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Essa exclamação ecoa um sentimento
de vitória que corresponde, no imaginá-
rio do aluno, ao maior desafio de sua vida.
Normal, pois a preocupação em passar no
vestibular está presente desde muito cedo
em sua vida, entre seus familiares e educa-
dores e estudantes na maioria das escolas
desde as primeiras séries.

Mas ser aprovado no vestibular não é um
fim em si. É apenas o ingresso na vida aca-
dêmica, que vai exigir muito trabalho desse
aluno. E, aí, pode-se perguntar: ele está pre-
parado para enfrentar o ensino superior?

Seria ótimo que a resposta fosse sim,
mas o que se vê são as dificuldades com
que o aluno se depara já na matrícula,
quando deve escolher entre várias disci-
plinas. E o problema é justamente esse
— fazer escolhas.

Decidir envolve examinar as diferentes
possibilidades e analisá-las criteriosamen-
te, para fazer uma escolha compatível com
suas reais condições e seus desejos. Quem
escolheu uma profissão deve ser capaz de
montar sua grade curricular.

Como qualquer outra, a escolha de uma
profissão é complexa e envolve variáveis
das mais singelas às mais inusitadas, e pode
ser feita de modos muito diversos e pecu-
liares à maneira de ser e "ter" de cada um.

Quem nos fala sobre nosso jeito de ser
é a psicanálise, que questiona o processo
de construção de nossa subjetividade e, ao
longo de uma análise, nos revela o cami-
nho que percorremos até constituirmos
um sujeito que usa seus recursos desse e
não daquele modo. O trabalho de análise
culmina com a possibilidade de o sujeito
ser capaz de dispor de seus recursos de
modo a facilitar sua vida, ou, como diz
Catherine Millot, em Freud antipedagogo
(1987), repetindo Freud: "O único 'pro-
gresso' que a experiência psicanalítica nos
autoriza a esperar é [...] a transformação
de nossa miséria neurótica numa infelici-
dade banal, e a de nossa impotência, no
reconhecimento do impossível".

E quem nos fala sobre nosso jeito de ter
é a epistemologia genética, de Jean Piaget,
cujos estudos revelaram que o desenvolvi-
mento intelectual é natural e espontâneo e
que uma criança - mesmo que viva em situa-
ção precária - é capaz de alcançar o nível das
operações concretas. Ele reconhece a prece-
dência da inteligência sobre a linguagem,
mas, como Freud, atribui à linguagem um
papel privilegiado na construção do sujei-
to, seja nos "monólogos" que comandam as
ações infantis ou nas trocas com adultos ou
outras crianças que iniciam a socialização e a
superação da inteligência senso-motora para
o desenvolvimento do pensamento. Mas a
presença do outro, as trocas verbais ou as
intercomunicações são eficientes apenas
até que o pensamento se torne operatório. 65



EDUCAÇÃO Para a passagem das operações concretas às
formais, é imprescindível a presença de um
outro que traga desequilíbrios, os quais, por
sua vez, exijam reflexões, análises e a elabo-
ração de hipóteses - daí deriva o pensamen-
to hipotético-dedutivo, segundo o esquema
piagetiano: "as ações tornam-se operatórias
logo que duas ações do mesmo gênero pos-
sam compor uma terceira, que pertence ain-
da a esse gênero, e desde que essas diversas
ações possam ser invertidas [...] [a criança]
pensa concretamente sobre cada problema à
medida que a realidade os propõe, e não liga
suas soluções por meio de teorias gerais".
E diz ainda, sobre as operações formais: "É
esse poder de formar operações sobre ope-
rações que permite ao conhecimento ultra-
passar o real e que lhe abre a via indefinida
dos possíveis por meio da combinatória, aos
quais permanecem submetidas as operações

Por ser a base da escolarização, a alfabetização
supõe muito mais do que ler e escrever: inclui a
compreensão, a elaboração e a análise de textos. A
pressa contemporânea atrapalha esse entendimento

concretas". Ou seja, o alcance do pensamen-
to operatório formal permite ao sujeito pen-
sar a realidade como apenas um subconjun-
to do conjunto dos possíveis.

Em Freud como em Piaget, há uma
explícita valorização da linguagem para a
formação do sujeito e, claro, o reconheci-
mento da importância do outro, em suas
diferentes funções, como seu interlocutor.

