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A história que passo a contar aconteceu há alguns anos, quando eu

ainda  era  professor  em atividade lá  na  Escola  padre  César  Albisetti,  em

Poxoréu, MT. Aliás, tudo aconteceu exatamente no dia 19 de setembro de

2015. A diretora da escola era a professora Adjair Pereira de Miranda. 

Naquele  tempo  havia  um projeto  lá  na  escola  que  consistia  em

realizar  pelo  menos  uma  aula  de  campo  para  cada  turma.  Era  mais  ou

menos assim: Os alunos do primeiro ano faziam um passeio em um lugar

mais próximo da cidade. Me lembro que um desses passeios que fizemos

com eles foi na Raizinha. Já os alunos do segundo ano, iam um pouco mais

longe. Naquele ano, nós os levamos em um tour pelos distritos de Jarudore,

Paraíso do Leste e Aparecida do Leste. E os do terceiro ano poderiam ir

ainda mais longe, às vezes em Primavera do Leste e Rondonópolis, ou até

mesmo na Capital, em Cuiabá. Mas a história que eu quero contar é a que

aconteceu no passeio com os primeiros anos. 



Depois  de  muito  debate  e  opiniões  e,  também  levando  em

consideração que deveríamos diversificar os passeios, foi programado que

iríamos com esses meninos até a Gruta dos Currais. Aliás, me desculpem,

não era um passeio, mas uma aula de campo. E então, nós iríamos até a

Gruta  dos  Currais  e  depois  iríamos  até  o  Rio  Coité,  almoçaríamos  e

passaríamos ali uma tarde de lazer.

E assim, depois de todos os preparativos lá na Escola Padre César

Albisetti, tais como as orações e as orientações… Ah, é de ver que, inclusive,

a escola convidou o pessoal do Corpo de Bombeiros de Primavera do Leste

para dar um apoio nesse passeio, digo, nessa aula de campo. E aí, antes de

tudo, os dois bombeiros destacados para o evento pediram uma reunião com

a direção e o corpo docente para passar todas as medidas de segurança que

deveriam ser tomadas. E ali, ao redor da mesa, na sala dos professores, eles

fizeram uma palestra explicando todos os procedimentos que deveriam ser

observados para que não tivesse nenhum perigo e tudo corresse bem. Ali

estavam  os  professores  Antenor,  Luiz  Sérgio,  Urano,  Maria  Iva,  Geniel,

Gaudêncio, Nelice, Jennyfer, Regiane e eu, além da Diretora Adjair. Talvez

tivesse mais algum que não me lembro. Então, se esqueci, me desculpem.



Palestra  feita,  entramos no ônibus e  fomos parar  lá  nos currais.

Aliás, os alunos entraram, porque eu fui no meu carro levando a comida,

churrasqueira e outras coisas que iríamos precisar para o almoço.

Lá no final do bairro dos Currais tem uma rua que vira à direita, para

quem vai daqui para lá, em direção ao rio Poxoréu. É por essa rua que a

gente  passa para  poder  chegar  à  Gruta  dos Currais.  Chegamos lá,  mas

antes de pegar a trilha, tivemos um momento de visitação e oração na Igreja

de Pedra São Francisco de Assis que existe ali naquela localidade. É uma

construção rústica, mas bem bonita, por sinal. Toda de pedra. Orações feitas,

partimos em fila indiana, um atrás do outro. E subimos o morro. Ah, já ia me

esquecendo… 

Antes da subida,  tivemos um aquecimento organizado pela Profª

Maria Iva. Depois nós descemos até a Casa de Pedra, que fica nas margens

do rio Poxoréu. Somente após essa visita é que subimos o morro. Deu muito

trabalho para subir aquele morro, que é bem íngreme. Não foi moleza não,

entendeu! Foi bem difícil! 

A gruta ficava no final da subida. Mas, bem à frente da entrada tinha

um arvorezinha. E aí, todo mundo que chegava até ali, bufando de cansaço,

se firmava nela, tomava um impulso e já pulava dentro da gruta, soltando a

árvore. Acontecia que, toda vez que alguém se firmava na árvore, ela se



envergava. E quando era solta, ela dava uma chicotada no topo da gruta,

antes de voltar à posição original. O que ninguém percebeu foi que aquela

árvore  estava  batendo  numa casa  de  abelha  “Oropa”,  uma casa  dessas

abelhas europeias que, em Poxoréu, a gente chama mesmo é “Oropa”.  

Eu sei que logo depois que entramos na gruta, onde o Professor

Luiz  Sérgio  iria  fazer  uma  palestra  sobre  a  formação  geológica  que  se

verificava ali naquele lugar, como a parte principal da aula de campo, eu subi

numa pedra mais alta para poder ficar numa boa posição, de onde pudesse

filmar o Professor Luiz Sérgio dando suas explicações. E quando eu estava

lá em cima, uma “oropa” passou voando na minha frente. Eu olhei aquilo  e

fiquei  de  antena  ligada.  Um pouco  depois,  passou  outra.  E  aí  eu  dei  o

alarme:  “Pessoal,  tem abelha “oropa”  por  aqui.  É bom tomar cuidado!  Já

passaram duas aqui na minha frente. 

Ah, mas eu nem acabei de falar que as abelhas tinham passado e

elas já apareceram às dezenas na porta da gruta, voando ameaçadoramente

por tudo quanto era canto da entrada. E aí, o pessoal já foi correndo mais

para dentro da gruta, onde todo mundo ficou  encantuado.

