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Odia 15 que pas-
sou foi o Dia do
Professor.Deci-
di deixar de la-
do meu tema
usual, a econo-

mia, e escrever em homenagem
às minhas quatro primeiras
mestras fora de casa. E à minha
mãe, Juldete, única também
em sua capacidade de ensinar.
Aquelas, todas de nome Maria:
Pontes Lanza, Braga, Rachid e
José Machado. Nessa ordem as
tive em cada um dos quatro
anos do antigo curso primário,
quehojecorrespondeàsprimei-
ras quatro séries do ensino fun-
damental. Cursei-o em Sete La-
goas (MG), no Grupo Escolar
Arthur Bernardes, da rede esta-
dual de ensino.

Em casa, minha mãe também
era professora. Hoje centená-
ria, na juventude passou por es-
cola de nível médio, voltada pa-
ra o magistério. Mas só o exer-
ceu por pouco tempo, pois pas-
sou a cuidar dos oito filhos que
foramchegando.Nissoseesme-
rou também em oferecer-lhes
adequadas condições de apren-
dizado no próprio lar. Como a
disponibilidade da coleção The-
souro da Juventude, de 18 volu-
mes, voltados para ciência, arte
e ética numa linguagem popu-
lar.Havia tambémumaenciclo-
pédia e muitos clássicos da lite-
ratura nacional e internacional,
incluída uma coleção de obras
de Machado de Assis. Mamãe
também ajudava muito nas li-
ções de casa e ao ensinar sobre
ocotidianodavida.Todaafamí-
lia está sempre a homenageá-la.

Quanto às Marias, ignoro se
algumaainda sobrevive, maste-
nho a face delas e suas atitudes
marcadasnamemória.Lembro-
me mais da primeira, pois o iní-
cio da vida escolar é para sem-
pre um momento marcante na
vida de cada um. E não só pelo
aprendizado em si, como tam-
bém pela sociabilidade que a
convivência com outras pes-
soas enseja. Maria Pontes, co-
mo era chamada, ensinou-me a
ler, escrever e fazer contas. As-
sim, fui alfabetizado e “numeri-
zado” logo no primeiro ano de
escola.Hoje fico perplexo ao sa-
ber que nas escolas públicas há
quem chegue ao terceiro ano
sem completar essa etapa.

Ela era exigente e durona, em
particular com sua filha e mi-
nha colega, Vera Maria. Costu-
mavadarliçõesdeleituraecom-

preensão reunindo quatro ou
cinco alunos em torno de sua
mesa. Certo dia, num desses
grupos, eu aguardava minha
vez, mas por alguns momentos
fiquei desatento e a olhar para
trás, por cima do meu ombro
direito. Puxando-me a orelha
do mesmo lado, ela retornou
minhaatenção para odevidolu-
gar. Mas pegou leve e não guar-
dei mágoas.

Foi ela que me nomeou para
meu primeiro “cargo público”.
A sala de aula, sempre a mesma,
tinha uma pequena estante de
livros à disposição dos alunos,
atépara ascitadas lições.O con-
junto tinha nome pomposo,
Clube de Leitura Castro Alves.
Tornei-me seu tesoureiro, pelo
fato de meu pai ser bancário e
ela presumir que eu soubesse

lidar com dinheiro. Meu traba-
lhoconsistiaemarrecadar men-
salmentedecadaaluno dezcen-
tavosdo antigo cruzeiro,um va-
lor então conhecido como tos-
tão, com o objetivo de comprar
mais livros para a estante.

Além de competentes e exi-
gentes, essas quatro Marias ti-
nham a assiduidade como ou-
tro traço marcante. Hoje há no-
tícias de que o excesso de faltas
de professoresé umdosproble-
masqueaescolapública enfren-
ta. Havia professoras que até se
excediam em sua dedicação.
Lembro-me de uma que cuida-
va de um aluno muito pobre
queandavadescalço eera croni-
camenteatacadoporbichos-de-
pé, que ela ajudava a extirpar.