Já nas relações primárias, esse interlo-
cutor é uma presença decisiva na vida des-
se ser a caminho de se tornar sujeito. Em
Freud, vemos a importância das funções
materna e paterna (de acordo com o que
Lacan elaborou a partir de suas leituras
do autor), e também Piaget reconhece que
"para o bebê, o mundo é uma realidade a
sugar", a partir dos reflexos privilegiados
na amamentação.

Seria até interessante rever o processo
evolutivo preconizado pela psicanálise e pela
psicologia genética, mas aqui basta perceber
que, embora sejam teorias diferentes e não
coniplementares, ambas têm elementos co-
muns importantes para o desenvolvimento
do sujeito: a presença do outro e a comuni-

cação, sobretudo pela linguagem.
Assim, comecemos com algumas re-

ferências sobre a educação infantil e suas
peculiaridades. A mais importante é reco-
nhecer que a criança vai para a escola cada
vez mais cedo não para ser "escolarizada",
mas para brincar e conviver com outras
crianças, de diferentes idades, e assim de-
senvolver sua sociabilidade e socialização.
Isso pode ser alcançado pelo uso adequa-
do de materiais e atividades lúdicos — dos
mais banais, como água e areia, até os mais
sofisticados jogos que permitem ao mes-
mo tempo o desenvolvimento do respeito
a regras e ao outro e as inevitáveis expe-
riências de perda. Ao perguntar "Há uma
nova infância?" [ver fascículo 2 desta cole-
ção], Durval Mazzei Nogueira Filho faz
uma interessante análise do conceito de
infância examinando o brincar convencio-
nal e a brincadeira virtual: "a criança não
brinca só por brincar, não brinca só para
inventar, para preencher o tempo praze-
rosamente, para curtir e se divertir, mas
também pelo inexplicável, pelo que lhe
causa horror, para dominar o que ela não
compreende e a atemoriza. Repito: brincar
não é brincadeira". Assim, brincar é uma
necessidade e, como tal, não pode ser nem
suprimida, nem substituída por atividades
dirigidas à aprendizagem.

Mas o mundo mudou muito depressa, e
não se pouparam nem as instituições mais
tradicionais como a escola e a família. E os
pais agora buscam escolas infantis que ofe-
reçam, entre atividades variadas — quanto
mais, melhor -, também a alfabetização
precoce. Friso "precoce" pois a única das
atividades escolares propriamente ditas
pela qual a criança manifesta interesse es-
pontâneo é justamente o letramento. Seja
porque vem de uma família letrada, cujos
pais leem e escrevem, seja porque a esco-
la, onde abunda o material escrito, também
oferece as letras à curiosidade infantil. A
esse respeito, Emília Ferreiro diz que é
"necessário imaginação pedagógica para
dar às crianças oportunidades ricas e varia-
das para interagir com a linguagem escrita
[...]. É preciso entender que a aprendiza-
gem da linguagem escrita é muito mais que
um código de transcrição: é a construção
de um sistema de representação".

Das tarefas pedagógicas, desconheço
coisa mais difícil do que alfabetizar satis-
fatoriamente. E, justamente por ser a base



de toda a escolarização, a eficácia da alfa-
betização supõe muito mais do que ler e
escrever — inclui a compreensão, a elabo-
ração e a análise de textos. Mas a cultu-
ra contemporânea é apressada e exige a
mesma aceleração na sala de aula, onde os
professores acabam mais comprometidos
com o cumprimento dos programas do
que com a aprendizagem.

Concordo com Maria Cecília de Souza
[ver fascículo 2 desta coleção quando ela
escreve que culpar os professores pelas
mazelas escolares e pela má qualidade do
ensino é, no mínimo, uma falta de respeito,
pois as reformas são impostas, e os profes-
sores raramente são consultados ou têm
apoio teórico e técnico-pedagógico para
implementá-las: "comparar professores
contrários ao regime de progressão conti-
nuada com os dispositivos mortíferos dos
campos de concentração não era a melhor
forma de conseguir uma adesão racional
ao novo projeto. Era mais um exemplo do
paradoxo de formar professores destina-
dos a ensinar os alunos a serem críticos
impondo reformas aos professores, que

devem aceitá-las cegamente". E valha a
ressalva de que a depressão, que seria uma
doença, é "um sinal de saúde, uma forma
de resistência, uma vez que se trata de
uma decisão saudável de um ser humano
de retirar-se de uma situação profissional
inteiramente patogênica". Eles se depri-
mem pela impossibilidade de usar seus
recursos intelectuais e seu conhecimento
em sua atividade profissional.

