois não tenho muita experiência profissional. Meu sonho é um pouco 
diferente do sonho de vocês: peço todos os dias a Deus que ilumine os médicos e cientistas do 
mundo para que a medicina possa evoluir ao máximo e, assim, quem sabe um dia, achar a cura 
para o problema da minha filha de nove anos que não fala, não escuta e apresenta constantes 
problemas de saúde.” 

Ao escutarmos as palavras daquele participante que falava como um pai em desespero, a 
sala se silenciou e uma forte emoção tomou conta de todos que, até então, sonhavam com bens 
materiais e objetivos individuais. Eu estava em pé e, com um nó na garganta, pude observar 
vários olhos se enchendo de lágrimas e cabeças se abaixando, pois alguns dos participantes 
conheciam a situação daquele pai. Naquele momento, eu tinha completa consciência que era 
minha responsabilidade tentar contornar a situação e prosseguir com a atividade. Elogiei o 
sonho e a forma de pensar daquele homem, pensei em fazer uma pausa nas apresentações 
para que eu e os participantes pudéssemos recompor a emoção e o sentimento que havia 
ocupado todo ambiente. Pedi, então, para o próximo participante continuar a apresentação, 
imaginando que seria a solução para quebrar o gelo daquela situação. E, para minha surpresa, 
o próximo participante levantou com os olhos lacrimejando e disse: “– Professor, desde o início 
dessa apresentação, estou aqui pensando qual seria o meu sonho e já estava certo em contar 
que era ter uma profissão melhor ou não ser empregado de ninguém, mas agora mudei, a partir 
de hoje sonharei também que a medicina possa evoluir o suficiente para, quem sabe um dia, a 
filha desse meu amigo alcançar a cura. E a partir de hoje sonharei junto com ele.”

Dessa vez não teve como segurar, tive que fazer um intervalo para recompor as forças 
e poder seguir as atividades. O sonho de um pai me fez entender de forma clara a grande 
diferença entre ter um objetivo na vida e um sonho de realização. Assim, hoje posso afirmar: 
um objetivo de vida é individual enquanto os sonhos - estes, sim - podem ser compartilhados.

Márcio Vessoni Domingues é Especialista em Mecanização Agrícola e 
instrutor de Formação Profissional Rural do SENAR Paraná.
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Ensinando e aprendendo

Santa Luzia é o nome de uma comunidade rural 
localizada no município de Paim Filho, na região norte 
do Rio Grande do Sul. O nome já nos faz pressupor 

a origem étnica das pessoas que vivem nessa 
comunidade – italianos, é claro. As conversas 
em voz alta, acompanhadas de gestos largos, 

as gostosas gargalhadas e a simpatia com 
que recebem os visitantes são características 
marcantes do comportamento dos colonos 
italianos – ou dos “gringos”, como são 
conhecidos por aqui. Tudo isso eu constatei 
quando fui ministrar, em Santa Luzia, um curso 
sobre pecuária leiteira, através do SENAR-RS. 
Já no início do treinamento chamou minha 

atenção um senhor idoso, calvo, de estatura mediana, calças 
remangadas, deixando à mostra as canelas finas. Alegre, comunicativo, 

dirigia-se aos demais participantes e a mim falando com voz alta e fina, 
contando histórias e relatando experiências, algumas engraçadas, que eram recebidas com 
simpatia e respeito pelos demais participantes que o chamavam de “nono”, que em português 
significa “vovô”. De imediato, percebi que o “nono” exercia uma certa liderança no grupo, 
orgulhando-se disso. 

Nutrição do rebanho leiteiro era o tema básico do curso. No momento, em que eu abordava 
a questão da mineralização do rebanho, surgiu a pergunta referente a uma doença conhecida 
no meio rural como “caruncho da cola”. Na verdade, trata-se de uma manifestação evidente de 
carência de cálcio. Na medida em que o nível de cálcio circulante cai de forma acentuada, seja 
por deficiência na alimentação ou na capacidade de absorção, o organismo ativa mecanismos 
que fazem com que o sangue passe a retirar cálcio dos ossos, enfraquecendo-os. Em bovinos 
nessas condições, ao pressionarmos as vértebras da cauda, observamos que as mesmas 
estão amolecidas. Daí a ingênua interpretação de pessoas leigas que passaram a fazer 
uma correlação com o que ocorre em madeiras atacadas pelo caruncho, inseto que as vão 
corroendo por dentro. Comentei com o grupo que se tratava de uma interpretação errada, 
sem nenhuma fundamentação técnica, ou seja, o tal caruncho da cola não existe. Fui além, 
criticando de forma jocosa alguns métodos curiosos de tratamento utilizados pelos leigos no 
sentido de combater o caruncho. 
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Otaliz de Vargas Montardo é Médico Veterinário, Especialista em Pecuária 
Leiteira e Gestão Rural e instrutor de Formação Profissional Rural do 

SENAR Rio Grande do Sul.

No segundo dia do treinamento, o “nono” não apareceu. No final da tarde, eu estava no 
bar e restaurante da comunidade quando percebi a chegada de um casal. Ela, a senhora, era 
participante do curso. Ao me ver, fez questão de apresentar o seu esposo. Durante a conversa 
que se seguiu, ela falou que o “nono” era seu avô de fato, posto que era pai de sua mãe. 
Perguntei-lhe então se ela conhecia o motivo pelo qual o “nono” não tinha comparecido no 
curso aquele dia. Sem esconder um certo grau de constrangimento, ela falou:

– Pois olhe, professor, eu acho que o “nono” ficou magoado com o senhor.
– Mas por quê? perguntei surpreso. 
– Acontece que ele sempre acreditou na existência do caruncho da cola e se sente 

orgulhoso de, com freqüência, ser chamado por vizinhos para tratar de animais doentes. 
Inclusive ele utiliza um daqueles tratamentos a que o senhor se referiu de forma irônica, como 
aquele de fazer um corte na cola do animal e colocar sal, pimenta e vinagre. 

Fiquei indignado comigo mesmo! Como pode um instrutor ser tão insensível a ponto de fe-
rir a autoestima de um participante de treinamento? Isso é um erro inaceitável para um instrutor 
experiente que se propõe a treinar produtores rurais. Sobre mim caiu um pesado sentimento de 
culpa, a ponto de prejudicar o meu sono naquela noite.

Na manhã seguinte, ainda com a consciência pesada, cheguei ao local do treinamento para 
ministrar as últimas aulas do curso e notei a presença do “nono”. Mas agora ele estava contido, 
quieto e arredio. Nem de longe lembrava o velho ativo, faceiro, comunicativo e simpático do 
primeiro dia. Eu sentia que precisava corrigir o meu erro. No decorrer dos debates, aproveitei 
o “gancho” de uma pergunta e falei que muito dos conhecimentos consolidados pela pesquisa 
científica tem sua origem nas observações, conhecimentos e experiências das pessoas que 
vivem no campo. Por isso é muito importante ouvirmos os velhos com atenção e respeito, porque 
eles sabem muito. Notei que aos poucos o “nono” foi recuperando a sua postura normal: alegre, 
desenvolto e participativo. 

Encerrado o curso, durante as despedidas de praxe, observei que o “nono” estava 
deliberadamente retardando a sua saída. Convidado pela neta para ir embora, respondeu num 
dialeto italiano algo que eu interpretei como “vai indo que eu já vou”! Ficamos a sós na sala. 
“Nono” levantou-se da cadeira e me olhando diretamente perguntou:

– O senhor é “dotor vitirinário”?
– Sim... respondi.
– Então qué dizê que o senhor entende muito de bicho?
– Mais ou menos...e depende da espécie de animal. 
– Mas o senhor também entende muito de gente. Posso lhe dar um abraço?
E me abraçou apertado. Um abraço amigo, daqueles de esfregar as mãos nas costas do 

abraçado. Dizendo gratie mile...gratie mile, dirigiu-se com passos ágeis em direção ao carro onde 
sua neta o esperava. Não olhou para trás. Foi bom, pois se o fizesse teria visto que eu estava 
paralisado no meio da sala, com os olhos úmidos. Emocionado. Redimido. 
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O jabuti, a enxada e o livro

Tenho 68 anos, sou artesão, 
trabalho com couro. Ofício que 
aprendi com meu pai e minha mãe 
quando muito criança.

Minha memória cansada não 
me permite ser bom com datas. 
Mas a minha vida de instrutor, 
esta eu nunca esquecerei. As 
histórias estão bem guardadas no 
meu coração e na minha mente, 
justamente onde estão as boas 
recordações. 

O primeiro município que vi-
sitei foi Alto Alegre, logo no início 
das atividades do SENAR. Não ha-
via máquinas para tornar meu tra-
balho mais fácil, era tudo manual. 

As palavras usadas por mim 
tinham que ser simples para que 
os alunos pudessem entender o 
que eu estava tentando passar. 

As piadas eram inevitáveis. 
Quando utilizava termos com furar 
o couro, por exemplo, era uma 
gargalhada só! As alunas mais “saidinhas” aproveitavam a “deixa” para “cantar” o professor. A 
estas explicava: sou casado. A resposta vinha certeira: “cavalo peado também come”.   

Havia também os alunos que pensavam tudo saber. Quando na verdade ninguém sabe 
tudo, sempre existe algo a aprender. Como um rapaz celeiro de Normândia que disse não 
querer participar do curso, pois não tinha o que aprender. Mesmo assim fez as aulas e no final 
declarou: obrigado, aprendi!

A recompensa de enfrentar estradas ruins e ficar um tempo longe da minha mulher e meus 
filhos é essa: os sorrisos, os abraços, a sensação de dever cumprido. 

As homenagens eram muitas. Até hoje me lembro de uma frase dita a mim no final de uma 
das aulas: me ensinaste uma coisa nova, obrigada!
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Anthony Ivan Melville é artesão, Especialista Artesanato em Couro e 
instrutor de Formação Profissional Rural e Promoção Social do 

SENAR Roraima.

Ensinei a arte do couro a pessoas com as quais nunca pensei que teria contato: reeducandos 
da Penitenciária do Monte Cristo, onde dei aula a quem estava pagando por crimes graves 
como assassinato. 

O receio foi inevitável, inclusive porque com eles tinha que trabalhar usando facas. A eles 
perguntava se gostavam de estar lá. A resposta era sempre negativa. Meu conselho era: com o 
conhecimento que irei lhes passar agora, transformem a vida de vocês. 

Dia desses encontrei um destes alunos, já em liberdade. Ele me reconheceu, me abraçou. 
Não sei se ele continua a cometer crimes ou se está produzindo peças artesanais. Isso não me 
interessa. Tenho certeza que uma semente eu plantei. 

Alguém que ama tanto o que faz morre um pouco por dentro quando é impedido de 
continuar seu trabalho, mesmo que momentaneamente, o que já aconteceu comigo. 

Certa vez, senti fortes dores nas costas, antes de começar a dar aulas. O médico disse a 
mim: é a velhice chegando, descanse um pouco seu Anthony. 

Nesse dia fiquei muito triste, não por saber que era um velho, mas porque naquele momen-
to tiraram de mim o que mais gostava de fazer: ensinar. 

Mas antes disso, o professor Antony já tão acostumado a ensinar também aprendeu. 
O professor? Um indígena da Vila Surumú. Ele me disse: “– Professor, nós temos que ser 
jabuti, ter uma enxada e um livro. Pois precisamos ter paciência, trabalho e sabedoria ou não 
conseguiremos alcançar o que queremos”.

Este ensinamento foi o meu maior presente. Dei a eles um desenho feito em couro, nele 
estavam o jabuti, a enxada e o livro. Todos juntos. Nele estava um resumo da minha vida de 
instrutor.
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O choro do orgulho

O que passo a relatar ocorreu em Bodoquena, no assentamento 
Sumatra, em Mato Grosso do Sul, no ano de 2005, quando ministrava 

um curso de Implantação e Manejo de Pomar. 
Iniciei o curso cumprimentando os presentes: “– Bom 
dia senhores empresários rurais...”. Foi um risinho aqui, 
outro ali e, em seguida, todos riam. Perguntei o porquê 
do riso geral e não obtive resposta. Insisti em saber o 
porquê das risadas, e um deles me perguntou se eu 
estava brincando com eles. Respondi que não, pois era 
assim que eu os via e assim seriam tratados.

