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Frutos verdes da cidadania
No dia 24 de janei-

ro de 2005, uma fes-
tinha incomum mar-
cou a inauguração 

da singela Casa de Leitura Chi-
co Mendes, localizada no bair-
ro periférico de mesmo nome em 
Rio Branco. Sexta-feira passa-
da, portanto três anos depois, um 
dos bons resultados da iniciati-
va foi apresentado no auditório 
da Biblioteca da Floresta: deze-
nove meninos e meninas torna-
ram poetas e leram poemas que 
falam de amor, fé e autoconfian-
ça publicados no livro “Frutos 
Verdes”. 

Muitas pessoas choraram 

de emoção e não era pra me-
nos. A solenidade, organizada a 
capricho,teve como mestre de 
cerimônia o professor, filóso-
fo, jornalista e também lideran-
ça política Marcos Afonso, ta-
lhado para a função. E na platéia 
estavam dois “pais da criança”: 
o senador Tião Viana e o mago 
Gregório Filho, ex-presidente da 
Fundação Cultural Elias Man-
sour que planejou as casas de 
leitura.

O governador Binho Marques 
também compareceu, na abertura, 
mas pediu desculpas e saiu corren-
do para um outro compromisso.. 
Marcos Afonso disse que o gover-

O mago Gregório 
Na segunda metade dos 

anos setenta, o acreano Gre-
gório Filho retornou do Rio 
de Janeiro para fazer agi-
tação teatral aqui na terra. 
Com um casal de amigos 
que conheceu no Rio, Mar-
celo Souza e Cristina Fran-
ciscuti, montou um grupo 
(se não me engano de no-
me “Ensaio”) que apresen-
tou trabalhos no auditório 
do Colégio Acreano e conduziu um programa de música popular 
na Rádio Difusora, “cutucando” o regime militar com vara curta.

Gregório costumava participar de reuniões em minha casa na 
Rua Alvorada próxima ao Hospital Santa Juliana, mas numa noi-
te, enquanto caminhava pelo bairro da Capoeira na companhia de 
dois companheiros, foi seguido por agentes federais que os abor-
daram e submeteram a um vexame danado.

Os agentes obrigaram os três a tirar a blusa, a calça e a cueca 
para se certificarem de que estavam “limpos”. Após quase meia 
hora de ameaças e constrangimento, os três, mal vestidos e assus-
tados bateram à minha porta pedindo asilo. Abrimos uma garra-
fa de pinga e nos vingamos dos agentes chamando-os de fdp´s a 
“xexelentos”.

Em tempos de democracia, a partir de meados dos anos oitenta, 
Gregório comandou a Fundação Cultural fazendo o que podia com 
pouco dinheiro. Os governos do Acre sempre trataram o setor cultu-
ral como primo pobre da administração. Até mesmo no segundo man-
dato do governo Jorge Viana (2002/2006), na presidência da Funda-
ção, Gregório comeu pão amassado por vários diabinhos da polí-
tica local.

Mas, como viu sexta-feira, ele prosegue arrancando aplausos 
por onde passa, por semear cultura em corações e mentes. 

INAUgURAçãO (em 2005) da Casa de Leitura Chico Mendes. Dessa semente nascem jovens poetas SENADOR Tião Viana leu historinha infantil com mensagem de amizade

nador também era poeta, ao que 
Abrahim Farhat, o Lhé, que per-
maneceu alguns momentos na pla-
téia complementou baixinho: “Ele 
fazia poesia pixando muros”.

Quando não escorrega em te-
mas como “prospecção de petró-
leo”, o senador Tião Viana faz 
coisas que a gente pode aplau-
dir sem susto. Um exemplo es-
tá na história de criação da Ca-
sa de Leitura Chico Mendes. Foi 
ele quem descobriu o terreno, 
convenceu o empresário Eder 
Pinheiro a comprá-lo (por R$ 3 
mil) e conseguiu recursos para 
concretizar o projeto que não pa-
rou por aí. Hoje existem 10 “ca-
sas de leitura” funcionando na 
capital e no interior, e outras 50 
já contam com verbas de emen-
das do senador para serem mon-
tadas no atual governo.

Na sexta-feira Tião Viana es-
tava “com a macaca”, como se 
diz por aqui, mas no bom senti-
do. Subiu ao palco com a mulher 
Marluce, dois filhos pequenos e 
mais dois amiguinhos, para con-
tar uma história infantil delicio-
sa com mensagem de esperança 
e amizade. Enquanto ele conta-
va a história, o filho Virgílio, que 
presumo não ter mais de 3 anos 

de idade, sem que o pai perce-
besse fez uma representação dra-
mática da história levantando ri-
sos da platéia.

Pensei cá comigo: “A dinas-
tia dos Vianas vai longe”! 

Mas a ovação surpreendente 
aconteceu mesmo quando o ma-
go Gregório Filho foi chamado 
para entregar alguns diplomas 
aos jovens poetas. Explodiram 
palmas, gritos e a turminha  da 
Casa Chico Mendes ficou de pé. 
Caramba! Isso é que é reconhe-
cimento, verdadeiro e espontâ-
neo, pensei.

Gregório, que veio do Rio de 
Janeiro para participar do even-
to, pegou o mote para comandar, 
com a postura de um maestro, to-
da a platéia cantando “se essa rua 
fosse minha...” (quem não conhe-
ce!) e “mandei caiar minha casa... 
mandei,mandei, mandei”. Bom, 
eu não me considero lacrimoso, 
mas nessa hora esfreguei os olhos.  
Como o Gregório faz falta ao mo-
vimento cultural do Acre!

O espaço aqui é curto pa-
ra descrever outras emoções do 
momento cultural inédito para o 
qual contribuíram, ainda: a his-
toriadora, escritora e jornalista 
Fátima Almeida, a poetisa Fran-

ces Mary, a professora e escrito-
ra Robélia Fernandes, a profes-
sora Maria Antônia (fada ma-
drinha da Casa de Leitura Chico 
Mendes), o presidente da Fun-
dação Cultural, Daniel Zen e o 
marqueteiro (Cia de Selva) Gil-
berto Braga.

Quanto à meninada da po-
esia, meu Deus! Ela deixou em 
mim a impressão de que saberá 
construir um mundo melhor no 
futuro. Quando todos se junta-
ram no palco para cantar a musi-
quinha “peixe vivo”, que o sau-
doso presidente Juscelino Kubis-
tcheck adorava (“como poderei 
viver sem a tua companhia”...) vi 
na minha frente, latente, uma ra-
ça forte, linda e sonhadora, com 
a cor, a forma e um olhar valente 
e digno com raízes na floresta.

A menininha Niele da Sil-
va Souza, de 10 anos, aluna (5ª. 
Série) da Escola Lindaura Mar-
tins Leitão (mãe do Toinho Al-
ves) agradeceu a Deus em seu 
poema, de maneira regional-
mente engajada: 

“Oh! Como Deus é maravilhoso
Foi ele quem criou 
As mulheres guerreiras 
da Amazônia”. 

A CASA de Leituras Chico Mendes abriu as portas da poesia para estes jovens da periferia de Rio Branco

gREgóRIO lê poesia do Rodrigo 
Batista de Oliveira, de 10 anos
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