E chegamos a um ponto crucial para a
compreensão deste tema, que articula os
valores em educação e a escola no contex-
to cultural mais amplo. Em sua especifici-
dade, a escola é uma instituição de ensino
e, como tal, também uma instituição so-
cial. Assim, a escola não vive isolada, mas
integram cultura vigente e estabelece (ou
pode estabelecer) trocas com seu entorno.

A necessidade de conceitos
em educação escolar

O conceito de educação proposto por
Richard S. Peters (1979) é um excelente
ponto de partida para compreendermos o
significado e a importância dos valores em

Tanto em Freud como
em Piaget, há "uma

explícita valorização
da linguagem para o

processo de formação do
sujeito. E, obviamente,

o reconhecimento da
importância do outro, em

suas diferentes funções,
como interlocutor"

67



EDUCAÇÃO educação: "'Educação' supõe, essencial-
mente, processos intencionais que trans-
mitem aquilo que é valioso, de um modo
inteligível e voluntário, despertando no
aluno o desejo de realizar tal coisa valiosa,
que é vista-como possuidora de um lugar
entre as demais coisas da vida [...]. Sua
tarefa é a de tentar levar os outros para
uma forma pública de vida da qual ele par-
ticipa e que considera valiosa [...]. Educa-
ção assinala o processo por meio do qual o
indivíduo é iniciado nas tradições".

Em primeiro lugar, Peters refere-se
aos processos intencionais que transmi-
tem o que é valioso. Essa afirmação deixa
evidente que a escola é uma construção
da cultura, cujo funcionamento deman-
da um lugar, profissionais e processos de
organização e administração. Os profis-
sionais que se dedicam à educação têm
diante de si, tal como determinam o Mi-
nistério da Educação e os Conselhos de
Escola, programas predeterminados a
cumprir. De todo modo, currículos e pro-
gramas são imprescindíveis, pois, como
já foi dito, só a alfabetização nasce do in-
teresse espontâneo da criança — tudo o
mais é arbitrário e fragmentado: apare-
cem disciplinas, desaparecem outras, in-
cluem-se temas de conteúdo, suprimem-
se outros. Isso acontece porque a escola
é viva e, por isso, transformadora. Mas
essas mudanças não podem ser aleatórias
ou atender aos "interesses" da cliente-
la escolar. Devem ser baseadas em pro-
fundas reflexões e fundadas em teorias
educacionais consistentes. E, muito im-
portante: é desastroso alijar o professor
desse processo, pois, sem noções claras e
bem formuladas sobre o seu papel e sobre
o significado das mudanças, ele é relega-
do à condição de profissional de segun-
da classe, que deve se limitar a obedecer
— nem precisa pensar.

E vai por água abaixo a função do
professor de transmitir intencionalmente
"algo que é considerado valioso". A in-
tencionalidade supõe que o sujeito tenha
participado ativamente da construção
de um propósito. Diante de um "pacote
pronto", ela desaparece e leva consigo o
compromisso e a responsabilidade. Re-
duzido a mero repetidor de assuntos e
conteúdos — ainda que os tenha como sa-
beres ou conhecimentos —, o professor os
vê desprovidos de significado, pois não

dispõe de referências teóricas mais am-
plas em que apoiá-los ou torná-los efeti-
vamente valiosos.

Os aprovados nos vestibulares
E chegamos a mais um ponto funda-

mental para compreender o significado de
uma aprovação no vestibular: o aluno, seu
repertório e as expectativas dos professo-
res universitários acerca dele.

Confesso minha perplexidade diante
do que um vestibulando enfrenta duran-
te um ano — no mínimo - até a almejada
aprovação. Exige-se dele algo inédito em
sua vida: assistir a aulas com regularida-
de, pontualidade, atenção, participação
efetiva nos trabalhos de classe e, além
disso, estudar disciplinadamente e com
afinco todas as matérias e fazer todos os
exercícios — é um esforço extremo, do
ponto de vista intelectual e físico. Quem
não fizer isso não será aprovado. E esse
jovem deve fazer muitas renúncias: desde
a redução das horas de sono até abando-
nar televisão, computador, telefone, bala-
das, enfim, seus prazeres cotidianos.



