
Em nome do pai! 

(Artigo publicado no jornal O POVO, em 06 de outubro de 2012) 

 

Preparava a aula para o curso de computação no IFCE. De repente, me aparece 

Francisco (com sorriso de vereador eleito). Após ele me arrodear, sorrateiro (tipo 

militante querendo cargo), caiu a ficha de que Francisco queria, em um minuto, 

confidenciar-me 18 anos. Vi-me entre o vício do professor e o carma do mestre: 

melhorar a aula de informática ou escutar Francisco com a energia de noivo em 

véspera.  

O que fazer?  “Paulo Freire deixou Bill Gates no chinelo”: desliguei, então, meu PC e 

me “pluguei” na saga de Francisco. Com a determinação de uma Raimundinha 

(vereador Paulo Diógenes e seu projeto com dependentes), Francisco começou nosso 

jogo de xadrez pelas beiradas, dizendo de um certo Joaquim, cor da sua cor, que o 

encorajava a tirar a poeira de planos adormecidos ao longo.  

Depois, avançou peão e Cavalo no tabuleiro, com a frase do primeiro dia de aula: 

“Daria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates”. 

Atacou com o bispo e me deu um “Xeque Pastor”: tal Steve Jobs, autor da frase acima, 

ele fora criado por um padrasto. E emendou: “meu pai biológico nunca pôde me 

ajudar, mas queria que eu tivesse uma profissão”.  

Sobre a cota de 50% na universidade para a escola pública, ele guilhotinou minha 

pergunta com seu sorriso largo e um “Xeque Mate”: “se meu pai tivesse tido a 

oportunidade que estou tendo no IFCE, ele teria me ajudado”. 

Lembrei-me, então, de um outdoor da prefeitura de Paris: “Nós não estamos 

construindo apenas mais uma escola, mas a igualdade das oportunidades”. 

Roberto Cláudio, prefeito e pai, compreende bem, de berço, a “igualdade das 

oportunidades” de que fala seu colega de Paris. É o substrato sobre o qual Franciscos 

podem edificar sonhos escolhidos ... (e dar um chega-pra-lá no hediondo crack que 

sufoca nossos jovens)! 

Nada mais valioso para o futuro de uma cidade do que seu jovem! Dê-lhe a 

oportunidade, jovem prefeito, que ele, o jovem “Francisco” da periferia, nos 

surpreenderá... em nome do pai! 
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