Nos três anos seguintes, além
deavanços em Aritméticae Lín-
gua Pátria, hoje Matemática e
Português, lembro-me de que
vieram ensinamentos de Histó-
ria e Geografia. Recordo-me
também de aulas que incluíam
cuidados de higiene pessoal.

Memoráveltambémera a ho-
ra do recreio, a escola oferecia
um amplo espaço, coberto de
árvores e cercado apenas por
grades. Hoje vejo escolas públi-
cas muradas e com portões de
chapas de aço, entre outras ra-
zões, para evitar o assédio de
traficantes de drogas.

E havia celebrações como a
do Dia da Árvore, já indicando

uma preocupação ecológica.
Num desses dias integrei uma
cantiga de roda. Girava-se can-
tando um refrão que enaltecia
as árvores, com intervalos em
que cada um dos participantes
ia para o centro e cantava repre-
sentando uma delas. Coube-
meopapeldecoqueiro,aenalte-
cer seus frutos e as respectivas
cocadas. Noutra celebração, da
Independência, antes houve
competição para decidir quem
faria o papel de dom Pedro I a
ecoar o Grito do Ipiranga. Ven-
ceu aluno de voz forte que ain-
da jovem se tornou locutor da
rádio local.

Infelizmente, são raríssimos
os contatos com os colegas da
época. Hoje, com a internet, até
crianças têm a sua rede de con-
tatos que pode ser preservada e
atualizada pós-formatura. Mas
sei que a criança que gritou “In-
dependênciaou Morte”, Carlos
Afonso Moreira Soares, se tor-
nou engenheiro químico. Ou-
tro colega, Márcio Reinaldo
Dias Moreira, é o atual prefeito
da cidade.

Vinteanosdepoisdogrupoes-
colar,aobuscarescolaspara mi-
nhas filhas, vi com tristeza que
aspúblicashaviamperdidomui-
to em qualidade. Mas houve pe-
lo menos uma melhoria, a do
acessodascriançasaessasesco-
las.Naquelaépoca,muitodapo-
brezaseconcentravanazonaru-
ral, sem transporte e outros
meiosparachegaraescolasqua-
se que só existentes nas cida-
des. Hoje é ampla a circulação
deônibus,vanseKombisescola-
respelasestradasrurais,umata-
refa executada por prefeituras e
seus prestadores de serviços.

Assim, ampliou-se o acesso,
mas há que retomar a qualidade
que a escola pública tinha no
passado. No muito de que ela
carece,há também o que apren-
der com outra grande mestra, a
história das escolas públicas e
das antigas práticas educacio-
nais brasileiras. E cabe também
puxaras orelhasdasfamíliaspa-
raqueatentemparaanecessida-
de de garantir bom ambiente
educacionalem casa,igualmen-
te indispensável à boa educa-
çãode seus filhos. Sozinha, a es-
cola não resolve.
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E ssa expressão ar-
dilosa, “pink
blocs”, veio ca-
rimbada na pri-
meira página do
Estadão de se-

gunda-feira, 14 de outubro: Pink
blocs na Parada Gay do Rio. Foi
esseotítulodeum pequenotex-
to-legenda aos pés de uma foto-
grafia tão ousada quanto imen-
sa, bem pouco usual num diário
circunspecto como este aqui.
Na foto, desfraldada na metade
superior da capa do jornal (com
o crédito do fotógrafo Marcos
de Paula), dois homens se bei-
jam na boca em pleno sol cario-
ca, tendo ao fundo a bandeira
doarco-íris,quesimbolizaos di-
reitos dos homossexuais.