O presidente da Associação de Produtores, 
participante do evento, perguntou-me sobre em que me 
baseava para chamá-los de empresários, se eles eram 

apenas sem-terra assentados. Respondi que pelo fato 
de serem assentados, já não eram mais sem-terra. E que, 
a partir do momento que foram assentados, deixaram a 
condição de sem-terra para trás e passaram a de pequenos 
produtores rurais.

Falei-lhes da situação e da importância da pequena pro-
dução no nosso País, que a mesa do brasileiro é repleta 

de produtos da agricultura familiar e que eles fa-
ziam parte desse universo.

A massagem no ego deles foi interessante, 
apesar de alguns imaginarem que eu estava 

brincando. Com o passar do conteúdo do curso, fiz algumas colocações no sentido de 
fazê-los se enxergarem como produtores efetivamente. Foi o suficiente para que todos eles, 
absolutamente todos, se integrassem ao curso, com entusiasmo e alegria.

Durante as aulas práticas , em campo, buscavam informações de assuntos de todo tipo, 
querendo até fugir do conteúdo, perguntando sobre pecuária leiteira ou outras culturas, pois já 
se sentiam efetivamente como produtores. Levei-os, em uma visita técnica no próprio municí-
pio, a uma área de produção de maracujá de um engenheiro agrônomo que autorizou a visita. 
E como esse fato fez diferença para eles! Seus olhos brilhavam ao atestarem uma cultura tec-
nicamente implantada e conduzida com irrigação, polinização manual, colheita dos frutos na 
planta e não no chão, enfim, tudo o que deve ser feito em uma exploração comercial.
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No encerramento do curso, após a avaliação e antes das considerações finais, deixei a 
palavra livre, e várias pessoas se manifestaram, dizendo que o curso foi bom, que ia ajudá-los 
no futuro, além de outras considerações comumente ditas ao final de um ciclo de atividades. 

Após as manifestações de todos, o presidente da associação, dinâmico e entusiasmado, 
pediu a palavra e começou saudando a todos, agradecendo a participação dos companheiros. 
Ao se dirigir a mim, suas palavras não saíam. Engoliu a seco e tentou, mas as lágrimas tomaram 
conta e a voz definitivamente não saía. Alguém levou um copo de água e, finalmente, conseguiu 
falar entre lágrimas e soluços, dizendo que nunca havia sido tratado como produtor rural. 
Sempre que ia a alguma loja de insumos, posto de combustíveis, supermercados ou mesmo ao 
banco, sempre era tratado como sem-terra. Sentia-se rotulado por isso e pensava que nunca 
deixaria de ser um sem-terra. Disse ainda que quando iniciamos o nosso curso, quando os 
saudei como pequenos empresários rurais, ele sentiu uma satisfação imensa, pois pela primeira 
vez estava sendo chamado de produtor. Com as lágrimas ainda descendo, prosseguiu falando 
que o orgulho de ser produtor era a causa da emoção que sentia naquela hora. Junto com ele, 
muitos choraram, inclusive eu, pois nunca tinha acontecido nada parecido comigo.

Desnecessário dizer que, após isso, não consegui mais falar e dei o curso por encerrado, 
quando todos se abraçaram e fizeram promessas de realmente se tornarem produtores e 
empresários rurais, exatamente como haviam sido chamados e tratados.

Dois anos depois voltei àquela comunidade para desenvolver outro trabalho e acabei me 
encontrando com aquele produtor, que não era mais o presidente da associação de produtores 
do assentamento. Puxando pelo braço, pediu-me para acompanhá-lo até fora do salão, onde 
me apresentou uma caminhonete branca - tipo saveiro ou pampa, não me lembro o modelo -, e 
com orgulho me disse: “– Professor, esse carro é produto daquele curso de pomar que fizemos. 
E graças ao plantio da cultura do maracujá, pude realizar um dos meus sonhos”.
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Ator da vida errante

Descrever fatos ocorridos durante 
atividades desenvolvidas pelo SENAR 
é algo que me traz muita alegria e 
satisfação. São histórias vividas em locais 
longínquos, em que verificamos que a falta 
de assistência técnica nessas regiões constitui 
um dos fatores que desencadeiam a desatenção por 
parte das autoridades, a falta de alguém, mesmo que 
desconhecido, para acolher os desabafos sobre o que 
padecem nessa vida.

Assim nós, meros atores da vida errante, 
desenvolvemos um papel não somente técnico, a 
mostrar algo novo, mas assumimos ainda a função 
de ver a vida do próximo de uma outra maneira, o 
que nos torna, assim, em pouco tempo de convívio 
com essas pessoas, amigos - como de longa data -, 
companheiros e até mesmo confidentes amorosos.

Um dos fatos ocorreu, neste ano, na localidade de Realejo, 
no distrito de Crateús, a 631 km da capital Fortaleza.

Como de costume, recebi um telefonema do SENAR informando 
que haveria um treinamento no mês de maio em Processamento do 
Pescado, com duração de 40 horas, me indagando, ainda, se eu 
aceitaria. Prontamente confirmei a minha viagem, pois não conhecia 
a região e, segundo relatos, ela faz parte do sertão dos Inhamus, umas das regiões mais 
secas do Estado do Ceará. Contudo, chegando em Crateús soube, através do Secretário de 
Agricultura, que a localidade estava sem condições de efetuar o treinamento devido às fortes 
chuvas daquele período de inverno. Com isso, teríamos que adiar para o mês posterior, ou 
seja, para junho.

Chegando o mês de junho, retornei ao local e iniciamos o treinamento. O grupo já se 
encontrava organizado e bem disposto. Iniciamos as primeiras conversas debaixo de um 
alpendre de uma casa, e, em comum acordo, decidimos mudar de lugar para desenvolver as 
atividades. No segundo dia, resolvemos seguir para um pequeno quarto da companhia de água 
responsável pelo açude da região. A mudança foi motivada pela necessidade de encontrar um 
local em que crianças não tivessem acesso, já que lidaríamos com utensílios cortantes. Apesar 
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de o colégio ser o espaço mais cotado, foi logo descartado, pois um dos treinandos avisou que 
a diretora não deixava efetuar nenhuma atividade. Com isso, resolvemos então fazer um cordão 
de isolamento em um galpão desativado.

 O dia seguinte estava destinado a uma viagem de visita de campo, na qual os treinandos 
teriam a oportunidade de conhecer um caso de sucesso: uma unidade de processamento do 
pescado organizada pelos pescadores, os quais receberam também o treinamento do SENAR. 
A partir desse curso, conseguiram processar o peixe, comercializando-o hoje em um box cedido 
pela prefeitura da região. No mesmo dia, retornando a Realejo, decidi procurar a diretora e 
pedir-lhe a cozinha da escola. Ela prontamente aceitou, mas estipulou algumas condições que 
foram cumpridas ao longo das aulas práticas.

 Local acertado, começamos o trabalho: aprender a fazer fazendo, mulheres e homens 
do campo trabalhando e processando o peixe. No final da tarde, com todos os participantes 
animados, marcamos para a noite tanto a degustação dos produtos como também a sessão de 
fotos tiradas ao longo do treinamento.

Passado um mês desde o treinamento, estive na localidade para um outro serviço e como 
foi grande a minha alegria em ver no freezer de produtos congelados de um supermercado 
bandejas de bolinha, buchada e filé de peixe com o nome da comunidade de Realejo.

Esses pescadores, que antes não tinham nenhuma perspectiva a curto ou a longo prazo, e 
que vendiam por R$ 3 reais o “cambo” - aproximadamente seis peixes de 500 g amarrados em 
palha seca de côco - hoje estão fornecendo produtos em bandejas para o maior supermercado 
da região. Contam ainda com o apoio da prefeitura no fornecimento de todo o material necessário 
para a fabricação dos produtos e na licitação para aquisição de equipamentos. Outra ajuda 
importante vem da escola, que cedeu sua cozinha todos os finais de semana, além de vários 
órgãos, como o SEBRAE, o DNOCS e a Colônia de Pescadores.

 Assim, nós, atores da vida errante que andamos em diversas regiões, sentimos que 
fizemos a diferença, atestamos que por mais que sejam duras e cansativas as viagens, vale a 
pena quando sabemos que melhoramos a qualidade de vida dessas pessoas. E, desse modo, 
prosseguimos nessa viagem como errantes, sozinhos e perseguindo a busca de sempre fazer 
o melhor. 
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Eu adoro essa vida

Já trabalhei em várias áreas diferentes, mas 
onde me encontrei definitivamente foi nesta de instrutor 
do Jovem Aprendiz Rural. Digo isso pela satisfação que essa atividade me proporciona a partir 
da convivência com os alunos e no seu encaminhamento para o mercado de trabalho. É muito 
bom.

Não há como falar de apenas um causo, são tantos... Entre atolar o carro na estrada, correr 
atrás de lagarto teiú, de tatu, pular no monte de milho, encontrar celebridades no restaurante 
e fazer tietagem, muitas fotos e até dar entrevista para a TV Band (ufa!), vou contar quando 
fomos ao Asilo de Pindorama.

Na Oficina de Ação Comunitária, decidiu-se em conjunto o lugar e uma das escolhas foi o 
“Lar dos Velhinhos” de Pindorama.

Na aula anterior foi planejado como seria proporcionar um dia alegre e divertido. A 
empolgação já contagiava os nossos aprendizes que não viam a hora de chegar o esperado dia.
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E o dia finalmente chegou. Pois lá chegaram com tantas coisas para fazer, tantos 
preparativos, levaram jogos, bingos, prendas, música e roupas alegres. Os meninos se 
fantasiaram de meninas para diverti-los, a música foi colocada e começou o “arrasta pé”. Nossa, 
como esquecer daqueles rostinhos alegres, satisfeitos pela alegria que estavam proporcionando 
aos internos! Era homem com homem, mulher com mulher, tudo valia naquela hora de alegria.

Depois do baile, pra descansar um pouquinho, um binguinho. Ah! Eles adoraram! Ficavam 
atentos aos números cantados para ganhar um brinde. Valia comer “bronha”, bater sem ter 
batido, tudo para ver um sorriso ao ganhar um brinde. Foi a maior bagunça, no bom sentido, 
uma festa. No final, fizeram com que todos ganhassem alguma coisa.

As “senhorinhas” pediam para levar mais brincos, pulseiras, maquiagem pra elas. Teve 
uma que ficou maravilhada com o tênis roxo de uma aluna... e quase que nossa aprendiz foi 
embora sem seu calçado.

Na despedida, pediram para voltar mais vezes, disseram ter adorado, e os aprendizes 
declararam o mesmo. Foi fascinante ver as carinhas de satisfação, a sensação de tarefa 
cumprida e ainda ouvir: “Professora, vamos voltar!”.

Aí veio a recompensa, foram convidados para assistir a uma palestra no Teatro Municipal de 
Catanduva. Chegando lá, fui avisada que precisaria de um depoimento. Não tive dúvida, pedi a 
um aluno, ótimo em comunicação, para falar. Claro que ele aceitou com entusiasmo, quando, de 
repente, foram todos chamados ao palco para serem homenageados. Que máximo, que lindo! 
Isso foi um empurrão para eles, uma valorização e tanto. Foi emocionante ver o depoimento do 
aluno Thomaz, em nome de todos, agradecendo aos instrutores por todo o ensinamento, e ainda 
assistir o público do Teatro aplaudir de pé. Ah, só de lembrar, começo a chorar.

Isso aconteceu em 2008. E em 2009 ocorreram alguns causos que estou guardando para 
contar em uma próxima oportunidade. Até mais!
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Cheiro de terra molhada

Campos com áreas planas 
cultivadas e horizontes 
curvos distantes. Sol, 
muito sol, chuva, muita 
chuva. Campos cor 
palha de mato seco e 
poeira, ou verdes e lama. 
Cenário no qual faço parte 
freqüentemente como instrutor 
de cursos e treinamentos 
em propriedades rurais. 
Mestre e seus aprendizes em 
atividades excepcionalmente 
nobres, ensinar e aprender o respeito à 
água, à irrigação. Acompanhar a trajetória do sol, 
seguir faixas lácteas à noite, flagrar luas cheias em 
certas manhãs. Assim sigo dia após dia, quando 
em trabalhos de campo. Dessa forma, entre 
auroras e poentes, ganho meu sustento. 

