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A QUEBRA DE UMA ENXADA 

 

 

Cristovém Marcos França Vieira
*

 
 

 

Quebrei o cabo da enxada. 

Dele fiz meu lápis esperto! 

Fui estudar camarada, 

Não é que a coisa deu certo?! 

Vida na roça é muito dura... 

Sem ler nem escrever,  

Vida tórrida e escura! 

Calos nas mãos, árduo saber. 

 

Quebrei o cabo da enxada. 

Para escrever poemas de amor! 

Meu lápis desenha hoje uma estrada, 

De uma historia que já mudou. 

Enxergo a vida, outros olhos. 

Meu lápis esperto me mostrou, 

Letras no papel espalham... 

Para dizer quem eu sou. 

 

Quebrei o cabo da enxada! 

E logo serei professor, 

Pra voltar àquelas bandas, 

Ensinando meninos a ser doutor. 

A fazer também seu lápis, 

Numa luta de suor e dor! 

Mas dela não há quem escape, 

Quem vive sem o educador? 

 

                                                           
* Aluno Egresso do Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães. 
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Este poema que escrevo... 

Com meu lápis esperto, 

Tem sonhos de um sertanejo! 

Cuja infância pede respeito. 

Esquecida desde cedo, 

No peso do cabo da enxada. 

Terra revirada, semente plantada, 

Saber, conhecimento negado. 

 

Quantos ainda deixam a escola? 

Precisam cuidar do sustento. 

Sem livros, cadernos, lápis,  

O cabo da enxada é o alento!  

Aprenderam que é assim, 

Uns podem outros não. 

Vai o grito de um professor, 

Aos poderes desta nação. 

 

Aqui quero também dizer, 

De muita gente que não estudou! 

Cabo de enxada, calo nas mãos, 

Sertanejo velho, meu avô! 

Que lutou muito na vida. 

E seu exemplo me deixou! 

Embora pouco letrado, 

Mais foi um grande professor. 

 

Sei que a quebra da minha enxada.  

É tão somente o fim de um começo! 

Ser professor, amargada batalha, 

Com meu lápis reconheço. 

Como não deixei a escola, 

Para o sustento, o pão. 

Não quero quebrar o canudo, 

Desistindo desta missa. 
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Estas palavras bonitas, 

Também são de opinião. 

Voz de meninos e meninas, 

Deste imenso Brasil sertão! 

Que esperam ser alcançados; 

Pela qualidade da educação! 

Para quebrar o cabo da enxada, 

Com o professor e o livro nas mãos. 
 

 

 

Cristovém Marcos França Vieira 

 