Calma: dizer que os dois ma-
nifestantes se beijam na boca
no espaço mais nobre deste só-
brio e centenário matutino tal-
vez seja exagero, posto que os
lábios de um não tocam os lá-
bios do outro. Eles têm o rosto
coberto por uma camiseta pro-
videncial. À moda dos black
blocs, estão mascarados, ape-
nas com os olhos à mostra – a
diferença é que, enquanto os
blackblocspreferemtecidosne-
gros, aqueles se valem de panos
cor-de-rosa –, de tal maneira
que, embora seus rostos se co-
lem na posição inconfundível
de um beijo, as camisetas cui-
damde impedirmaiores intimi-
dades bucais.

Eentão,o quequeriamos bei-
joqueiros em rosa? Direitos
iguais, quem sabe. Ou um pou-
co de romance, um instante de
divertimento. Acima de tudo,
porém, eles procuram atrair o
seu olhar, caro leitor. Com todo
o respeito, eles se movem atrás
do seu olhar.

Agora mudemos de jornal,
mas não de dia nem de cidade.
Fiquemos na mesma metrópo-
le, na mesma segunda-feira, 14
deoutubro de 2013. Sóque, ago-
ra, em lugar da capa do Esta-
dão, voltemos os nossos olhos
para a primeira página da Folha
de S.Paulo. Também ali temos
umafotodeaglomeraçãohuma-
na, mas nãomais em Copacaba-
na, não mais de gays estriden-
tes,masderomeiros,maissilen-
tes, na cidade de Belém. São ho-
mens, jovens em sua maior par-
te, com o semblante carregado,
em sinal de fé, de devoção, de
respeito – e também de descon-
forto. Nas ruas e calçadas da ca-
pital do Pará, sob o sol equato-

riale soba sombradasmanguei-
ras que despacham mangas
mortíferas contra a cabeça dos
passantes,erguemos braçospa-
ra tocar a corda sagrada do Cí-
rio de Nazaré.

E, nesse caso, o que buscam
os fiéis? A compaixão de Deus,
quem sabe. O perdão por peca-
dos indizíveis. A paga de uma
promessa por uma graça alcan-
çada. Acima disso, porém, tro-
peçando nas imperfeições aci-
dentadas do logradouro públi-
co, a céu aberto, diante das câ-
meras de repórteres dos mais
longínquos países, eles supli-
cam pelo olhar do próximo e do
distante, querem um pouco do
olhar de cada um de nós.

Não, não diga que a analogia
é profana, ultrajante e descabi-
da. Numa era como a nossa, em
que a imagem impera como o
critério definitivo, em que a
uma fotografia se atribui o po-
der de separar o que é verdade
do que é mentira, em que a pala-
vra imagem vira sinônimo da
palavra reputação (quando se
diz que um político ou uma em-
presa desfrutam uma boa ima-
gem, o que se quer dizer é que
esse político ou essa empresa
têm uma boa reputação), to-
dos os atos convergem para as
câmeras.

Não adianta você argumen-
tar que o Círio de Nazaré vem
de uma tradição muito ante-

riorà TV Tupi.Asreligiões, tam-
bém elas, com exceções raríssi-
mas, terminaram por se render
à linguagem visual, à tirania
dos enquadramentos impac-
tantes, comoventes e cafonas.
Assim é que as procissões e as
romarias, bem como os jogos
de futebol, as reuniões do Su-
premo Tribunal Federal, as re-
velações científicas, a guerra e
o ambientalismo adotam co-
reografias as mais mirabolan-
tes, comcenografias teatrais, ti-
radas circenses, efeitos espe-
ciais estonteantes e cada vez
mais hiperbólicos.

