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Opinião

C eleste. Mulher de porte elegante, de
45 anos. Nunca deixou de cumprir
as tradições de obediência que a
sua mãe lhe amestrou desde muito

nova. Acena sempre em subalternidade a um
marido que nunca lhe sorri, que por vezes lhe
bate. Todos os dias a faz sentir-se mal.

- Afinal, diz-me quem ganha para a casa e
para os teus luxos? Diz-me lá, sua imprestável!
– pergunta quase diariamente o marido lá em
casa. Este marido é um político respeitado na
praça, e que em público sempre embebida um
sorriso à sua querida mulher. 

Por tantas razões a Celeste nunca questionou
os jeitos e as acções do marido. Até lhe reco-
nhece, à sua maneira, muito valor e competên-
cia. E em certas vezes, junto de mulheres iguais
no estilo, endeusa-o como o homem melhor

dos melhores, o seu industrial vindo do nada e
que agora manda tanto em tanta gente. Celeste
apenas se queixa de uma coisa às amigas: o
meu marido nunca me elogia.

José Maria. Dr. Zé Maria – como gosta de ser
tratado e todos o tratam. É um patrão à moda
antiga. Sempre carrancudo para os seus em-
pregados. Aparentemente parece um homem
desgraçado pela sorte. Olhamos para ele e fica-
mos logo desanimados. Parece nada correr bem
com ele.

- Isto está muito mau. Isto vai de mal a pior! –
diz frequentemente o doutor em jeito de desa-
bafo àqueles que se põem com ar bajulador à
sua volta.

E quando lhe perguntam como está, diz sem-
pre o mesmo: - vai-se indo, que é o remédio.

Mas quem lida com ele, sabe que a vida do
doutor fuinha – como é tratado em segredo en-
tre os empregados – nunca esteve tão boa. Pelo
menos materialmente. Basta olhar para os seus
“sinais exteriores de riqueza”. Num só exemplo,
ainda no outro fim-de-semana prolongado al-
guém reparou que numa só refeição com a sua
pequena família, num restaurante da moda, o
valor de um ordenado mínimo que paga à

maior parte dos seus trabalhadores não chegou
para pagar a conta daquela noite.

Os seus empregados não se queixam. Já lhe
apanharam o jeito e até lhe acham piada à forma
sovina como se veste e às manias dos seus ges-
tos rotineiros. Estes trabalhadores, dedicados e
fiéis, apenas se queixam entre eles: o doutor
nunca nos elogia.

Pergunto: quem não gosta de ser reconhecido
e elogiado? Alguns livros dizem-me que o re-
conhecimento é uma necessidade que sentem
aqueles que fazem coisas. Para fazerem mais,

talvez. Para sentirem-se no rumo certo, prova-
velmente.

Mas não servem quaisquer reconhecimentos,
vindos de qualquer lado ou de qualquer pessoa.
Só alguns os conseguem fazer passar. Só alguns
os conseguem perceber. Como aquele aluno
que precisa que o pai lhe diga “muito bem!” pela
nota que conseguiu no exame; mas que também
precisa que o professor lhe diga qualquer coisa
que o faça sentir bem (aquele professor que
mais tarde apregoa com orgulho que foi pro-
fessor dele durante tantos anos).

Existe uma qualidade de gente que, quando
realiza alguma coisa que acha bem feita, fica à
espera do elogio. Precisam disso para viver e
para ser mais fortes. Existe depois outra gente,
menos afortunada, para quem quase sempre
escapa o elogio de certa pessoa, por vezes da
pessoa a quem mais se quer. E nesses casos
existe tantas vezes a tortura do silêncio, num
registo masoquista e perturbador.

Seja como for, o elogio, o seu uso, é um poder.
Em casa ou na empresa, na rua ou entre colegas
e amigos, o abuso deste poder de elogiar é já
bastante e requintado. Silenciosamente vingam-
se desamores, amordaçam-se capacidades, des-
troem-se concorrentes. 

Por mim, a quem faz mau uso deste poder
desejo que se empanturre até empanzinar. 
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C omo muitos encarregados de edu-
cação, cumpri hoje o ritual sazonal
da recepção de informações finais
sobre o “desempenho formativo”

da minha filha. Até aqui nada de novo, acontece
todos os anos e marca o início oficial da nossa
SillySeason familiar! 

A minha situação como encarregada de edu-
cação é que tem algumas particularidades. A
minha educanda não é uma criança, nem uma
adolescente, mas sim uma jovem adulta com
dificuldades de aprendizagem. O seu percurso
escolar só pontualmente foi feliz e gratificante;
quase sempre foi doloroso e profundamente
frustrante. Actualmente está a receber formação
orientada para a capacitação profissional. Em
vez de uma abordagem mono-temática, quase
estanque entre disciplinas, pratica-se uma in-
tervenção coordenada e transversal, orientada
para o grande objectivo do desenvolvimento
pessoal. As reuniões de avaliação são conversas

em que se partilham perspectivas e responsa-
bilidades e se desenham, com simplicidade e
pragmatismo, pequenas mas praticáveis estra-
tégias de melhoria. Não pensem que vivo na fan-
tasia de que o sistema é perfeito, os resultados
são milagrosos, a felicidade da minha filha está
garantida e as minhas preocupações de mãe aca-
baram definitivamente. O que me marca pro-
fundamente e mais tem contribuído para a re-
generação da minha relação com “a escola” da
minha filha é a eficiência da comunicação. Sinto
que contamos uns com os outros, falamos de
olhos-nos-olhos, sem que melindres ou mal-en-
tendidos nos desfoquem dos objectivos.

Sou mãe mas também professora. Este duplo
estatuto torna-me particularmente sensível ao
valor absolutamente vital da comunicação entre
professores, encarregados de educação e, no
caso de alunos para as quais é necessário per-
sonalizar estratégias, técnicos preparados para
dar essa ajuda. O que acontece é que nesta

“troika” de pais-professores-técnicos, raramente
se fala uma só língua. Olhando para trás, reco-
nheço que muitas vezes, no papel de mãe ou de
professora, acabei perdida na tradução. Quando
tentei explicar que algumas tarefas eram ina-
cessíveis à minha filha, o veredicto foi “que es-
tude mais”. Quando lembrava as medidas do
seu plano individual, o diagnóstico foi “mãe
fura-vidas à procura do sucesso a todo o custo”.
Uma vez explodi numa reunião com o director
da escola e a coordenadora de ensino especial.
A resposta à pergunta “Será que finalmente me
entendem?” foi sarcástica: “Claro, está a falar
com uma professora de ensino especial”. Quem
errou na tradução? 

Também como professora vivo nesta Babel,
com medo de ser apanhada em situações que
não estou preparada para resolver e de que as
minhas bem-intencionadas acções possam ser
alvo de má tradução: excessiva benevolência,
displicência ou simples incompetência. 

É um balanço difícil, este de falarmos a mesma
língua, nos aceitarmos como facilitadores da
vida e do trabalho uns dos outros e, sobretudo,
nos envolvermos activamente na promoção do
desenvolvimento e bem-estar das crianças e jo-
vens na escola. Mas se não o fizermos, mesqui-
nho e irresponsável (silly, mesmo!) é o modo
como desperdiçamos o tempo entre uma Silly-
Season e outra! |
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