Os oficiais do bombeiro, então, assumiram o comando da operação

de retirada dos alunos. Um dos bombeiros passou as orientações: “Olhem,

pessoal! É preciso ter muita calma; muita calma nessa hora, muita calma!



Nós  vamos  sair  de  forma  organizada.  Vamos  descer,  né!  Vamos  fazer

silêncio total. Vamos fazer silêncio e vamos descer com toda a tranquilidade,

certo! Eu vou descer. Vou sair na frente, para mostrar para vocês que não

tem perigo,  né!  E  aí,  vocês vêm logo em seguida,  mas sempre  fazendo

silêncio.  Evitem de fazer barulho. Vamos seguir bem calmos e tranquilos.

Vamos devagar, né! Não tem perigo, não! Beleza! Beleza!”

E então, todo mundo se preparou. E o bombeiro saiu pé, ante pé,

em direção à saída da gruta. E começou a descer. E logo atrás dele, assim

sem nem não dar  um metro de distância,  já  estava descendo também o

comboio de alunos. Foi aí que as oropas atacaram. Primeiro, o bombeiro. E,

depois,  os  meninos  que  estavam  ali  atrás  dele.  Menino,  velho!  Foi  um

verdadeiro estouro de menino gritando! O bombeiro que ficara atrás gritava:

“Calma! Calma, minha gente!”

Mas que calma, coisa nenhuma! Ninguém segurava aquele pelotão,

verdadeiramente ensandecido pelas picadas das abelhas. E, assim, o que se

via lá de cima, era um menino passando em cima do outro. Até o bombeiro,

coitado, foi atropelado! Na corrida desesperada, morro abaixo, os meninos o

derrubaram e passaram por cima dele. Olhe que nós gastamos, acho que

quase uma hora para subir,  mas para descer  foram poucos minutos.  Os

meninos iam descendo, com todo mundo na maior gritaria, numa barulheira

esquisita. E só paravam quando chegavam lá embaixo. 

Eu fiquei lá em cima até a hora em que eu pensei que todo mundo

já  tinha  descido.  E  então,  resolvi  descer  também.  Lembrei-me  das

orientações do bombeiro e decidi que desceria com toda a calma. Comecei 

bem devagarzinho, mas não dei nem três passos para fora da gruta e as

abelhas já grudaram no meu cabelo. E eu metia o tapa na cabeça, a torto e a

direito,  enquanto  corria  morro  abaixo.  Num desses  tapas  bati  nos  meus

óculos  que  caíram  no  chão.  E  eu  ainda  parei,  apesar  das  ferroadas

europeias e os peguei, colocando-os novamente. Mas, foi por pouco tempo e

logo eu sapequei outro tapa neles. E aí,  eu não sei aonde foram parar. Eu os

perdi  e  não  parei  outra  vez  para  procurá-los.  Continuei  minha  corrida,

saltando pelas curvas e obstáculos da trilha para descer mais rápido. 



Quando  cheguei  no  pé  do  morro  estava  todo  mundo  numa

choradeira que dava dó. Todos se socorriam, tentando tirar os ferrões das

abelhas  uns  dos  outros.  Os  professores  preparavam  a  turma  para  o

embarque nos ônibus, para levá-los ao Hospital São João Batista. Peguei o

meu carro e também fui para lá. Ali chegado, soube que já estavam dando

vacina em todo mundo. Tinha uns que estavam com a cara toda inchada,

pois eram alérgicos ao veneno das oropas e que estavam em situação bem

crítica. A maioria estava bem. Eu, em particular, não quis tomar a vacina.

Eu  ouvira  falar  que  veneno  de  abelha  era  bom  para  curar

reumatismo. Então achei que aquela hora seria a oportunidade de eu fazer o

teste, porque eu pensava que tinha reumatismo nas juntas dos dedos, que

doíam muito.  Só  que,  na  verdade,  o  que  eu  tinha  não  era  reumatismo.

Depois,  quando  fiz  os  exames,  descobri  que  eu  tinha  era  artrose  e  não

reumatismo como eu pensava. Mas o certo é que eu não tomei a vacina,

não, porque queria ver se o veneno funcionava.

Passada  a  sessão  de  atendimento,  pensei  que  o  passeio  tinha

acabado. Mas qual! Todo mundo ali pensava mesmo era de seguir em frente.

Ninguém dispensou o restante da aula. Quase todos queriam continuar a

viagem. Só uns dois ou três que estavam mais ruins é que ficaram, mas os

outros... Todo mundo voltou para dentro do ônibus, que aí só foi parar lá no



Alto Coité, onde então nós fizemos um churrasquinho e passamos a tarde

tomando banho naquela água limpinha, brincando e recordando os passos

da aventura. Foi muito gostoso e inesquecível aquele dia lá no Rio Coité.

No dia seguinte, Luís Sérgio e eu voltamos à gruta à procura dos

meus óculos. Mas não os achamos mais. Mas também, deixa pra lá, porque,

afinal,  o  que  fizeram  mesmo  foi  me  atrapalhar  na  descida,  me  fazendo

ganhar algumas ferroadas a mais.

E essa foi a história da melhor aula de campo que já realizamos, na

avaliação  feita,  tanto  pelos  alunos,  como  pelos  professores  e  até  pelos

bombeiros, os quais nunca tinham passado por uma situação semelhante. E

isso que eu contei é tudo verdade e o IHG pode colocar nos anais da História

de Poxoréu. Afinal,  essa foi  uma história em que os nossos historiadores

Gaudêncio,  Nelice  e  eu  vimos,  vivemos  e  passamos  a  limpo,  ponto  por

ponto, tim-tim por tim-tim.
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