Após o plantio, sementes se lançam 
fortes fora do solo, com água crescem, 
se enchem de folhas, florescem, fru-
tificam. Sementes novamente são 
também recursos instrucionais. Contri-
buição à manutenção da vida e respeito 
à água como base de nossas existências. 
Em rios, lagos, córregos, máquinas inteligentes 
retiram e conduzem água aos plantios assegurando produtividade e a garantia do alimen-
to. Bombeamentos precisos, automatizados e programados asseguram a remessa de lucros. 
Equipamentos complexos em casas de bombas engenhadas. Habilidades operacionais são 
repassadas, o aprendizado é um fato. Mestre e aprendiz frente a frente, lado a lado. 

 Atividades encerradas e os trabalhadores seguem para suas casas, para suas 
famílias. Casas fragmentadas são seus abrigos, quase sempre em vilas próximas, também 
fragmentadas. Casas raramente engenhadas, casas de bombas vivas que dentro do peito de 
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homens, mulheres, crianças e velhos, conduzem sangue aos pontos mais longínquos de seus 
corpos. Bombeamentos forçados, imprevisíveis em peitos igualmente fragmentados, garantem 
o outro dia, o prosseguimento dos trabalhos cuidadosos de fornecimento de água às plantas.

Os cuidados são muitos, cada detalhe é observado. As distâncias são grandes, caminhar 
é preciso. Perigos constantes, atenção aos avisos e placas. Eletricidade e seus campos 
magnéticos ameaçam. Descargas elétricas assustam. Defensivos devem ser manipulados. 
Animais bons, outros não, nos observam sem que possamos vê-los. Equipamentos de segurança 
são conferidos. Sedentos e a garrafa de água vazia. Nossos músculos fragilizados frente à força 
dos motores. O controle, a prevenção, o saber, o conhecimento e a fé como a maior defesa.  

Em meio às plantas, o ar é puro, carregado de verde, oxigênio e água. Alguns ventos tra-
zem a sensação de leveza, de liberdade. Cheiro de terra molhada, cheiro de chuva. Com um 
punhado de solo radicular nas mãos, entre os dedos, confirma-se a umidade suficiente para o 
milagre da fotossíntese. Das raízes às folhas, a água chega a seus pontos extremos através de 
um dos bombeamentos mais precisos que se conhece. Com esse último ensinamento passado 
pelo mestre o aprendizado se torna completo. Ciclos concluídos, grãos prontos e aprendizes 
formados. Só resta aguardar a colheita e, assim, sem qualquer formalidade, se despedem entre 
si com a certeza de um reencontro. 
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Memórias de uma formiga

Minha espécie vive no planeta Terra há 
milhões de anos. Meus antepassados 

contam que antigamente havia 
inúmeras florestas nativas, comida em 
abundância e muita diversidade. Nessa 
época, o ecossistema era equilibrado, 
com muitos predadores naturais, o 

que dificultava a nossa proliferação, e 
os índios que aqui viviam eram nômades 

e faziam apenas algumas rocinhas, mas 
mesmo assim estávamos em paz com a 

natureza. Assim, comíamos guabirobeiras, 
aroeiras, araçazeiros, jabuticabeiras, cerejeiras e 

muitas outras espécies de folhas e animais em 
decomposição. Quando os portugueses 
e outros imigrantes aqui chegaram 

trouxeram muitas plantas gostosas e 
enriqueceram ainda mais a nossa alimentação com parreiras, laranjeiras, amoreiras, limoeiros, 
cana de açúcar, entre outros. 

A partir da década de 60, vieram as derrubadas, o homem queria efetivar plantações. 
Plantou-se até na beira dos rios. Com isso, nossos predadores diminuíram. Tamanduás, tatus, 
pássaros e outros ficaram isolados somente em algumas florestas, e, em conseqüência disso, 
a nossa família aumentou muito. Vieram as imensas florestas de café, eucalipto e de pinus 
e também grandes áreas de pastagens. O eucalipto e o pinus não eram muito bons, mas 
tínhamos em grande quantidade. Nossos parentes que viviam nos pastos - as attacapiguaras - 
comiam como bois e deixavam os pecuaristas com a pulga atrás da orelha. Muitos municípios 
fizeram programas para combater esses insetos, porém nada conseguiram. Os agricultores 
não trabalhavam unidos, não sabiam a época certa para o controle, ou seja, desperdiçavam os 
produtos usados para nos extinguir.

 Vieram os técnicos e mostraram ao homem do campo a importância do reflorestamento, 
respeitando as beiras de rios e nascentes, e como o agricultor é um homem esperto e inteligen-
te, o reflorestamento aconteceu em muitos lugares. Muitas árvores foram plantadas e o equilí-
brio entre a fauna e a flora virou realidade. E aí veio uma grande preocupação: aumentaram os 
pássaros e outros predadores que adoram formigas. 
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E para piorar as coisas, ontem, passeando pela nossa fazenda, vi uma reunião no galpão 
e, curiosa, fui até lá. Um grupo de agricultores participava de um curso que tinha como título: 
“Formigas cortadeiras”. Parei para assistir, afinal esse assunto me interessa. Um instrutor 
do SENAR com uma linguagem simples e direta mostrou como se combatem as formigas 
cortadeiras. Posso compará-lo a La Fontaine, o escritor que descobriu o nosso segredo e 
compôs a famosa fábula “A cigarra e a formiga”. 

Esse instrutor disse que as formigas cortadeiras são organizadas, trabalhadeiras e preve-
nidas e também possuem estratégia de sobrevivência. Ele revelou ainda que a rainha, na sua 
revoada nupcial, leva uma semente de fungo a ser cultivado para servir de alimentação ao for-
migueiro; por isso, são chamadas popularmente de formigas agricultoras. Imagine você que ele 
espionou a nossa comunidade, invadiu a nossa vida e os nossos lares. Ele filmou a nossa casa, 
viu como é a nossa organização, como nos defendemos dos predadores e o nosso dia-a-dia. 
Trouxe consigo uma pequena comunidade de formigas dentro de um vidro, com uma rainha e 
várias operárias prisioneiras. Usou esse artifício para mostrar como as formigas se organizam 
para proteger os filhotes e a rainha quando estão em perigo na época das chuvas e até mesmo 
quando são atacadas. Esse instrutor é muito inteligente, sabe fazer armadilhas e traz consigo 
produtos feitos em laboratórios, além de organizar uma verdadeira guerra contra nós, traba-
lhadoras honestas e indefesas. Comentou também que é preciso união com os agricultores de 
toda a região e que eles não podem trabalhar separados. Acho isso covardia!

Agora essa sabedoria se espalhou: os homens sabem como diminuir nossa população, 
estamos como perus na véspera de natal. Os agricultores já sabem a época certa de guerrear, 
os produtos a usar e que não prejudicam a natureza. 

Mas formiga é um inseto esperto, não vai ser fácil extinguir esse bicho da face da Terra. 
Aguardem! Somos unidas e, como vocês já sabem, “a união faz a força”. Não existem alguns 
formigueiros, são bilhões de formigueiros e milhões de formigas por formigueiro. Assim, 
existem espécies que a cada revoada soltam aproximadamente cinco mil rainhas para formar 
novos formigueiros. Então eu te garanto que a guerra será difícil, mas eles irão se cansar! No 
entanto, eles estão se unindo e acreditam que vão nos vencer! E você não gostaria de ser uma 
formiguinha e saber o que essas pobres criaturinhas acham? 
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Tirando a dúvida

Taguatinga, além de ser um lugar aprazível, simpático, 
tem também terras boas para cana de açúcar e, 
conseqüentemente, para fabricar boa cachaça. 

É aquela combinação de solo, microclima e outros 
elementos naturais que privilegiam a pinga de boa origem. Por 

isso, há um pólo de desenvolvimento de cachaça, 
apoiado pelo SEBRAE e SENAR. Fui o 

facilitador do Programa Empreendedor 
Rural, em 2007, onde se passou o 
caso relatado, com um aluno produtor 
de pinga, filho do “Seo” Zéquinha.

“Seo” Zéquinha, goiano de boa 
cepa, “afazendou-se” na região há 

mais de 25 anos. Do plantio de cana 
para o gado passou a fabricante de pinga 

e, com o tempo, foi melhorando, progredin-
do, até chegar a uma cachaça razoável, res-

peitada. Dos três filhos homens, dois estudam em 
Goiânia, o mais novo ficou na fazenda, ajudando, e a 

filha já está bem casada, em Taguatinga mesmo. 
Sua fazenda fica na beira da estrada, que vai para Aurora. No fundo, faz divisa com “Seo” 

Gumercindo, passado dos cinqüenta, nem branco nem preto, também com os filhos criados 
e vivendo fora. A propriedade de “Seo” Gumercindo, doze a treze alqueires, ficou espremida 
entre a fazenda bem maior e um paredão de serra, cujo topo plano estava ocupado pela soja 
dos gaúchos, que ele nem conhecia. Assim, a comunicação com o mundo exterior era pela 
fazenda do “Seo” Zéquinha. Volta e meia, “Seo” Gumercindo arreava a mula “Chalana” e ia 
esperar a van das onze e meia na sede do vizinho, para pegar alguma encomenda, recados, 
remédios ou enviar um pouco de farinha de mandioca para o comércio.

A chegada de “Seo” Gumercindo para esperar a “jardineira”, segundo sua expressão, era 
motivo de inquietação na fazenda grande. Sempre muito educado, cerimonioso, ele apeava 
da mula e ficava na sombra, na varanda, sem aceitar convite para entrar, muito menos para 
almoçar. Dona Floripes, como dona da casa, se esforçava para que ele se sentasse à mesa, 
afinal estava na hora, mas ele sempre saía com uma desculpa: “– Acabei de armuçá em casa, 
num carece di nada não. Minha véia feiz uma cocá cum quiabo, bão demais...”, ou então:          
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“– Comi agora uma paca assada, que tava atentando na horta”. Se insistissem, ele falava até 
em leitoa, mesmo num meio de semana... Em seguida, tirava o chaveiro do cinto e separava 
nos penduricalhos um talo de pena de ganso, de uns dois dedos de comprimento, cortada em 
bisel e palitava acintosamente os dentes, chegando às vezes a segurar um arroto, para provar 
que estava satisfeito.

Dona Floripes, sem graça, insistia: “– Nem um café, “Seo” Gumercindo?”. “– Bão, café eu 
apreceio.” Pegava na xícara com o dedo mindinho esticado, no melhor estilo caboclo elegante. 

Nas férias, os três rapazes, reunidos, não se conformavam: “– Mas ele não tem de onde tirar 
tanta fartura. Não tem nem doze galinhas no quintal, só duas porcas parideiras esqueléticas. Aí 
tem coisa...”.

Decidiram colocar a dúvida em pratos limpos. Quando “Seo” Gumercindo apareceu, os 
rapazes o trataram com muita alegria, era uma atenção exagerada com o velho empertigado.

Joel, o aluno do PER, fez um convite irrecusável: “– Venha provar a cachaça do nosso novo 
alambique de cobre. A pinga está uma delícia”. Nessa, “Seo” Gumercindo caiu. “– Tá bom, só 
um golinho...”.

Foram para o alambique. Lá, foram chegando cachaça no velho. Como era boa mesmo e 
pinga verde engana, não se percebe quando chega o limiar perigoso, o negócio evoluiu rápido. 
Não demorou muito e já se ouviam vozes em volume bem acima do normal, porém com alegria. 
Mais um pouquinho, “Seo” Gumercindo já acompanhava os rapazes numa moda do momento: 
“– No Gurupi, fizero cadeia nova” (... )”Mariazinha, coitadinha, é criminosa...”.

O tom era francamente de festa. O coral estava cantando allegro, con gusto, que faria a 
realização de qualquer maestro. Daí, veio um rompante de gargalhadas. O irmão mais novo, 
Joel, gritou, vitorioso: “– Conseguimos! Ele vomitou! É só abóbora! Não tem leitoa nenhuma, ele 
só comeu abóbora, o velho fariseu hipócrita!”. 

Depois dessa, por não sei quanto tempo o “Seo” Gumercindo ficou sem pisar na fazenda 
do “Seo” Zéquinha.
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Anjo

Sempre fui uma boa filha, sou a terceira de uma turma 
de seis filhos. Era obediente, estudiosa, prestimosa 
e, com certeza, a mais carinhosa. Quando era pe-
quena, como toda menina, sonhava em ser pro-
fessora, mas também tinha outros sonhos, como 
casar e ter filhos. Também tinha uma certeza: 
algo muito especial marcaria minha vida, um 
acontecimento muito importante.

