
                                          AFINAL,   O   QUE   SOMOS?   
Era  no  tempo  dos  mimeógrafos.  O  aluno  do  primeiro           

ano  primário  que,  naqueles  tempos,  ajudava  a   professora  a           
reproduzir  a  lição  da  semana,  não  conseguia  disfarçar  o  prazer            
que  lhe  dava  o  cheiro  do  álcool  que  se  desprendia  da  máquina.  É               
que  ele,  descobriu-se  mais  tarde,  desde  ainda  criancinha  era           
muitas  vezes  dopado  com  álcool  a  fim  de  não  acordar  durante  as              
noites  em  que  a  mãe  saía  para  “gandaiar”.  Entretanto,  não  se             
chegou  a  saber  se,  tendo  sido  criado  dessa  forma,  qual  lhe  teria              
sido  o  futuro  quando  adulto,  se  é  que,  vivendo  no  meio  hostil  em               
que  vivia,  chegou  mesmo  a  se  tornar  adulto.  Mas  pode-se  supor             
que  não  há  de  ter  sido  uma  história  de  vida  de  encantamento  e               
felicidade.  

O  que  me  faz  escrever  a  presente  crônica  é  que,  não  faz              
muito  tempo  encontrei,  esquecido  em  um  canto  da  estante,           
precioso  volume  sobre  história  da  educação,  de  meus  primeiros           
tempos  de  estudante,  quando  ainda  nem  sonhava  com  letras           
jurídicas.  Folhei-o,  reli  alguns  trechos,  vi  nas  margens  velhas           
anotações  que  fiz  e  até  fechei  os  olhos  para  me  relembrar,  com              
imensa  saudade,  dos  professores  e  dos  colegas  de  então,  pois  me             
preocupa  saber,  ainda  hoje,  na  quadra  final  da  vida,  se  o  que              
somos  depende  da  genética  ou  da  educação  formal,  da  família  ou             
da  escola,  de  tudo  isso  ao  mesmo  tempo  ou  também  de  outros              
fatores  ainda  não  aceitos  pelos  educadores.  Mas  o  fato           
indesmentível  -  e  não  há  nada  mais  teimoso  que  um  fato  -  é  que                
existem  pessoas  boníssimas  e  realizadas  na  vida  que  nasceram  em            
meio  hostil,  onde  tudo  apontava  para  formação  personal  negativa,           
como  também  há  pessoas  más   e  desestruturadas  nascidas  em  meio            
equilibrado  e  bom.  É  como  diz  velho  amigo  meu,  em  tom  de              
brincadeira,   “ Durma-se   com   um   barulho   desses.”   

Voltando  especificamente  ao  tema  da  educação,        
continuo  lamentando  até  hoje  a  perda  de  pequeno-grande  livro           



intitulado  A  Educação  dos  Filhos,  do  pensador  uruguaio          
Constancio  Vigil,  que  emprestei  tantas  vezes,  até  que,  não  sei            
quem,  esqueceu  de  mo  devolver.  Nele,  o  autor  elenca  situações            
simples  do  cotidiano  e  mostra  como  os  pais  devem  agir  para  bem              
educar  os  filhos.  Recordo-me  de  uma  delas  em  que  explica  não             
bastar  somente  impedir  o  menor  de  fixar  um  prego  no  piano  dos              
pais,  mas  é  preciso  igualmente  dar-lhe  uma  tábua  e  dizer:  “ Aqui             
você   pode   pregar   a   vontade.”   

As  mídias  virtuais  são,  nestes  tempos  de  transição,          
ainda  mais  agravados  pela  pandemia,  talvez  o  vetor  mais           
importante  da  educação  básica.  Não  há  criança  que  não  tenha            
celular,  brinquedo  mágico  em  que  pratica  joguinhos  e  pode  ver  de             
tudo,  inclusive  o  que  não  deveria  ver.  Recordo-me  de  conhecida            
postagem  que  circulou  por  muito  tempo  nas  redes  sociais  em  que             
aparece,  no  monitor  de  ultrassom  de  mulher  grávida,  o  bebê  já             
com   celular   na   mãozinho,   embora   ainda   no   ventre   materno.     

Ninguém  duvida  de  que  os  processos  educativos,         
inclusive  no  ensino  fundamental,  não  podem  prescindir  dos          
avanços  da  ciência  e  da  tecnologia.  Entretanto,  uma  das  questões            
que  se  colocam,  estou  certo  disso,  é  como  barrar  o  acesso  a              
processos  deseducativos,  muitas  vezes  sedutores  e  instigantes,  que          
também   infestam   as   redes   de   internet.   

Quem  sabe  o  leitor  tenha  alguma  boa  ideia  a  respeito            
desse  ponto  da  discussão.  Nosso  conhecido  Raimundo,  por          
exemplo,  só  permite  que  os  filhos  menores  vejam  televisão  e            
brinquem  com  celular  quando  ele  estiver  por  perto.  E  se  não             
obedecerem,  dá-lhes  umas  boas  palmadas  no  bumbum.         
Pergunto-me,  diante  da  revelação  que  Raimundo  me  fez,  se  acaso            
alguém  concorda  que  palmadas  no  bumbum  é  um  bom  recurso            
pedagógico.   Que   você   acha,   amigo   leitor?   
                                               Darly   Viganó   
                                   darly.vigano@gmail.com   



  


