
ca indo na real

Se você for um fim em si mesmo, é finito.

Se for um meio,

sua vida será infinita!

Walkyria Passos Claro tem 86 anos. A maior professora e a pioneira no

método para ensinar música para bebês. Walkyria não chora. Ela apren-

deu a rir de si mesma e das situações. Vive caindo e ri. Arruma trabalho

escondido das filhas e ri. Compra carro sem ninguém saber e ri. Walkyria tem

prêmios internacionais de pianista de altíssimo nível. Mas, ela diz: "quem toca não

ensina, quem ensina não toca. A vida me colocou na educação. Os bebês apren-

dem música antes de falar ou andar".

Walkyria é merecedora do Guiness Book. A escola da Walkyria fica em Perdizes,

na cidade de São Paulo. Crianças viscejam por lá. Fotos na parede, centenas de

reportagens. Quando visitei esta mestre iluminada, não resisti à emoção e ao

choro. Enquanto eu chorava, ela ria. A história de superação dela é mais uma

dessas que ilustram o poder humano de afastar a piedade e a pena de si mesmo. A

realidade da Walkyria é mais uma prova do que é felicidade. "Ganhei muita coisa

por não ter fugido das lutas", diz ela. Filha com criação sofrida e maus-tratos.

Casamento com abandono, onde precisou cuidar sozinha de cinco filhos. Hoje é

surda. Não escuta o que toca. Porém toca e impregna a sua escola com a criança

eterna que habita aquele corpo já idoso, mas de um espírito jovial.

Walkyria poderia ter sido mais uma virtuosa e reconhecida pianista interna-

cional. Um João Carlos Martins de saias. Porém, foi arrebatada pela educação e

criou o primeiro método mundial para ensinar música a partir dos oito meses de

idade. "Eu poderia ter encantado milhões como intérprete, porém eduquei mi-

lhares para a vida, como professora!", afirma.

Quando encontramos "gênios" humanos, íntegros, virtuosos e lutadores,

como Walkyria, desenvolvemos a fé e a convicção absoluta de que uma pessoa,

vivendo em função da sua própria vida, morre com ela. Outra pessoa que vive

como um meio, em função das obras, dos trabalhos, da criação de novos cami-

nhos, com um sentido transcendente a si mesma, não morrerá jamais.

Dona Walkyria Passos Claro - 86 anos, criança, linda, sorridente, infinita, eterna

e trabalhadora. Não somos um fim. Somos uma passagem. Passageiros abrindo

caminhos; um "meio".
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