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EDUCADOR 

 

Todos nós na vida somos aprendizes da educação, 

Pois por mais que se aprenda, sempre existe espaço 

Pode ser por um simples abraço, 

O contato com o educador. 

 

É quando a gente ensina exemplificando, com a experiência da vida. 

E mesmo na dor mais doída, conseguimos ir ensinando. 

Pois só mesmo, caindo várias vezes 

É que vamos levantando. 

 

Na saúde e na doença mesmo diante da descrença, 

A gente demonstrar acreditando. 

E quando se perde, outra coisa a gente ganha, 

A certeza que a vida tem uma artimanha, 

Nos ensina a ceder. 

 

Quando a gente está mais apegado vem algo 

Para nos desprender, 

Desapegar, 

Folgar e rever. 

 

É assim que sem mesmo um diploma 

Na vida quem vale é quem fala o idioma do saber. 

Saber que existe e persiste, 

E a vontade e a fome que não tem nome 

Para quem ensina e quer aprender. 

Não vale o documento, vale a palavra falada 
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Que tem força, é uma alma animada 

Que nunca desiste, pois quanto mais a gente persiste, 

A vida tem mais a oferecer. 

 

É porque quando você está triste 

Uma coisa acontece, a alma da gente adoece 

E tudo que é ruim aparece, 

A dor, o medo e a pobreza, a falta de pão na mesa, a vida vira um     

baralho. 

 

E mesmo na falta de trabalho, não se deixe abater pela dor, 

Que a dor sofrida, vem educar nossa vida com a falta de amor. 

Tudo pois que fizeres lembra gente querida  

Que você é educador. 

 
Na realidade a palavra separada: Educa a dor 

Em todos caminhos da estrada, na alameda florida, 

Na noite ensombrada no pesadelo e na vibração pesada,  

Repousa e prossiga educador 

 

Lembrando que no mundo 

Surgiu um dia 

Quem prometeu outra morada 

Nas casas de nosso pai. 

 

E é na porta estreita 

No buraco da agulha 

Que nossa alma se espreita 

Para chegar na altura. 

 

Sofre, chora, lamenta, sorri, espera e canta, 

Mas não desiste, se cair levanta 

E segue com sua cruz 

pois o professor maior ainda vivo, prossegue andando contigo 

 

Jesus, o educador! 

                                   Zé Sairão 