Aos poucos, fui construindo meu futu-
ro, cursei o magistério, entrei para a facul-
dade, me casei, logo tive filhos. Parei com 
a faculdade e optei em ser mãe e dona de 
casa. A vida continuava bela e segura, dava 
aulas particulares para filhos de amigas e fa-
zia doces para complementar a renda familiar. 
Mas eu sentia que faltava alguma coisa. Cadê o 
pressentimento que algo aconteceria?

Fui uma boa filha, ótima esposa, excelen-
te mãe, tinha tudo o que todos querem, mas 
ainda esperava por alguma coisa que eu tinha 
certeza que viria.

Uma amiga produtora rural, daquelas que a 
gente chama de irmã, ficou sabendo que o SENAR, o qual eu já co-
nhecia de cursos que freqüentava no Sindicato Rural, estava recrutando professoras para um 
programa de promoção social, alfabetização de adultos na zona rural. Convidou-me para par-
ticipar. Inscrevi-me e fui selecionada.

O curso iniciaria logo, tivemos treinamento. O programa era sério e desafiador. O SENAR 
tem como meta levar às pessoas da zona rural oportunidades concretas de aprendizagem 
através de cursos. 

Será que eu estaria capacitada? Conseguiria ensinar pessoas analfabetas adultas a ler e 
escrever? Como aproximar-me? Como começar? Sair de casa em casa batendo nas portas? 
Gente que eu nunca tinha conhecido, será que teria sucesso? Esses eram meus medos e dúvidas.

Encarei o desafio. Levei a proposta do SENAR de casa em casa. Consegui dezoito 
alunas. Tudo pronto, sala de aula organizada, cartaz de boas vindas, alfabeto, numerais, e a 
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professora com dúvidas se seria capaz e se as alunas viriam e ficariam até o final do curso. Tal 
foi minha surpresa quando as alunas chegaram. Vinte no total e fila de espera. Turma máxima, 
só mulheres. Que desafio!

 Sei que transformei naqueles seis meses de alguma maneira a vida daquelas mulheres 
que, além de aprenderem a ler e escrever, também aprenderam a se valorizar, se conhecer, a  
participar da comunidade e da vida escolar dos filhos e netos. Organizaram grupos de melhor 
idade e participam de cursos que o SENAR oportuniza.

 Passaram-se seis meses, tudo pronto para a formatura, coquetel, flores, diploma e pre-
sentes. O sonho de muitas estava se realizando.

 Convidei uma de minhas alunas para dizer algumas palavras em nome da turma. Ela, 
muito nervosa, diante de autoridades do município, dirigentes do SENAR e do Sindicato Rural, 
foi logo contando sua história. Tinha um sonho: aprender a ler e escrever. Sabia que um dia um 
anjo bateria na porta de sua casa dizendo que estava ali para ensiná-la a ler. Esse sonho ela 
teve por muitos anos e uma tarde alguém bateu na porta e, quando ela atendeu, era o anjo que 
tanto sonhou e esperou convidando-a para freqüentar as aulas do SENAR.

 Esse era, com certeza, o acontecimento de minha vida, aquilo que eu esperava acon-
tecer. Eu realizei um sonho de uma pessoa, eu era o anjo que ela tanto esperou e que um dia 
bateu em sua porta.

 Algumas coisas são inesquecíveis na vida da gente, e uma delas foi ouvir o depoimento 
da Dona Ivone. Eu era um anjo na vida daquela mulher que sabe que, onde há amor, coisas 
maravilhosas podem acontecer.

 Ao longo desses seis anos em que participo como professora do programa ALFA, só 
tenho a agradecer pela confiança que todos os anos depositam em mim, e tenham certeza que 
vocês realizaram o meu sonho. Hoje eu não sou só boa filha, ótima esposa, excelente mãe, sou 
também um anjo do SENAR.

 Talvez muitos já conheçam esta história, mas eu não me canso de contar porque este 
foi o diferencial em minha vida. Não tenho mais dúvidas nem inseguranças, bato de porta em 
porta levando a analfabetos uma oportunidade.

 Obrigado por acreditarem em mim, sinto-me uma vencedora.
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O Fernando

Chegamos à cidade por volta de dez horas da noite. 
Não havia ninguém na rua: nem gente, nem bicho. O motorista do ônibus olhava 
atento em busca de um táxi para mim. Atravessamos toda a cidade e nada. Finalmente, ele 
me deixou ao lado de um posto de gasolina. Do outro lado da rua havia um hotel, um telefone 
público e um ponto de táxi – sem táxi.

O meu compromisso ali era um treinamento que eu iria ministrar no dia seguinte, em uma 
pousada a uns três quilômetros da cidade. Liguei para o Marcelo, dono da pousada. Queria 
conseguir o telefone de um taxista; mas ele mesmo decidiu vir me buscar. Quando desliguei o 
telefone, foi que vi o bêbado.

Estava sentado em um banco de alvenaria ao lado do hotel. Usava uma camisa branca, 
aberta até o peito, e uma bermuda jeans surrada. A barba devia ser de uns três dias atrás, e 
um boné vermelho parecia que iria cair de sua cabeça a qualquer momento. Assim que me viu, 
perguntou:

– Ô Fernando, você tem fogo, aí?
Respondi que meu nome não era Fernando e que não fumava. Ele então retirou de dentro 

do seu boné um cigarro todo amassado e insistiu:
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– Ô Fernando, eu não quero cigarro não. Cigarro eu tenho, ó! Eu quero é fogo! Me empresta 
o isqueiro, aí!?

Era inútil dizer que meu nome não era Fernando. Mostrei a ele os bolsos, da minha roupa, 
vazios. Ele, então, desistiu temporariamente de “pedir fogo” e perguntou:

– Você conhece a Júlia que trabalha na papelaria?
Expliquei que eu não era da cidade e que não conhecia a moça.
– Pois é, Fernando, ela é casada, sabe?! Mas está ficando com uns caras aí, que eu sei! 

Também o marido bate nela! E em mulher não se deve bater nem com uma flor, não é mesmo? 
Eu concordei, já torcendo que o Marcelo chegasse logo, quando ele emendou:
– Você a conhece sim, Fernando! Eu já vi sua caminhonete parada na porta da casa dela!
– Pelo amor de Deus, rapaz! Eu mal cheguei à cidade e você já quer me comprometer 

desse jeito!
Para minha sorte, o Marcelo chegou. Ele acendeu o cigarro do bêbado, e nós fomos em-

bora.
Dois dias depois fui à cidade com o Marcelo. Ele precisava ir ao banco, e eu tirar xérox. 

Combinamos de nos encontrar no carro. Eu estava entrando na papelaria quando me lembrei 
da estória do bêbado. Era ali que a tal da Júlia trabalhava.

A papelaria era grande, e, lá no fundo, atrás do balcão, ficava a máquina de xérox. Uma 
garota de uns doze anos foi quem me atendeu. Apanhou minhas folhas de papel, se dirigiu até 
uma porta lateral, que ficava à direita da copiadora, e gritou:

– Júlia, tem xérox para tirar!
Uma moça bonita, de cabelos compridos, apareceu.
– É para tirar duas cópias, continuou a garota.
 Júlia segurou as folhas, olhou em minha direção, deu um meio sorriso e abaixou a cabeça, 

tímida. Voltou-se para a máquina e iniciou seu trabalho.
Saí da loja e fui até o carro do Marcelo, mas ele não havia retornado ainda. Enquanto o 

aguardava, atravessei a rua para ver uma igreja antiga, de portas enormes, que ficava do outro 
lado. De repente, percebi que alguém acenava para mim, ao lado do carro. Era a garota que 
me atendeu na papelaria. Imaginei ter esquecido alguma coisa na loja e que ela estivesse vindo 
me avisar.

Ela atravessou a rua e veio andando em minha direção. Olhou para trás como quem ve-
rifica que não esta sendo observado. Quando chegou bem perto, se inclinou pra mim e falou 
baixinho, com um ar de segredo:

– Seu Fernando, a Júlia falou pro senhor passar na casa dela hoje à noite.

P.S: Claro que todos os nomes desta estória são inventados e a “Júlia” nunca trabalhou em 
papelaria!               
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Toda nudez será perdoada

Meu nome é Hierlen Maria Matos, sou assistente social 
e instrutora do SENAR-MA desde 2001, na área de 

Associativismo, Administração de Associações 
e Sindicatos Rurais e Cooperativismo. Antes de 

descrever essa minha experiência, gostaria 
de ressaltar a imensa satisfação que sinto 

como instrutora todas as vezes que 
estou com as comunidades rurais, 

especialmente as do Maranhão, tão 
longínquas.Felizmente, por meio 

do SENAR, oportunidades são 
disponibilizadas, permitindo-
me levar conhecimentos 

e trocar experiências com os 
produtores rurais dessas comunidades.

Cada curso ministrado é sempre uma 
experiência que dá “um friozinho” na 

barriga, pois a partir dele desencadeam-
se expectativas que se somam às 

esperanças e aos sonhos das pessoas. 
É um aprendizado único que me fortalece 

profissionalmente, ampliando, cada vez mais, o meu 
orgulho em fazer parte da família SENAR. 

O fato ocorreu em meados do mês maio de 2007, quando fui ministrar o curso de Trabalhador 
na Administração de Associações e Sindicatos Rurais no município de São Bernardo do Maranhão, 
especificamente na Comunidade Entroncamento a 6 km da sede do município. Era a segunda 
vez que eu estava nesse grupamento. Na primeira, em que ministrei curso sobre Associativismo, 
foi tão bom que poderia dizer que o entrosamento se estendeu a toda comunidade.

Todo instrutor que vai para essa comunidade fica hospedado na casa da Dona Mariazinha, 
liderança querida e muito articulada. Uma senhora carismática, generosa e hospitaleira. Ela 
consegue deixar os hóspedes bem à vontade na sua casa. É uma casa de taipa, com um salão, 
um quarto, um banheiro e uma cozinha.

Quando me lembro de tudo que aconteceu no banheiro, dou risada, embora no dia tenha 
ficado muito nervosa, apavorada. A casa de Dona Mariazinha, sempre cheia de pessoas 
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conversando no salão, é como se fosse uma espécie de “senadinho”, pois todas as novidades 
da comunidade passam por lá.

Depois de oito horas de treinamento, chega o momento de tomar um banho relaxante. Dirigi-
me, então, ao banheiro - mas antes é preciso ressaltar que o banheiro não tinha porta, apenas 
uma cortina de pano servia de proteção para quem estivesse tomando banho. Tudo transcorria 
normalmente, havia dois baldes grandes com água, e tomava meu banho já toda ensaboada 
quando, de repente, um sapo enorme saiu detrás de um balde e pulou em minha direção. 
Tamanho foi o susto que tomei, que dei um grito muito alto, e, com um misto de desespero e 
medo, saí correndo nua, toda cheia de sabão, em direção ao salão da casa da Dona Mariazinha. 
Esta, por sua vez, estava na cozinha limpando peixe, ficou apavorada quando viu que passava 
nua, correndo como se estivesse numa pista de corrida. Ela saiu atrás de mim, dizendo :  
“– Professora, olhe a toalha!”. Ainda bem que não tinha nenhum comunitário no salão. Passado 
o susto, eu e Dona Mariazinha rimos bastante. A notícia se espalhou depressa pela comunidade 
e fiquei conhecida como a professora que correu nuazinha do sapo. Quando cheguei ao SENAR 
para entregar os relatórios, todos já sabiam dessa história, embora não seja capaz de explicar 
como tomaram conhecimento disso.

Já tive a oportunidade de retornar à comunidade Entroncamento e, assim que cheguei, 
Dona Mariazinha tratou de providenciar alguém para jogar um punhado de sal em cima do 
telhado pra espantar os sapos.

Tal história ocorreu comigo – e dela jamais me esquecerei.

Hierlen Maria Matos é Assistente Social, com formação em Comunicação 
Social - Relações Públicas, Especialista em Desenvolvimento Sustentável para 
região do semi-árido brasileiro e instrutora de Formação Profissional Rural e 

Promoção Social do SENAR Maranhão.
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Januária - A terra de meu Deus

Januária, Minas Gerais, 6 de julho do ano de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, 2009, 04h30 da 
manhã, tudo preparado para um curso de 
Fruticultura/Cultivo Orgânico, onde há uma das 
mais importantes bacias, a do Rio Pandeiros 
(nascente), na comunidade da Larga, a ser 
realizado pelo SENAR/Sindicato Rural/IEF. 
Material já arrumado, só faltava, então, pôr 
o “pé na estrada”. Eu lhes disse para irem 
na frente com a pickup, acompanhando-
os com o meu carro. Nisso retrucou o Sr. 
Ailton, técnico do Projeto Pandeiros: “Cê ta 
doido, môço? São 155km de areia pura, cê vai 
chegar lá só com o volante na mão, se chegá, 
vamo aqui com nóis e não esquece de levar 
alguns remédios, pois lá não arruma não. Vou 
te “contá” um caso: lá se for mordido de cobra antes das 
cinco da manhã da segunda-feira, cê só vai conseguir pegar uma jardineira que sai próximo dali 
e chegar na cidade meio-dia, do contrário só daí a dois dias”.

