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Izabel Sadalla Grispino *
Sentado em sua mesa de trabalho, atolada em papéis, os olhos cansados do mestre não
conseguiam enxergar para além do prédio escolar. A montanha de papéis impedia a visão da
flor por ele plantada.
Parou, por um instante, de trabalhar e passou a cismar. No seu imaginar, ele via um bosque
florido, com águas cristalinas, pássaros revoando e lindas crianças brincando. Eram crianças
loiras, morenas, olhos azuis ou castanhos, de trajes elegantes, engomados. Era o vale do sol
das crianças bem nascidas e que, no amanhã, se tornariam os adultos bem posicionados na
sociedade. O bosque lhes pertencia, não por herança de família, mas, por herança cultural e
econômica. Eram elas quem iriam, no futuro, comandá-lo.

Essas crianças, filhos da classe dominante, estavam sendo preparadas para perpetuar, na
sociedade, o “status quo” reinante. Os portões do bosque ficavam trancafiados, só se abrindo
para os privilegiados.

Passaram-se longos e longos anos e a situação permanecia a mesma. Um dia, veio a
redenção e timidamente os portões foram se abrindo para os mais necessitados. As crianças
pobres, brancas e negras, carentes e maltrapilhas, foram pedindo licença e tentando entrar.
Com passos lentos, incertos, buscavam a luz do vale. Mas, essa luz demorava a chegar e
mesmo estando no bosque se deparavam com a escuridão, com o abandono.

A diferença cultural as afugentava, as eliminava do bosque, que, em obediência à tradição,
continuava a cuidar dos mais abastados. Depauperadas, desnutridas, não conseguiam
alcançar a agilidade e o conhecimento dos colegas ricos e do bosque se evadiam, continuando
sua peregrinação de excludentes sociais.

Contudo, com o entrelaçamento das classes sociais, o bosque adquiriu uma outra identidade e,
com isso, as crianças ricas foram se deslocando, indo para outras paragens, formando novos
bosques iluminados, novos vales do sol.

O bosque tornou-se reduto da maioria pobre; porém, o bosque, fiel a seus hábitos seculares,
continuava preso ao passado, programando-se para uma elite, agora, inexistente. Continuava a
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manter um perfil de atendimento caracterizado por uma alta seletividade. Abrindo-se para as
classes populares, o bosque não se reformulou para atender a uma população diferente da que
estava acostumada a receber. Não ponderou sobre a mudança da clientela, ficando, assim,
desajustado, desajustando as pobres crianças.

Nessa altura, o professor saiu do seu sonho, voltou à razão. Levantou-se da cadeira e passou
a caminhar desolado. Foi, então, interpelado por uma criança pobre que lhe estendeu a mão e
esperou a sua. Olhava o professor com olhos interrogativos, interpretados assim pelo
professor: “Ajude-me, mestre, a transpor o imenso obstáculo que advém de minha pobreza, da
dificuldade que sinto diante do aprender, da imensa dificuldade que têm meus pais em me
mandar à escola. Ajude-me a participar da vida do vale, não como pária, como marginalizado,
mas como um cidadão ativo, responsável e capaz.

Um estalo de consciência lampejou a mente do mestre e tocou seu coração. Entendeu o
sentido de uma educação ministrada com solidariedade e eqüidade social. Entendeu a
pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Conseguiu compreender a função social da escola, o
grande Destino que sua missão lhe confere, na transformação do mundo, na formação de uma
sociedade mais igualitária, mais humana, menos injusta.

Abraçando a redenção, rendeu compromisso com a pobreza. Sua convicção contagiou seu
colega, e esse a outro e juntos decidiram escalar a montanha de papéis e permitir que todas as
crianças cheguem ao vale do sol.

O professor é um eleito, um escolhido, um ser especial. Só ele tem em suas mãos a força de
lançar a semente e fazê-la germinar tanto em crianças pobres como em ricas, promovendo o
progresso social, estruturado não no autoritarismo, não na luta desigual, mas na igualdade, na
caridade e na fraternidade cristãs.

Não podemos anular pedagogicamente o direito social à educação. “Se a educação sozinha
não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” – Paulo Freire.

O professor precisa assumir sua função de agente da transformação social, diminuindo a
distância entre o que diz e o que faz. Se a escola é determinada socialmente, é também, ao
mesmo tempo, determinante social e será tanto mais transformadora quanto mais competente
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e mais solidária for sua atuação. Ao tornar o ensino acessível à maioria da população, a escola
contribui efetivamente para a democratização da sociedade.

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em fevereiro/2002)
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