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Eu tinha nove anos quando tive que parar 
de estudar para trabalhar na lida do 

campo com meu pai.
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Foi assim que ajudei meus nove irmãos a 
estudarem e a seguirem os caminhos que 

bem quisessem. 
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Mas, no meio disso tudo, eu reparava 
no olhar de minha mãe, sempre tão 

atento a mim.
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O que eles não sabiam é que, no meio do 
pantanal, eu me divertia muito também, 

conhecendo tantos animais, vivendo o encher 
das águas, a seca e olhando para o céu mais 

estrelado do mundo.
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Do meu mundo! 
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Ver o nascer e o pôr do sol enchiam minha 
vida de aventuras e de um encantamento 

que não consigo explicar.
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Na lida do campo, aprendi a fazer 
cálculos mais rápido, contando o gado e 

a quantidade de suprimentos da Comitiva.
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Aprendi a cantar e contar causos que 
encheram a minha vida de letras e as 

letras brilhavam no escuro da noite como 
estrelas no céu.
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Ouvindo e vendo, aprendia com a vida, com os 
outros, com o vento, com o calor e a chuva.

13



E foi assim que me formei!
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A formação que os livros não me deram 
porque, no meio do mato, só há tempo 

para leituras de vida.
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Mas, se você acha que eu não leio nada, 
você está enganado.
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Eu leio e acredito no estudo porque 
lendo, você aprende a plantar, criar, 

cuidar, colher e ser feliz!
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E ser feliz é simplesmente ser.
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Você pode ser feliz se você quiser, 
basta deixar os olhos verem o que 

está no seu coração e...
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... sentir a natureza, o vento, o tempo, a 
chuva, o cheiro, o calor e o frio como se 

fossem companheiros de aventuras.
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Como aquelas que vivi ficando cara a 
cara com a onça pintada ou esperando o 
pôr do sol para ver o minhocão misterioso 

das águas do rio Paraguai.
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Eu adoro aventuras e tenho muitas 
histórias para contar!
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Bom, essas aventuras 
dariam um novo livro!

Até lá!
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