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Ah! Gildenor, você nos pregou uma peça e tanto!
Nos deixou assim, tão rapidamente...
No lugar do riso, fica o pranto
E tantos projetos, infelizmente!
Fez tanto e havia tanto a fazer.
Na "Casa da Olaria" quis as crianças ajudar.
Com sua irreverência e seu modo de ser,
Dedicou-se ao erro da aprendizagem estudar.
Foi Arquiteto, matemático, mestre,
doutor e pós- doutor.
Trabalhou no Ginásio Rubem Nogueira,
Professor dedicado a muitos ajudou
e teve também percalços na carreira.
Sua insistência na aprendizagem matemática
Custou-lhes alguns desafetos por certo,
Mas a firmeza na convicção didática
O levou a seguir a céu aberto.
E você sabia onde queria chegar.
Lutou, com afinco e amor.
O filho do sapateiro que foi estudar,
superou barreiras e se fez Doutor.
Dedicou-se à História de Serrinha compreender
Pela vida de Pe. Demócrito e sua educação.
Deixa importante pesquisa para se entender
Como a cidade de hoje com o passado tem a ver.
Você foi escritor, professor e poeta também.
Escreveu poesias que falam do simples
e do complexo.

Sem se preocupar em acumular vinténs
Buscou coerência, ética e nexos.
Aos poderosos e oligarcas também não se curvou
E quando a esquerda no Brasil se firmava
Veio de São Paulo com ideais de jovem professor
E aqui partido de esquerda fundou.
Você também foi bancário, desportista, militante,
Professor dedicado, pai zeloso e filho atuante.
Hoje nos deixou e pede pra não ter nota de pesar.
Perdoe amigo nosso, mas precisamos falar.
A nota não será de peso, pois você teve
a leveza ideal.
Deixou amigos, irmãos, alunos, todos com uma
saudade só.
Não sei se conseguimos dizer o essencial,
Foi embora deixando na garganta um nó.
Não choraremos. Você não quereria, mas como
vamos ficar?
Você saiu em plena luz do dia
E havia ainda tanto a fazer e a falar...
Siga... Siga... Até um dia,
Talvez haveremos de nos encontrar.

Com saudades!

Mensagem lida com muita emoção
na despedida de Gildenor, no velório.

___________________

* Profª. Gelcivânia Mota Silva – Mestre em Educação – UFBA (Universidade Federal da Bahia); Professora da Rede
Estadual de Educação; Professora Assistente da UNEB (Universidade do Estado da Bahia); Avaliadora Educacional da
Rede PME (Rede de Pequenas e Médias Empresas).
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