Sim, a analogia procede. Os
gays mais militantes e os cris-
tãos mais recolhidos, de todas
as cores, de todos os credos,
querem apenas ser olhados no
espetáculodomundo.Existirvi-

rou sinônimo de ser visível.
Dentro desse cenário (um ce-

nário, de fato), se uma categoria
profissional não consegue cha-
maraatençãodosholofotes,po-
derá estar fadada à insignificân-
cia irreversível. O mesmo vale
para um time de vôlei feminino,
um laboratório farmacêutico,
um povo indígena de Roraima,
os astronautas chineses, as co-
munidadesquilombolas,ospar-
lamentares de partidos peque-
nos, os de partidos grandes, os
escritores brasileiros que vão a
Frankfurt,osescritoresbrasilei-
ros que não vão a Frankfurt, os
cantores que são contra as bio-
grafiasnão autorizadase osven-
dedores de cachorro-quente na
novela e na vida real. É para ser
olhados que adolescentes fuzi-
lam seus colegas de classe na es-
cola. É para ser olhado que um
ator proclama que é bissexual. É
para ser olhado que o pastor ju-
ra fazer milagres. Quanto mais
olharosujeito retém,mais valor
ele terá.

Em meio a tanta encenação,
o olhar da gente é assaltado a
toda hora. Um protesto aqui,
uma missa acolá, uma briga
mais adiante, um strip-tease na
outra esquina imploram por
olhar, mais ou menos como os
torcedores que vão aos está-
dios – que hoje são estúdios de
gravação de programas publici-
tários tendo uma partida de fu-
tebol como pano de fundo –
com aqueles cartazes onde se
lê: “Filma eu, Galvão”. Se os go-
vernantes se expressam por
meio das técnicas de propagan-
da, é também como propagan-
da que os governados querem
gritar suas vontades, suas iden-
tidades e suas insatisfações. É
fazendo cena que eles gritam, e
gritam bem alto, em imagens
ensurdecedoras. O trio elétrico
baiano, o carnaval de Olinda, a
Marchapara Jesus e as manifes-
tações dejunho são enunciados
visuais perfeitamente equiva-
lentes, ainda que pareçam ter
motivações distintas.

O seu olhar vale mais do que
vocêpensa.Narealidadeperfor-
mática que nos rodeia, em que
cada imagem é um manifesto, o
seu olhar é a sua opinião. E aí? O
que você vai apoiar com os seus
olhos? O Círio de Nazaré ou a
Parada Gay? Ou os dois?
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Pink blocs e romeiros
disputam o seu olhar

Fórum dos Leitores

Ela e as quatro Marias
de Sete Lagoas

NOITES DE TERROR
São Paulo e Rio em chamas

Não está mais que na hora de os
governadores Geraldo Alckmin
e Sérgio Cabral tomarem atitu-
des mais drásticas contra o van-
dalismo que toma conta das
duas maiores capitais do Brasil?
É certo que sim, pois se espera-
rem que o governo federal ofere-
ça ajuda neste momento delica-
do, mas muito interessante para
quem deseja ardentemente con-
quistar os dois Estados, podem
esperar sentados. Será que ain-
da não perceberam que esses
movimentos quase diários po-
dem estar sendo plantados para
inibir manifestações ordeiras e
justas? Os bandidos depredam
patrimônio público, incendian-
do viaturas policiais e pichando
fachadas históricas, atormen-
tam comerciantes, danificam lo-
jas e produtos expostos, põem
transeuntes e motoristas em ris-
co. A troco de quê? Se forem re-
pelidos com a “poderosa” arma

gás de pimenta, os policiais são
considerados violentos. Até
quando comerciantes vão ter
“sangue de barata” para ver seu
patrimônio construído a duras
penas ser destruído pelo vanda-
lismo? Portanto, srs. governado-
res, se não forem tomadas atitu-
des enérgicas, conscientes e inte-
ligentes, para ontem, a situação
só tende a piorar, e muito, e po-
derá tornar-se incontrolável.
Ou, como tudo no Brasil, vão es-
perar o vulcão explodir para só
depois tomar uma decisão?
SÉRGIO DAFRÉ
sergio_dafre@hotmail.com
Jundiaí

Vandalismo x polícia

Como é possível a polícia do
nosso Estado não dar conta de
20, 30 baderneiros, vândalos,
etc.? A questão é a seguinte:
quem está por trás disso tudo?
ANTONIO FEIERABEND
afeierabend@hotmail.com
São Paulo