Pois sacolejamos para tudo o que era lado, passando por córregos e espraiados, 
chegando à casa do vice-presidente, a mais ou menos 100 km, onde tomamos um café 
minguado, até que definitivamente chegamos ao local: uma casa simples e antiga, com um 
casal simpático e três filhos ainda pequenos, um senhor de idade, avô de fala calma e muito 
educado, e, beirando o fogão de lenha, uma senhora risonha, com quatro dentes de ouro 
bem distribuídos na boca, logo foi dizendo: “– Oh dó, meu Deus , ocês dévi tá cum fome, vou 
prepará um cuscuz procês”.

De repente, ouvimos um foguete. Disse o senhor Ailton: “– Ué, estamos sendo recebidos 
com festas”. Respondeu o presidente: “– Também, mas é pra avisar os cumpanheiro que o 
pessoal do curso chegou”.

Apareceram sete pessoas. De minha parte, chegou a “síndrome do instrutor”: “será que 
vão juntar os dez, meu Deus, ainda bem que deu onze, já pensou ter que voltar tudo aquilo, 
gastando, e ficar à toa sem receber?”.

Terminada a jornada de trabalho, casa cheia, o jeito foi pegar a minha “tralha de dormir” 
e me ajeitar em uma pequena escola ali perto. E, somente com um bico de luz, sem banheiro, 
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juntei alguns bancos, já ouvindo o pessoal dizer: “– Vou aproveitar que o sol tá quente e vou me  
banhar no corgo”. O jeito, então, foi acompanhá-los e lá tomar banho também.

Escureceu, eu ali “tintiando” de lado para outro, chega o Cidinho, filho do casal, dizendo: 
“– Professor, aqui sua malmita prô sinhô jantá!”. A noite gelou, meu Deus, que frio, vesti umas 
duas camisas, mais duas calças e meias no pé.

Varei a noite, e veio a surpresa: havia dezessete pessoas querendo fazer o curso, mas 
infelizmente só seria possível treze. Findando a tarde, procurei por um mercado para comprar 
um espelho, pois há dois dias não via meu rosto, quando os companheiros apontaram: “– Logo 
ali tem uma vendinha na igrejinha, se o senhor quiser, nóis vai lá com o sinhô”. Aceitei e, com 
uma pequena lanterna com pouco foco de luz, embrenhamos mato adentro, atravessamos o rio 
Pandeiros por uma pinguela de coqueiro, três quilômetros bem andados, e que arrependimento: 
comprei também alguns mantimentos. Mas e para voltar tudo aquilo na escuridão? A nossa 
sorte que o ônibus que sai na segunda-feira estava voltando e nos trouxe. Que alívio!

Continuamos o curso, o pessoal muito carente de informações, só se ouvia dizer: “ah, 
desse jeito produz mesmo”, “é...nóis faiz tudo errado”, “esse curso tinha que ter vindo há uns 
dez anos atrás”, “professor, foi Deus que mandou o sinhô aqui.”.

Chegou o dia dez de julho de 2009 e, após uma semana comendo arroz, feijão gordo e 
macarrão, almoçamos uma galinhada, em uma confratenirzação que só se ouvia elogios.

Na volta, em uma caminhonete de cabine simples, percebi que meu lugar foi ocupado por 
uma senhora com mais três filhos pequenos, e o jeito foi retornar na carroceria, com outros três 
companheiros que foram ficando pela estrada afora. Aí a coisa ficou feia, andamos a pé por 
mais ou menos cinco horas até que chegamos, graças à Deus, cansados, mas satisfeitos pela 
missão cumprida.

Disso tudo, quero dizer que o SENAR é uma instituição recheada de competentes 
profissionais, e eu, como um deles, procuro fazer bem feito o meu trabalho porque gosto do 
que faço e ainda quero ser útil levando informações como facilitador para onde quer que seja. 
Para mim, essa experiência não representou sacrifício nem sofrimento, e, se novamente for 
chamado, voltarei com a mesma vontade, garra e determinação.
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Controvérsias de

ensinar e aprender

O SENAR foi pioneiro no treinamento de produto-
res rurais em suas propriedades. Todo trabalho 

realizado era, então, novidade. Éramos 
vistos com certa desconfiança e questio-

namento por parte de alguns par-
ticipantes dos eventos. E foi justa-

mente o que ocorreu comigo, 
Jardelino Vieira de Souza, 

instrutor, durante um curso de 
Fruticultura, Tecnologia da 
Poda, em julho de 1996, no 

município de Candelária, no Rio 
Grande do Sul. 

Era uma turma de alunos entu-
siasmados, onde havia pais acom-

panhados de seus filhos e conversas pro-
dutivas. Durante as aulas teóricas, ministradas no 

sindicato rural, eu estava mostrando técnicas de formação, condução e frutificação, quando 
o pai de um dos jovens participantes começou a me confrontar, duvidando das técnicas. Já 
seu filho, no entanto, considerava-as aceitáveis, acreditando que estas trariam melhorias para 
o pomar deles. 

Dessa forma, diante de tantas informações, argumentos e desconfianças, ficamos 
de colocar em prática, no dia seguinte, os conhecimentos adquiridos. Ao amanhecer, nos 
dirigimos à Linha Brasil, propriedade do jovem rapaz. Chegando lá, nos deparamos com um 
pomar de pêssegos que nunca havia recebido uma poda, árvores muito altas e cheias de 
galhos improdutivos. Perguntei ao jovem por seu pai, e ele respondeu que estava “tratando a 
criação” e logo estaria ali conosco e que eu poderia dar início à tão esperada demonstração 
prática de poda.

Comecei meu trabalho podando um dos pés, para que eles pudessem visualizar os tipos 
de ramos que deveriam ser eliminados e o porquê. Notava-se a satisfação e o interesse de 
todos, já estávamos na sexta planta, quando escutamos os seguintes gritos: “– Podem parar 
com essa devassa no meu pomar, tão pensando o quê?”. Era o tal pai, enfurecido. Todos 
nós paramos, ele então continuou: “Me admira o sindicato trazer um piá deste para estragar 
meus pés de pêssego. Quem vai pagar meu prejuízo agora? Olha quanta frutinha no chão, 
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olha o monte de galhos que foi cortado, dá um caminhão cheio”. Tentei explicar, em vão, que 
estávamos colocando em prática o que tínhamos visto em sala de aula. Mas o homem chegava 
a estar vermelho de tão bravo. Imaginem um alemão bravo!

Seu filho e o presidente do sindicato tentaram amenizar a situação, mas de nada adiantou, 
ele dava voltas em torno das árvores levando as duas mãos à cabeça, batendo no velho 
chapéu de palha que não tinha culpa de nada, mas já estava todo amassado. Com o impasse, 
fomos para outras propriedades concluir nossas aulas práticas. Entretanto, os comentários do 
acontecimento ganhavam destaque. A turma, por sua vez, falava para não dar bola: “– Ele é 
assim turrão mesmo, faz seu trabalho, nós queremos aprender”. E assim fomos até o último dia 
de curso. Mostrei que nosso trabalho é promissor, ensinei como deveriam proceder com os 
pessegueiros, inclusive ao jovem, sem que seu pai soubesse. 

O tempo passou. Numa bela manhã de novembro, do mesmo ano, chegam ao sindicato 
pai e filho, muito extraviados, com um cesto de pêssego procurando pelo presidente. Este logo 
os reconheceu, cumprimento-os e, ainda, brincou: “– Vendendo umas frutas?”. Foi então que o 
pai o presenteou e pediu desculpas pelas grosserias e pela ignorância durante a realização do 
curso. Complementou dizendo que nunca havia colhido frutos tão grandes e suculentos em sua 
vida, sendo estes, justamente, dos pessegueiros podados durante o treinamento pelo instrutor. 
Os outros pés, apenas refugos e muitos perdidos. 

Esse acontecimento foi uma lição que, a cada curso de poda realizado, é repetida e 
lembrada, pois mostra que sempre há o que aprender, ouvir, questionar e inovar, visando 
sempre melhorias nas produções. 

Ser instrutor do SENAR é tornar o dia do trabalhador do campo mais agradável, menos 
sacrificante, além de proporcionar perspectivas de um amanhã muito melhor, mesmo que, para 
isso, algumas vezes, seja preciso quebrar os paradigmas.
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O recurso instrucional
que veio do céu

O fato ocorreu em 1998, na cidade de Bocaiúva, em 
Minas Gerais. Naquele ano, agendei com o Sindicato 
dos Produtores Rurais de Bocaiúva duas ações de 
aperfeiçoamento em apicultura. A primeira datada 
para o período de 25 a 29 de agosto e a segunda a 
ser realizada entre primeiro a 05 de setembro. No 
dia 25, logo às 8h, me apresentei no sindicato, e de 
lá fui conduzido a um grupo escolar na cidade, já 
com sala de aula reservada.

Após a chamada, foi feita, como de costume, 
a apresentação do instrutor e dos alunos. Em se-
guida, dei início às aulas, conforme o Plano Instru-
cional. Os trabalhos do primeiro dia foram supervisio-
nados por José Belas, do Escritório Regional do SENAR 
em Montes Claros.

No dia seguinte, realizamos a primeira parte das aulas práti-
cas: a colocação de arame e cera alveolada nos quadros de uma colméia que se encontrava 
na sala de aula. Depois da demonstração feita por mim, cada aluno recebeu quadro, arame e 
cera alveolada.

A parte final consistia na soldagem da cera alveolada nos quadros, com a utilização de 
uma caneca própria com cera derretida. A cera, quando derretida, exala um cheiro próprio 
característico, que atrai abelhas. Por esse motivo, durante os trabalhos entraram pela janela 
algumas poucas abelhas que pousavam nos quadros com cera e nas mãos de quem estava 
fazendo a soldagem. Nada mais que uma rotina nesse tipo de trabalho.

A colméia era composta de um ninho e de uma melgueira. 
Os alunos colocaram cera alveolada em 20 quadros: dez quadros de ninho e dez de mel-

gueira, habilitando, assim, a colméia para alojar um enxame.
A prática de campo para aquele dia seria efetuada à tarde a partir da captura de um 

enxame alojado em um cupim, num cerrado próximo. Como já eram dez horas, liberei os alunos 
para o lanche. Entretanto, eles me fizeram a seguinte proposta: “Gazire, você não topa ir para 
o cerrado agora? Nós faremos o lanche lá e, em seguida, a gente faz a captura.” Aceitei a 
proposta, seguimos para o cerrado e, depois do lanche, fizemos a captura. Como já era uma 
da tarde, liberei, então, os alunos para o almoço, desde que retornassem à sala de aula às 14h 
para a segunda parte das atividades. 
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E, nesse momento, a situação na sala de aula era a seguinte: todos os alunos estavam 
presentes e devidamente assentados em suas carteiras, e eu, à mesa, em frente a eles. Em 
cima da mesa, a colméia, do meu lado esquerdo, e, atrás, dependurado na parede, um pequeno 
quadro negro.

As abelhas continuavam a chegar pela janela do lado esquerdo da mesa, e no momento 
que iniciei a chamada percebi que o número de insetos que adentrava era muito grande e 
assustador e o forte zumbido já incomodava. Vez ou outra, um aluno do grupo entreabria a porta 
da sala, enfiava o rostinho curioso e, quando percebia as abelhas, saía correndo.

Interrompi a chamada e pude observar pela janela vários zangãos em meio às operárias. 
Algo inédito, pois os zangãos nunca acompanham operárias em vôo. Isso acontece somente 
quando o enxame está mudando de local. Então não tive mais dúvida, anunciei: “um grande 
enxame está chegando! Não se assustem e fiquem em seus lugares. Não façam movimentos 
bruscos. Quando terminei de falar, o zumbido ensurdecedor começou a aumentar e se 
aproximar. De repente, a sala escureceu, tão grande era o enxame. A primeira leva começou 
a adentrar a colméia. Nesse ínterim, abelhas em grande quantidade começaram a pousar na 
minha cabeça, no rosto, nas costas e no peito. Fechei por precaução os olhos. Depois que a 
maior parte do enxame invadiu a colméia, levantei-me e então o restante ocupou a colméia. 

