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A todos os pais, para 
que não deixem seus fi lhos 
se afastarem da escola, por 
pequenos ou grandes motivos.

A todas as crianças, para 
que não desperdicem as 
chances de aprender e crescer...
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Num dia qualquer, de uma semana qualquer, de um mês 
qualquer, de um ano qualquer, nasceu João, terceiro fi lho 
numa família de muitos irmãos...

A data de seu nascimento não fi cou guardada na memória 
de ninguém. Era mais uma criança numa família pobre.
Foi crescendo e outros irmãos chegando, a família 
aumentando...
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Chegou a hora de ir para a escola, mas João não se adaptou. 
Ele era vesgo, e sentia fortes dores de cabeça.  Não foi levado ao 
médico, nem ao oculista.  Atribuiu-se a dor de cabeça ao problema 
da vista... 

Os pais pensaram que ninguém poderia fazer nada, e fi cou por 
isso mesmo. Ninguém se esforçou para que ele fosse ao médico, 
para que freqüentasse as aulas. Ninguém facilitou, a escola era 
longe. “João tinha problemas”, pensavam. Por isso, o tempo 
passou, as dores de cabeça e o problema de vista continuaram.
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Quando alguém perguntava:
— Por que ele não está na escola?
A resposta era sempre a mesma: 

“ele sofre da vista e tem dores de 
cabeça”.

Com isso, a escola foi fi cando 
esquecida. Enquanto os outros 
estudavam, João, desde menino, 
trabalhava na roça, no engenho, 
guiava os bois de carro. Gostava do 
trabalho no campo e dava o melhor 
de si. Serviço nunca faltou.

João cresceu forte fi sicamente, 
inteligente, tinha raciocínio rápido! 
Quando alguém estava com 
difi culdades para fazer algum cálculo, 
era só perguntar a ele que a resposta 
era exata e imediata. Mas não sabia 
ler nem escrever, nunca estudou... 

Enquanto os outros estudavam, ele
trabalhava. Não estudou e pouco brincou.

Com o passar do tempo, seus irmãos mais
velhos se casaram, alguns dos mais novos
também. 

Não teve chances, e por isso mesmo, favoreceu muito as 
chances dos outros irmãos. Os mais velhos não esperaram por 
ele, os mais novos passaram por ele.

Talvez por isso se sentia revoltado, nervoso, 
incompreendido...
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