Arruaças

Os chamados black blocs, bader-
neiros e arruaceiros na versão sé-
culo 21, estão prestando enorme
desserviço à população brasilei-
ra. Durante séculos nossa brava
gente bronzeada foi chamada de
passiva, leniente e omissa dian-
te dos desmandos de governan-
tes inescrupulosos. Pois justo
no momento em que a socieda-
de civil sai às ruas para manifes-
tar seu descontentamento com
a corrupção, a inércia e a desfa-
çatez dos governantes, surgem
os ignóbeis black blocs para atra-
palhar, tirar o foco e tumultuar
as legítimas manifestações popu-
lares. É muito triste ver que no
meio de uma passeata histórica
pela educação e pela dignidade
dos professores tenhamos, ao fi-
nal, de ver na mídia as cenas de
barbárie dos covardes encapuza-
dos quebrando estabelecimen-
tos privados e pichando bens pú-
blicos. Queimar ônibus é coisa
de bandidos da pior espécie, não

de quem quer mudar os desti-
nos do nosso país. Cadeia neles!
RAFAEL MOIA FILHO
rmoiaf@uol.com.br
Bauru

Apoio aos professores

De que adianta o sindicato dos
professores do Rio de Janeiro di-
zer que sua passeata terminou
às 19h40, e pacificamente, se
dias atrás eles anunciaram que
qualquer apoio à classe era bem-
vindo, até mesmo dos black
blocs? Pois os black blocs foram
lá apoiá-los, só que à moda de-
les. Poderiam ter ficado calados
ou reprovar esse vandalismo,
que tem o repúdio da sociedade.
PANAYOTIS POULIS
ppoulis46@gmail.com
Rio de Janeiro

Herança maldita

Quando o pessoal do MST e as-
semelhados invadia terras pro-

dutivas, destruindo, saqueando,
roubando, as autoridades nada
faziam, e não o fazem ainda ho-
je, sob a alegação de que é um di-
reito deles de protestar. Com
paus, enxadas, foices e facões?!
Nada fizeram porque era lá lon-
ge que isso ocorria, destruindo
trabalhos de uma vida toda, de
mais de 20 anos de suor, sob o
sol e a chuva. Agora ocorre algo
semelhante nas cidades, com os
chamados vândalos, que as auto-
ridades querem enquadrar, até
na Lei de Segurança Nacional.
Demoraram muito. Desde a pri-
meira manifestação de desor-
dem a atuação deveria ter sido
imediata e rigorosa. Essa é a he-
rança maldita do MST em for-
ma de impunidade, que trans-
posta para as cidades, com paus,
pedras e até martelos, dói mais
na vista, porque está perto, e
nos índices de popularidade vi-
sando à eleição. A periculosida-
de no campo e na cidade é a mes-
ma, não pode ser tratada de for-
ma diferente. A sociedade quer
a atuação imediata das autorida-

des, seja no campo ou na cidade.
TADAIUKI YAMAMOTO
tadai@ig.com.br
São Paulo

CORRIDA ELEITORAL
O tripé de Dilma

Marina Silva, com toda a razão,
criticou a política econômica do
governo federal e a presidente
Dilma Rousseff respondeu, em
entrevista, que jamais abando-
nou o “tripé macroeconômico”.
Pelas críticas de que se tem notí-
cia de economistas nacionais e
agora também de fora do País
(FMI), apontando o baixo cres-
cimento, a inflação alta, as con-
tas públicas em deterioração,
não se confirma essa afirmação.
Também chamam a atenção pa-
ra as pressões inflacionárias
preocupantes, pelo alto endivi-
damento do setor público e pela
necessidade urgente de investi-
mentos em infraestrutura. Se
Dilma jamais abandonou o tal
tripé, não sabemos, mas que a
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Uma homenagem
à minha mãe e a
essas Marias, todas
grandes mestras

Hoje, quando a imagem
impera como o critério
definitivo, existir virou
sinônimo de ser visível
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