Esse acontecimento foi inédito, emocionante, espetacular, marcando minha vida como 
instrutor de apicultura. Receber um enxame na sala de aula equivaleu a receber um recurso 
instrucional imprevisto, vivo, rico e altamente pedagógico: inusitado convívio que propiciou aos 
alunos, em plena sala de aula e sem a devida proteção, informações adicionais importantíssi-
mas para sua formação apícola. 

O lado hilariante da história: na semana seguinte, voltei ao grupo para desenvolver o 
segundo evento. Uma funcionária varria o passeio. Ao me ver, aproximou-se e informou que a 
diretora desejava falar comigo. Conduziu-me, então, à sua presença numa sala ao lado. Depois 
de me cumprimentar, convidou-me a sentar. Achei logo que fosse levar uma bronca. Ela então 
simplesmente me disse: “– Professor, quero pedir-lhe um favor”. E eu: “– Pois não”, respondi. 
“– O senhor compreende, crianças não têm noção de perigo. Quando as abelhas chegaram na 
semana passada, fazendo aquele barulhão, nós quase morremos de aflição. Foi preciso trancar 
todas as salas para os meninos não saírem. O favor que peço é o seguinte: que o senhor me 
avise, com antecedência, quando for chamar o enxame para o curso dessa semana, para que 
eu dispense os alunos, as professoras e os funcionários com tranqüilidade. 

Como se vê, a diretora achou que o enxame chegou ao grupo por artifício deste instrutor. 
Quão doce inocência ! ! !
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O boi voador

Olá, pessoal, tudo bem? Eu, José Alcides 
Ferreira da Silva, o Zezinho, instrutor do 
SENAR na área de mecanização, não 
poderia deixar de compartilhar com vocês 
um acontecimento que, pra mim, foi inédito. 

Em tanto tempo de estrada, ocorreram vários, 
como o de chegar em um lugar para dar um 

treinamento e começar a chover e a enchente 
levar a ponte, ou, em outra localidade bem 

isolada, eu pedir informação a um homem na 
beira da estrada e ele sair correndo para o meio do 

mato, entre tantas outras situações. Mas, vamos ao 
fato.

Em 1996, fui dar um curso de operador 
de trator em Guaraniaçu, sendo que 
as atividades ocorreram em um distrito 

chamado Borman. E o mesmo aconteceu na 
fazenda do Sr. Arnildo Braum, na época presidente 

do sindicato. O curso foi realizado normalmente, com quase todos os participantes chegando 
ao local a cavalo, o que pra mim era estranho, embora para eles fosse absolutamente normal, 
já que este era o melhor meio de transporte na região. 

A parte teórica aconteceu na sede da fazenda. O Sr. Arnildo e mais alguns funcionários e 
vizinhos ficaram o dia inteiro vacinando gado, pois era época de campanha de aftosa. 

Como era longe da cidade, uns 25 km só de estrada de chão, me hospedei na fazenda. 
Após o términdo do curso, às 5 horas, fui para a mangueira acompanhá-los a mexer com o 
gado. Havia também um genro dele que estava na fazenda trabalhando com trator, no preparo 
de solo. Ele chegou e ficamos conversando, enquanto os funcionários soltaram o gado e 
deixaram um touro preso.

O Sr. Arnildo nos convidou para irmos até seu vizinho para trocar o touro, levando aquele e 
trazendo outro. Até aí tudo bem, e já que era na vizinhança, aceitamos o convite. Só que pensei 
que fosse pertinho. Ele encostou uma F-4000 no embarcador, carregamos o touro e lá fomos 
nós, abrindo e fechando porteira, mais porteira, e nada de chegar no vizinho. O Sr. Arnildo 
proseando, e eu preocupado com a volta, pois se desse algum problema na caminhoneta 
estaríamos perdidos. Quando chegamos ao destino, já estava escuro e o vizinho se encontrava 
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no campo onde foi buscar o gado. Ficamos ali conversando uns 40 minutos, quando escutamos 
um barulho: era justamente o vizinho que vinha tocando o gado à luz da lua. Pois ele chegou, 
colocou o gado na mangueira e começaram a prosear, até que tocaram no assunto do touro. 

Nessa altura, eu já estava rezando para que nada de errado acontecesse na estrada. 
Descarregamos o touro e colocamos o outro na caminhoneta, um animal muito bravo, que 
investia até na sombra, não parava quieto. Eu parecia vê-lo tombando a caminhoneta em suas 
investidas. E o Sr. Arnildo, tranqüilo, ainda proseando em cima da mangueira. Então resolvi 
chamá-lo: “– Vamos embora que esse animal tá muito nervoso”. E ele topou: “– Vamos!”.

Mas o pior estava por acontecer: quando chegamos na caminhoneta o animal se encontrava 
enfurecido, disparando investidas pra todo lado. Eu disse para começarmos a andar até ele 
se acalmar, mas não foi isso que ocorreu. Estávamos em três e eu no meio, circulamos uns 20 
metros ainda no pátio, quando percebemos a caminhoneta balançar e escutamos um barulho. 
Foi aí que vimos aquele touro enorme escorregando pelo pára-brisa. O animal, que pesava 
umas 18 arroubas, caiu e levantou como se nada tivesse acontecido, pulou uma cerca de 
arame e foi pro pasto. O Sr. Arnildo ainda quis ir atrás do animal, mas o convencemos a voltar 
em uma outra hora. 

Para ser sincero, eu nunca tinha visto um animal pular uma carroceria boiadeira tão alta 
como aquela. Mas trauma mesmo veio no dia seguinte, quando fomos averiguar por onde ele 
pulou: ele saltou pra frente, em cima da cabine. A nossa sorte foi o fato de as patas dianteiras 
terem escorregado pra frente. O touro bateu no teto solar da caminhoneta - um material de plás-
tico muito frágil, que, se tivesse quebrado, seria o suficiente para ter caído em cima de nós, e 
eu simplesmente não estaria aqui contando esta historia.

Confesso que passei muito medo, e, de lá pra cá, boi pra mim, só na churrasqueira!

Jose Alcides Ferreira da Silva é Técnico Mecânico e instrutor de Formação 
Profissional Rural do SENAR Paraná.
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O primeiro passo...

Vinte e cinco anos de 
consultório e clínica radio- 
lógica, uma atividade essen- 
cialmente urbana, onde ti- 
nha o controle de tudo 
que me era indispensável, 
como prontuários de pa- 
cientes, contas, funcio- 
nários, documentos, laudos 
radiográficos e até da lumi- 
nosidade, temperatura e ruí- 
dos no meu ambiente de 
trabalho. 

Cá estava eu diante de uma 
platéia ruidosa de vinte adolescentes 
- também calouros na participação em cursos 
- aguardando com paciência ansiosa o término das 
inscrições feitas pelo mobilizador. Era o meu primeiro evento. 
Enquanto o trabalho não terminava, observava aquelas pessoas 
atentamente, tentando traçar um perfil de cada um: onde moravam... como seriam suas 
famílias... quais eram seus sonhos e suas perspectivas de vida... Por que estavam ali diante do 
desconhecido? O que esperariam de um curso de saúde bucal? Minha atenção volta e meia 
era desviada por uma conversa que se iniciava aqui e ali; por um arrastar de carteira ou por um 
olhar atento e curioso que me era dirigido por um ou outro participante. Também estava sendo 
observado. 

Impressionado pela “longa” viagem de trinta quilômetros numa estrada de terra, em péssimo 
estado de conservação, observava a paisagem inóspita, para mim hostil, e, incomodado com 
a minha aparência, uma vez que percorri este trecho sob forte calor no carro do mobilizador, 
que insistia em viajar com os vidros do carro abertos, ignorando o meu traje totalmente branco 
da cabeça aos pés, sujeito a uma densa nuvem de poeira toda vez que cruzávamos com outro 
veículo. Estava bege! “Viagem na roça é assim mesmo”, ele dizia. Era mês de novembro, e 
estava numa escola rural de Brejinho, distrito de Coração de Jesus, Norte de Minas.

Participantes inscritos, o mobilizador abre o curso e me entrega a turma. Apresento-me, 
apresento o SENAR, falo sobre o curso e a importância de ter uma boca em ótimas condições. 
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Peço para que os participantes se apresentem e distribuo umas cartelas com perguntas 
individuais para quebrar o gelo, natural em início de atividades. A dinâmica andava bem, até 
que uma garota se recusou a se apresentar e o fez com gestos negativos com a cabeça. Tentei 
persuadi-la a falar: em vão, ela era taxativa ao se negar. Confesso que fiquei com um pouco de 
raiva, pois temia que sua atitude pudesse encorajar os outros a fazerem o mesmo. 

Iniciado o curso me surpreendi com a atenção e o interesse deles. A partir daí tudo normal. 
Pausa para o intervalo, os alunos se retiram para a merenda da escola, me viro para acondicio-
nar melhor as minhas coisas num cantinho da sala.

– Professor!
Ouço uma voz infantil fortemente anasalada e com uma ressonância estranha, às minhas 

costas. Quando me virei, um forte calafrio percorreu a minha espinha: era a menina que não 
quis se apresentar, e eu havia achado sua atitude antipática.

– Eu não quis falar porque eu tenho um problema na boca. Tenho vergonha.
Meio atônito, e sem reação, perguntei:
– Que problema é este, posso ver?
Ela hesitou alguns instantes, olhou para a porta para se assegurar que estávamos a sós 

e se postou de costas para ela. Aproximei-me, abaixei um pouco, ela inclinou a cabeça para 
trás abriu a boca e eu pude visualizar uma grande fenda palatal, comunicação buconasal. 
Na verdade ela não tinha o “céu da boca”, nariz e boca eram uma coisa só. Era uma visão 
estranha, sua cavidade bucal tomava grandes proporções, a luminosidade da janela da sala 
entrava pelas suas narinas e era percebida por mim olhando pela boca, e a úvula (‘campainha’) 
dividida em duas ocupava paralelamente as laterais da entrada do esôfago. Perguntei se ela 
já havia procurado um dentista ou um médico, explicando que se tratava de uma má formação 
genética, mas que poderia haver um tratamento cirúrgico, etc. Ela me ouvia com muita atenção 
como se gravasse cada palavra, mas sua condição não a deixava muito otimista:

– É muito difícil para a minha família, a gente não tem condição.
Sentados, lado a lado, nas cadeiras tentei encorajá-la, dizendo que dificuldades todos 

nós temos, uns mais outros menos, mas são obstáculos que temos que enfrentar. E que, para 
enfrentar obstáculos, ela teria que dar o primeiro passo, pois o primeiro seria a decisão de 
enfrentá-los. Ela tinha 17 anos e havia perdido o pai no ano anterior. A mãe trabalhava e ela 
cuidava da casa sozinha e estudava. Comovido com a situação da garota, e sem saber o que 
fazer para ajudá-la, procurei um cartão de visitas na minha pasta, já sabendo que não tinha 
(como principiante não pensei nisso, pra que um cartão na zona rural?). Não havia uma folha 
em branco sequer. Mutilei meu F5 (plano instrucional), tirando-lhe um pedaço da última folha, 
escrevi o nome de um amigo de Montes Claros, professor no curso de Odontologia Universidade 
Estadual de Montes Claros (Unimontes), mas não tinha o telefone. Pedi a ela que o procurasse 
na universidade. Coloquei o meu telefone e me pus à sua disposição. Ela pegou o papel, leu o 
nome que estava escrito só com os movimentos dos lábios, dobrou e o guardou cuidadosamente 
numa bolsinha de lápis que trazia na pasta. Fim de curso, despedidas e estrada.

