EDUCAR PELO CAMINHO DA RELIGIOSIDADE

Izabel Sadalla Grispino *

Fui solicitada, num encontro educacional, a proferir uma palestra sobre “Educação e Religião”.
Após meditar sobre o tema, percebi a amplitude de abordagem que contém.

O ensino religioso, em si, é um aspecto complementar da educação e de importância capital.
Ele alcança a educação da alma, da formação do caráter, da noção de solidariedade, dá ao
homem a dimensão superior da vida. O importante não é a religião em si, é o senso religioso,
sentimento carregado de amor, de justiça, de compreensão.

É preciso reconhecer que o progresso científico-tecnológico não foi acompanhado de um
desenvolvimento centrado na pessoa humana. A própria escola foi se tornando uma entidade
cada vez mais informativa, deixando de lado a formação do educando, na abrangência de sua
educação integral. Hoje, voltamos a insistir, junto ao conhecimento, em uma escola cidadã,
formadora de caráter, da participação comunitária.

Quando a escola fala em transversalidade, está falando em temas transversais, assuntos
sociais que se incluem no currículo escolar. Ela observa a sociedade, o meio-ambiente, em
seus amplos aspectos, ressalta os pontos que os vêm estrangulando, danificando, e se
organiza em projetos educativos, socioculturais, em ações de intervenção social. Torna-se um
agente ativo de prevenção. Ela se previne, se arregimenta, para afastar agressões inoportunas
e violentas.

A escola não pode simplesmente refletir a sociedade; cabe a ela ser um elemento
transformador e, ao lidar com mentes em formação, é a instituição mais apta para esse papel.
Sabemos que a célula-mater da sociedade é a família, como nos ensinava Coelho Neto, mas a
escola é sua grande coadjuvante. É preciso desestruturar o comportamento do ganha-fácil,
provocar uma mudança radical no conceito de que, para se alcançar o que se quer, vale tudo.
Para essas mudanças, a ciência pouco interfere. São mudanças de valores constitutivos da
alma, mudança de mentalidade, o que não é fácil de se conseguir.
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Vivemos um novo universo cultural, do prazer imediato, do descartável – usa-se e joga-se fora
– da desvalorização dos sentimentos, da esperteza corrupta, do desrespeito generalizado.
Respeito é um valor pedindo socorro. O que se presencia é a hipocrisia, a ironia, o deboche.
Rompem-se os laços sociais. Aquele que, ao passar pelo outro, ergue os olhos ensejando um
cumprimento, dizer um bom dia, uma boa tarde, é visto como ingênuo ou menos importante na
escala social. É preciso “se valorizar”, “mostrar-se mais que o outro”, e, para tanto, caminha-se
na arrogância, na individualidade, no afastamento das relações sociais, no preceito de que “eu
sou mais eu”. Isola-se no egoísmo, no “dá lá, toma cá”.

Há estudos evidenciando a “cultura do individualismo”, tão disseminada na vida social. O
professor Francis Kukuyama, no livro “A grande ruptura”, diz que a mesma sociedade que não
admite limites em sua inovação tecnológica também “não percebe os limites em muitas formas
de comportamento pessoal e a conseqüência é o aumento de crimes, famílias desfeitas, o
malogro dos pais em exigir obrigação dos filhos, a recusa do vizinho de ter responsabilidade
pelo outro e a retirada dos cidadãos da vida pública. Gosto, prazer, capricho, passam a impor o
seu desejo cego”.

Os conceitos axiológicos, a formação da ética, da cidadania -- valores que a sociedade
desesperadamente necessita – dizem respeito à alma, em seus componentes de amor, de
verdade, de fraternidade. São atributos inerentes a Deus, onde o conhecimento pouco ou nada
interfere.

Viver Deus é viver o amor, lato sensu, isto é, na extensão maior. O que verificamos é que muito
se fala Deus, muito se reza Deus, mas pouco se vive Deus e esse pouco vem trazendo
conseqüências terríveis para a vida humana. Aprendemos, com o sentido de religiosidade, que
se somos filhos de um mesmo Pai, temos que nos chamar de irmãos, temos de ser solidários,
aprender a dividir, a somar, não a diminuir.

O amor é, também, um aprendizado. Quem não recebeu amor em casa, quem foi hostilizado
institucionalmente, dificilmente levará amor à sociedade; engrossará o caótico social. Temos
que nos alertar para o amor, para esse grande alicerce da alma, combater sua ausência desde
muito cedo, em casa e nas salas de aula.

Essa imagem é configurada na minha poesia: “Refúgio para o mundo infantil”.
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REFÚGIO PARA O MUNDO INFANTIL
Saudade eu tenho da candura, da lealdade,
Do sentimento elevado que se via,
Saudade das mãos dadas, da sobriedade,
Do andar calmo que o mundo nos oferecia!
O ar, hoje, é pesado, envolto em hipocrisia,
Dominado por um ideal vazio, sem par,
Amizade ganha peso de joalheria,
Valor se amolda ao tamanho do paladar!
Confiante, bati à porta da instrução,
Esperando encontrar construção mais humana,
Triste foi ver que, no trato do coração,
Instrução, nesse ponto, é o que mais engana!
Diplomado ou rico se moldam nas mesmas barras,
Engrossam o saber, acumulam fortuna,
Mas, se igualam em pobreza, de áridas terras,
Deixando, no cultivo da alma, a maior lacuna!

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em outubro/2005)
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