 Minha agenda se encheu rapidamente, foram muitos embarques e desembarques. O 
tempo voou. Já se passaram onze meses daquele meu primeiro curso, mas a imagem e a 
situação da garota de Brejinho nunca saíram da minha mente. Angustiado, questionava o fato 
de ela nunca ter me ligado. Teria sido omisso? Minha consciência pesava.
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Num fim de tarde, estava em São João da Ponte na véspera do encerramento de mais 
um curso, quando meu celular tocou. Ao atendê-lo, verifiquei que era apenas um toque de um 
número desconhecido. Não retornei. E isso se repetiu mais três vezes. Mais uma chamada e, 
dessa vez, não era só um toque. Atendi, era uma chamada a cobrar, deixei completar, mas a 
pessoa desligou antes. Retornei a ligação que foi prontamente atendida. Senti meu coração 
disparar ao reconhecer aquela voz, era a Josiane:

– Professor! (ela sempre me chamava assim). Estou ligando pra te falar que eu dei o 
primeiro passo... Queria que o senhor rezasse por mim, vou fazer a cirurgia amanhã. Estou em 
Bauru, já fiz os exames, está tudo certo e o planejamento está pronto. Muito obrigada por tudo, 
Deus lhe pague!”.

Só consegui desejar a ela toda a sorte do mundo e que ela ficasse com Deus, que daria 
tudo certo.

Encostado numa parede, me refazendo de uma forte emoção, tendo o celular fortemente 
apertado na mão tentava entender o que havia acontecido. Quem ela havia procurado? Por 
que demorou tanto? Que bom que estava em Bauru, no HRAC, um hospital especializado em 
tratamento de anomalias craniofaciais, referência em toda a América Latina, ligado à faculdade 
de Odontologia da USP, estatal, um tratamento gratuito, portanto. Lembrava da sua fisionomia 
e do seu cuidado em guardar aquele simples pedaço de papel, algo que estava prestes a fazer 
toda a diferença na vida daquela jovem, colocando um final feliz em seus, agora, dezoito anos 
de sofrimento. Achava graça de ela ter se lembrado da metáfora do primeiro passo.

 No dia seguinte, já dentro do ônibus, ligo para aquele número e atende uma mãe 
emocionada pelo sucesso da cirurgia. Aos prantos, me agradecia, dizendo que havia sido Deus 
que me colocara no caminho de sua filha que, na impossibilidade de falar, me mandava beijos 
por gestos. Emocionado, desliguei o telefone, com a certeza que a minha curta carreira como 
instrutor já tinha valido a pena. Naquele dia tive a minha melhor volta para casa.
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Vida de instrutor

A vida de instrutor não é fácil não!
Faça chuva ou faça sol, tempo quente ou tempo frio,
Ventania ou calmaria, tempo ruim ou tempo bom.
Honra seus compromissos com responsabilidade.
Valoriza a competência e a honestidade.
Sempre está acompanhado do conhecimento,
E também da experiência e da inteligência.
Nunca se esquece da assiduidade e da pontualidade.
E sua amiga e conselheira é a criatividade.
Levanta de madrugada, deixa o carinho da esposa e dos filhos,
E principalmente a cama quentinha. 
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Roda quilômetros de asfalto e estrada de chão.
Enfrenta buraco, paralelepípedo, cascalho,
Garoa, barro, poeira e cerração.
Pede informação, estraga o carro, fura pneu, 
Abre porteira, oferece carona, dá conselho...
Às vezes, se perde nas encruzilhadas e nas invernadas.
Realiza o curso em galpão, salão, paiol, garagem, escola, pavilhão,
Fazenda, clube, igreja, barracão, associação...
O importante é...
Ter um grupo interessado e com vontade de aprender.
Fala, explica, coordena, opina, dirige, capacita...
E só não canta porque não lhe dão oportunidade!
Ouve relatos, experiências, causos, prosas, 
Conversas, piadas, histórias...
Ele sabe que tem muito conhecimento a aprender,
Mas também que tem ideias novas a oferecer.
Não importa se no faxinal ou na roça,
No campo da agricultura tem muita diversificação!
E essa vida de instrutor...
Tem um pouco de professor e um pouco de artista!
Um pouco de mecânico e um pouco de médico!
Um pouco de cozinheiro e um pouco de arquiteto!
Um pouco de estudante e um pouco de profissional!
Um pouco de técnico e um pouco de amigo!
Um pouco de político e um pouco de locutor!
Ou simplesmente...
Um pouco de aventureiro e um pouco de poeta!
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O filho da serpente

Município onde conheci 
José “O filho da serpente”: 

Porto Murtinho, MS, Fazenda 
São Bento.

Ser instrutor do SENAR é uma experiência 
única e muito gratificante. O homem do campo 

e os nossos alunos têm muito a aprender e a nos ensinar, cada um 
com a sua peculiar característica de povo brasileiro. Outro dia, soube 

de uma história muito estranha, envolvendo o aluno José, de 23 anos. 
Ele nos relatou que, aos cinco anos de 

idade, numa manhã de inverno no 
pantanal sul mato-grossense, 

seu pai Joaquim estava 
à sua procura no 

pátio do sítio onde 
moravam. Os seus 
irmãos e a sua mãe 
também sentiram 
a sua falta na mesa 

do café, ninguém 
sabia onde ele estava. 

Seu pai saiu à sua busca e 
desconfiou de algo estranho 

próximo ao galinheiro, pois 
as galinhas estavam 
meio assustadas. Foi 

quando o “seu” Joaquim 
viu uma enorme sucuri com mais 

de seis metros de comprimento, que acabara de tomar um belo café da 
manhã, conforme o relato do protagonista e as fotos tiradas pelo tio Pedro. Seu Joaquim, já 
cansado de procurar por seu filho perdido, não pensou duas vezes para matar o bicho, mas, 
ao abrir a barriga da sucuri, para surpresa de todos, encontrou o menino José, “nosso amigo”, 
que simplesmente dormia dentro da barriga da cobra. E ele naturalmente acordou, se levantou 
e pediu a benção ao seu pai, como de costume. 
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José Carlos Nogueira de Jesus é Médico Veterinário, Especialista em 
Reprodução Animal e instrutor de Formação Profissional Rural 

do SENAR Mato Grosso do Sul.

Essa história José jura que é verdadeira. E ele carrega no corpo as marcas do estômago da 
sucuri: nos braços e nas pernas. Quem não acreditar, basta perguntar para o seu pai Joaquim, 
que ele conta o acontecimento com detalhes. Vale ainda perguntar para os peões do pantanal 
sobre a lenda do menino que sobreviveu depois de ser engolido por uma sucuri.

José nos contou esta história durante um almoço descontraído no último dia do curso 
de inseminação artificial, dizendo que saiu da barriga da sucuri e ainda pediu a benção a 
seu pai, como se tivesse recém-acordado de uma noite bem dormida. Dá para acreditar 
neste camarada. Esta é uma das histórias que a gente escuta nas nossas andanças com o  
SENAR/MS. Bom mesmo foi conhecer o protagonista vivo, e em boas condições de saúde, para 
ser mais um inseminador das vacas do pantanal. Parabéns, José, pela sua imaginação! 
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Uma aventura na ema

Esse caso ocorreu num treinamento de 
aplicação de defensivos químicos, no 

município de Emas-PB, em 2002 ou 2003, 
se não me falha a memória.

Ao chegar à cidade de Emas 
no sertão da Paraíba, como era 
de praxe, procurei o presidente 
do Sindicato Rural. Ao encontrá-
lo, nos apresentamos: João era 

o seu nome. Perguntei-lhe onde 
era o local do treinamento, e ele 

respondeu que as atividades seriam 
na zona rural, num sítio a uns 15 km . 

Insistindo, indaguei novamente: “– Nós 
vamos em qual carro?” E ele: “– Óxente! No 

seu, só pode.” Retruquei: “– Mas, a estrada é 
boa?” Disse-me simplesmente: “– É muito boa, viaja 

tranquilo.” Falei-lhe: “Está certo, então vamos!” E pegamos 
a estrada: eu, João e mais uns três trabalhadores rurais que iriam 

participar do treinamento. Pense numa estrada ruim! Pensou? Essa era pior. Não 
se conseguia viajar a mais de 10 km por hora, pois havia trechos que eram verdadeiros degraus 
de pedra. A descarga do carro ficou logo no caminho. Depois de andarmos por mais de uma hora, 
chegamos ao destino. João desceu do carro avisando: “– Esse é o professor do SENAR que dará 
o curso. Mas cadê o resto do pessoal, seu Inácio?” Logo obteve a resposta: “–Tá por aí, espalhado 
por esses ‘mato’, uns ainda tão ajeitando os ‘bicho’, mas tão vindo!”. 

Apertando-nos as mãos, nos apresentamos e ele foi dizendo, com aquela alegria bem 
peculiar do sertanejo: “– Não repara, a casa é simples, mas pode ficar à vontade.”,. 

Na verdade, a casa era pequena, dessas que não têm nem lá dentro. Apenas dois ou três 
cômodos, separados por cortinas de chita no lugar de portas.

Como o treinamento era de campo, a casa de Seu Inácio era só o ponto de apoio para 
o almoço oferecido pelo sindicato e o lanche patrocinado pelo SENAR. Enfim começou o 
treinamento. Completamos as fichas de inscrição dos participantes, e foram feitas as devidas 
apresentações e considerações de início de treinamento. Tudo determinado, a turma se 
dirigiu ao campo para a demonstração do conteúdo conforme a metodologia proposta. 
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Josemberg Batista Gomes é Engenheiro Agrônomo, Especialista em 
Irrigação e Drenagem, Mestrando em Zootecnia, concentração em Sistemas 

Agrosilvipastoris e instrutor de Formação Profissional Rural e Promoção 
Social do SENAR Paraíba.

No primeiro dia, ocorreu tudo normalmente. À tardinha, já na hora de voltar para a cidade, 
me aproximei de uma menina, filha da casa, perguntando-lhe o nome. “– Maria”, respondeu-me 
sorrindo. “– Traga-me um copo com água para eu beber, por favor!”, pedi-lhe. Ela prontamente 
atravessou a cortina, voltando com um copo de vidro, marrom, com detalhes semelhantes a um 
casco de jabuti, cheio de água, que bebi, agradecendo a ela. Nos dias seguintes, assim que 
eu pedia água, a cena se repetia e ela a servia no mesmo copo.

No terceiro e último dia do treinamento, fizemos a prática, simulando a aplicação de herbi-
cida em uma área plantada com algodão atrás de uma pequena barragem.

Terminada a prática, feitas a avaliação e as devidas considerações de encerramento do 
treinamento, alguém da turma sugeriu: “– Vamos tomar um banho na barragem!”. Proposta 
aceita e todos caíram na água, uns vestidos, outros completamente nus.

Ao chegar novamente à casa, dessa vez cruzei a cortina para a outra sala e novamente 
pedi água para beber. Maria se dirigiu a uma prateleirazinha e pegou o tal copo de vidro, pois 
só tinha aquele. Então, a menina virou o copo sobre a mesa, de onde caíram botões, agulhas 
tubo de linha, anel, dedal e mais outras bugigangas. Em seguida, se dirigiu ao pote de barro 
próximo, pegou um caneco cheia d’água, despejou no copo e me deu para beber. Refuguei a 
princípio, olhei a janela ao lado para tentar derramar aquela água e botar outra, mas a menina 
segurando o caneco ainda cheio, exclamou: “– Óxente, o senhor num vai beber não?” Aí pensei: 
quem já bebeu nesse copo por três dias, um a mais ou um a menos não vai fazer diferença.. E, 
entornei a água e ainda pedi para repetir. Com o copo ainda na mão perguntei-lhe: “Oh, Maria! 
Esta água que bebi é de algum barreirinho aqui próximo de casa?”. E ela, sem pestanejar:  
“– Não senhor, é daquela barragem onde vocês tomaram banho!”.

É isso mesmo, de vez em quando ser instrutor do SENAR causa sofrimento, mas também 
traz divertimento.

De instrutor passei a ser aprendiz por alguns dias, encontrando no solo causticante do 
sertão o oásis da simplicidade quase hilariante, conforme relatei há alguns instantes.

O andarilho da natureza voltou, trazendo as experiências dos que compartilham ensina-
mentos, anseios, curiosidades e despedidas entremeadas por acenos e saudades.
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Só flores...

Maio de 2003, Chuvisca, pequena cidade gaú-
cha recém-emancipada, habitada por des-

cendentes de alemães e poloneses, tendo 
como base econômica a produção de 

fumo. Nesse cenário, eu, uma instruto-
ra nascida e domiciliada no municí-
pio de Camaquã, no Rio Grande do 

Sul, iniciaria a trajetória com meu 
curso piloto: “Artesanato – Palha 
de Milho”. 

Que ansiedade, quanta 
expectativa! Alunos chegando 
e sentando-se em volta de uma 

grande mesa onde estavam expostas 
as peças artesanais que serviriam de 
sugestões de trabalho.

De repente, uma voz alta com 
sotaque feminino polonês chama 
atenção:

– Tenho 77 anos, sou velha, mas, 
mesmo assim, vim fazer o curso. 
Só quero fazer flores. Não quero 
aprender mais nada. Nem chapéus, 
nem balaios, nem bonecas... Só flores! 

Todos riram e se entreolharam, 
demonstrando que a conheciam bem e 

que achavam aquilo muito ridículo. Evidentemente ela percebeu, mas não demonstrou ter-se 
incomodado e logo foi tirando de um saco muitas palhas de milho, ao mesmo tempo falando:

– Professora, essas palhas lindas foram colhidas da minha roça de milho, na terra que 
herdei de meus pais imigrantes poloneses. 

Uma aluna não se conteve e intervem:
– Professora, a minha amiga aqui, Dona Longuina, mulher rica, tem muita terra, com todos 

os filhos ricos, até o prefeito é filho dela! Acredita a senhora que ela nunca comprou uma flor 
para colocar no túmulo dos pais! Só enfeita com flores de palha de milho.
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Terezinha Ivone Vicente da Silveira é Professora de Artesanato e instrutora 
de Promoção Social do SENAR Rio Grande Sul.

 A senhora polonesa levanta com voz comovida e explica:
 – Cultivo a terra herdada de meus pais, fruto de uma vida de trabalho e sacrifício. Dessa 

terra criei meus filhos, ensinando-os a retirar do solo o sustento, com luta e dignidade. Ganhei 
essa terra como meus irmãos, que se desfizeram da mesma. E eu tenho muito orgulho de não 
ter vendido. Por isso, levo aos meus pais, no cemitério, flores de palhas de milho, como forma 
de gratidão, pois essas palhas vêm da própria terra que me foi dada.

 O silêncio foi geral, olhares surpresos, envergonhados e emocionados se dirigiam para 
Dona Longuinha, dando a todos os presentes um testemunho de amor, respeito e valorização 
da terra. 
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Sou mineiro, uai!

“Ó Minas Gerais, quem te 
conhece não esquece jamais”. De todos 
os treinamentos, o mais marcante para mim foi um destinado a tratoristas numa comunidade 
do município de Varginha, a famosa terra do ET. Quando falava do óleo lubrificante do motor 
do trator, das características dos óleos, das classificações ISO, API e SAE e do período de 
troca, chega um senhor morador da região e fica na porta da sala ouvindo minha explanação. 
De repente, ele comenta que queria ver aquela turma de participantes trocar o óleo do 
motor. Surpreso eu perguntei por quê. E ele, com toda a sua humildade, simplesmente disse:  
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Wellington Durço Pereira é Engenheiro Mecânico, Especialista em 
Mecanização Agrícola e instrutor de Formação Profissional Rural 

do SENAR Minas Gerais.

“– Ô seu doutor, eu tenho um motor de picadeira de cana lá em casa, que é filhote desse aí, no 
dia de trocar o óleo dele, nóis faz uma festa danada, tem cachaça, tem pato com macarrão e 
muita prosa boa”.

Eu fiquei curioso com tanta coisa para uma simples troca de óleo lubrificante, mas continuei 
com a minha explanação e depois com a tão esperada troca do óleo. O senhor ali ficou olhando 
e fazendo o seu tradicional cigarro de palha. Terminei a tarefa, e a decepção do senhor foi tanta 
que até me envergonhei. Então perguntei o que ele achou. E ele disse: “– Ô seu doutor, ocê 
acabou foi com a nossa festa porque esse negócio de tirar o óleo nesse buraquinho aí embaixo 
do motor num precisa de mais ninguém, nóis juntava tanta gente para virar o motor de ponta 
cabeça, para o óleo escorrer, agora não precisa mais”. Caímos todos em risadas, e ele desafiou 
a turma a virar o trator de ponta cabeça para tirar o óleo do motor.

Veja quanto o nosso homem do campo precisa do SENAR, das suas orientações técnicas, 
das palavras amigas dos instrutores e informações do mundo. Nós, instrutores, além do 
treinamento específico, também orientamos sobre higiene, área social, comercial e muitas outras 
questões que surgem. Nesse mundo globalizado com celulares, internet, TV a cabo e muitos 
outros recursos tecnológicos, ainda há tantas pessoas tão carentes de informações. E, para 
isso, o SENAR está lá, nos lugares mais longínquos das Minas Gerais, dando a sua colaboração, 
através dos treinamentos, promovendo, assim, o homem do campo com informações, bem 
como contribuindo para elevar sua auto-estima.
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A primeira boneca

Zélia Martins Kaufmann é Artesã, Especialista em artesanato e instrutora de 
Promoção Social do SENAR Rio Grande do Sul.

Já estávamos na tarde do terceiro dia de evento, todas 
concentradas e mãos agitadas e, dando barulhos de tesouras 
, olhares e vários “Ho! Ho! Que bonito! Nem acredito que fui 

eu que fiz!” Quando, preparando os últimos retoques , os 
últimos laços e enfeites, uma voz pausadamente falou: 

“enfim minha primeira boneca...”. Todas pararam o 
que estavam fazendo e, levantando os olhares, 

procuramos descobrir quem tinha se pronunciado. 
Foi então que um silêncio tomou conta 

do espaço, antes tão agitado feliz e 
barulhento. Lá da extremidade da mesa 
observamos um olhar feliz e mergulhado 

em lágrimas que nos gestos tão carinhosos 
abraçava aquela boneca, como se estivesse 

abraçando o tempo passado, querendo voltar à 
infância e dizendo continuamente: “minha boneca, 

minha primeira boneca... meu sonho realizado...sempre 
quis uma boneca assim, meus pais nunca me deram...”. Guardo 

em minha memória essa cena que ocorreu no 2° ano de trabalho, na qual uma senhora de 92 
anos, até hoje a minha aluna mais idosa, fez a nós todos chorar. Foi um momento único, que 
presenciei, uma experiência maravilhosa.

O que antes eram amontoados de panos, fios e botões passou a se transformar em uma 
realidade para tantas e tantas senhoras que tiveram uma vida dedicada aos afazeres rurais e 
muitas vezes sem tempo para simplesmente brincar. Me sinto completamente realizada em 
poder compartilhar meu conhecimento e, assim, contribuir um pouco para que, mesmo no 
campo, as pessoas possam ter oportunidade de realizar seus sonhos, aumentando a auto-
estima e, muitas vezes, a própria renda familiar.
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Um encontro marcante

A atividade de educador profissional, às vezes, nos traz 
surpresas e situações de fato inusitadas. Na cidade de 

Nioaque, no Estado de Mato Grosso do Sul, fui ministrar 
um curso de Operação e Manutenção de Motosserras, em 

julho de 2003 – evento que marcou. E como marcou! 
Após seu início, um dos participantes 

me olhava fixamente e com uma 
constância tal que me deixava 

intrigado, um olhar fixo 
que me desconcertava. 
“O que esse cara está 
querendo?”, pensava. De- 

monstrava muita atenção no assunto tratado. Já no primeiro intervalo, fui 
perguntar ao mobilizador: “O aluno tal tem algum problema?” Resposta pronta e na ponta 
da língua: “ele é surdo-mudo!”. E eu, que nunca havia deparado com essa situação, fiquei 
dividido. “Toque o seu trabalho com a maior normalidade” foi meu primeiro raciocínio. “E, na 
hora da prática, como esse cara vai fazer” constituía minha maior preocupação. Avalio os 
riscos com relação à segurança do aluno, que prosseguia me olhando fixamente. Eu lia nos 
seus olhos: “confie em mim. Eu posso fazer!”. E eu, mentalmente, lhe respondia: “Ok! Mas dá 
um tempo!!! Até amanhã à tarde quando iniciarmos a parte prática eu vejo o que faremos. Não 
vou decidir agora. Tenho tempo”. Enquanto seguia o curso, a conversa mental e a troca de 
olhares continuou.

À noite, no meu quarto de hotel, pensei: “esse cara veio mesmo para desequilibrar”. E 
se eu concluir que ele não deve continuar o curso? No outro dia, bem cedo, lá no local de 
realização do evento, estava eu. E ele foi o primeiro aluno a chegar, com aquele sorriso de 
bom dia e demonstrando uma segurança que não é comum de se ver em meio a treinandos. 
Ele não acompanha as manifestações da turma. Ele se manifesta junto! Na tarde do segundo 
dia de curso, fomos para a prática de manutenção e regulagem do equipamento. Tudo o 
que eu explicava, ele olhava fixamente. Sua manifestação, em geral, era de concordância 
a partir de um balançar de cabeça. Eu fazia determinada prática e deixava que os alunos 
a repetissem um a um. E ele, muito malandro, ficava um pouco afastado, só observando 
as execuções das práticas de seus colegas com uma atenção fixa, absurdamente fixa, 
nos erros e acertos dos colegas. Até que ele se aproximou de mim e me fez um sinal de 
que queria ser o próximo. Ângulo de corte, ângulo frontal, ângulo de fiação, posição do 
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porta lima, tudo ok! Regulagem que não ficou perfeita, mas que nada ficou a dever a outros 
alunos iniciantes.

Terceiro dia de curso. Prática de campo. Angústia total do instrutor. Era tudo ou nada! 
O meu espírito de correr riscos, para ter a chance de sentir o sabor da vitória, já tinha me 
inundado. E eu via no seu olhar que ele também já deduzia que iria até o fim. Observava no seu 
olhar um agradecimento enorme. O brilho de ter chegado até ali não era mérito meu, mas todo 
dele. Aquele agradecimento no seu olhar era só por eu não ter cedido à tentação do fácil, do 
seguro, que era tê-lo recusado logo no início do curso. Após minha demonstração, os alunos 
foram, um a um, executando as manobras ensinadas. Ele foi se deixando ficar para trás. E eu 
achando muito bom que isso estivesse acontecendo, pois se algum acidente ocorresse, que 
fosse no fim do curso. 

Finalmente o meu aluno Marcos - vamos chamá-lo assim - viu que chegou a sua vez. 
Pegou, então, a motosserra, acelerou-a algumas vezes, fez um sinal de cabeça de aprovação 
da rotação e confiança, e esperou que eu mostrasse qual árvore deveria derrubar. Olhei em 
volta, os outros alunos todos calados me olhando, aguardando que árvore eu escolheria. Pensei 
comigo: “Até agora o jogo entre nós foi limpo. Vai continuar limpo”. Escolhi uma árvore em 
ponto de corte, com diâmetro e altura semelhantes as que os outros alunos cortaram e indiquei. 
Confesso que na hora fiquei muito apreensivo, pronto para intervir a qualquer anormalidade 
que pudesse evoluir para um acidente. O Marcos iniciou a derrubada, utilizando as técnicas 
passadas aos alunos. Iniciou o corte de abate corretamente. Quando a pressão no conjunto de 
corte se tornava pesada para o equipamento, o alívio de pressão de corte que ele fazia era tão 
eficiente que mal se percebia a queda de rotação do motor. Notei, naquele momento, que ele 
sentia a queda de rotação pela vibração da motosserra, e não pela audição como os outros 
alunos. Só faltava a prova final: o início da queda da árvore. Novamente sem problemas. No 
momento em que a árvore começou sua trajetória de queda, os outros alunos iniciaram uma 
gritaria para avisá-lo do momento de retirar o equipamento e se retirar também do local. Como 
se ele pudesse ouví-los! E, nesse momento, vi que não estava só na minha apreensão, os outros 
alunos também estavam apreensivos, mas ele retirou o conjunto de corte da árvore, afastou-se 
com a segurança necessária, esperou que a árvore caísse, dirigiu-se rumo à copa e começou 
a fazer o desgalhamento. Todos correram para o tronco que ficou no chão para conferir se o 
comando dado pelo colega estava correto em relação ao ponto de tombamento da árvore. 
Quando um dos alunos mais velhos do curso olhou, exclamou: “melhor corte”. Eu me senti 
aliviado, pois pude aprovar o Marcos, sem a ele ter feito qualquer concessão especial. Nada 
menos que pura prova de competência e aptidão. Daí aquela sensação gostosa de mais um 
desafio vencido nessa vida de instrutor do SENAR.

Zeno Fernandes é Engenheiro Agrônomo e instrutor de Formação 
Profissional Rural do SENAR Mato Grosso do Sul.
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