E a perplexidade aumenta, porque, ao
longo de sua vida escolar, o aluno viveu
imerso nos valores da cultura vigente, a
qual preconiza atividades extracurricula-
res como o estudo de línguas estrangeiras
e informática, a prática de esportes e artes,
mas não valoriza o saber como um conhe-
cimento adquirido pela leitura, enriqueci-
do pelas discussões que exigem reflexão,
capacidade analítica e de avaliação de dife-
rentes pontos de vista. Pelo contrário, ela
é marcada pela mera informação facilmen-
te disponível na televisão e na internet,
em detrimento da informação escrita.

Ora, se o aluno vai à escola, tem ati-
vidades extraclasse, passa um bom tempo
na frente da televisão e do computador,
conversando ao telefone e faz programas
com amigos, quando ele estuda? E quanto
tempo? Ou seja, um aluno é capaz de per-
correr toda uma vida escolar sem formar
o elementar hábito de estudar.

Se na infância é preciso brincar, a pas-
sagem para vida adulta se faz pela esco-
larização, que exige estudo, que, por sua
vez, exige do sujeito muitas outras coisas
que ultrapassam de muito o simples "fazer

lição de casa". José Mário Pires Azanha
explica: "Talvez o contraste mais nítido
entre a escola de ensino tradicional e a de
ensino renovado esteja no fato de que nesta
dilui-se completamente a distinção entre o
brinquedo e o estudo [...] a recreação pode
ser interrompida quando se quer (ou não
se trata de recreação), enquanto o estudo
exige perseverança, não obstante o tédio".

Esse problema comparece com perse-
verança e desesperança em todas as reu-
niões de pais e professores. A queixa geral
de que os alunos/filhos não estudam se re-
pete à exaustão e culmina com acusações
mútuas entre pais e escola. Diante desse
impasse, em que todos são perdedores, na
busca de soluções, surgem os "especialis-
tas". Sem estudar ou fazer os deveres de
casa, é impossível dar conta das exigên-
cias escolares. Mas, como vimos, estudar
é diferente de brincar: não é nem natural,
nem espontâneo. Exige aprendizagem e
formação de hábitos. E quem ensina a es-
tudar? Quem é responsável pela formação
dos hábitos regulares de estudo?

Ensinar a estudar é tarefa da escola. É
simplesmente absurdo atribuí-la à família:



EDUCAÇÃO com a democratização do ensino, grande
parte dos alunos tem pais analfabetos ou
não leitores. E, mesmo os escolarizados,
não necessariamente têm competência
para realizar essa tarefa. Assim, algo tão
elementar e básico para a escolarização não
é ensinado. E o aluno, sem esse saber fun-
damental, se vira como pode ou desiste.

Por outro lado, o hábito do estudo tem
também uma face doméstica, fora do al-
cance da escola, que não tem como e nem
deve intervir no cotidiano familiar.

Vimos que a sociedade mudou, e tam-
bém a cultura e, já nos primórdios dessas
mudanças aceleradas, mudou a família.
Surgiu uma nova família, freqüentemente
tachada de "desorganizada", "desestrutu-
rada" e outros adjetivos pejorativos — o
que revela que persiste no imaginário uma
"família ideal", que nunca existiu e nem
existirá, pois, sendo do humano, esbarra
inevitavelmente no impossível. A família é
como seus membros conseguem fazê-la.

Na nova família, o mais relevante é a
participação feminina na vida pública pela
via profissional. Isso é uma conquista im-
portante, que garante às mulheres o di-
reito de fazer suas próprias escolhas, que
transcendem a questão financeira. Entre
a maternidade na juventude, com "riscos"
para uma carreira profissional ainda não

consolidada, mulheres têm adiado ou mes-
mo optado por não ser mães. E, quando
decidem que querem ter filhos, procuram
se assegurar de que a maternidade não
seja incompatível com sua vida profis-
sional. Observa-se, assim, uma inversão
complexa. O curso "natural" da vida femi-
nina deixou de ter uma seqüência secular
- casamento, filhos, família, lar e afazeres
domésticos — e se reorganizou numa nova
seqüência — estudos, profissão, carreira,
dinheiro e só então a opção por casamento
e filhos. A questão familiar e doméstica já
não é mais da estrita competência da mu-
lher. Tendo em vista que seu companheiro
percorreu a mesma seqüência que ela, a
nova mulher espera dele uma divisão igua-
litária nas questões domésticas e familia-
res, com ênfase no cuidado e na educação
dos filhos. Essa nova organização parece
lógica e muito avançada (no melhor sen-
tido da palavra), tendo em vista não só a
revolução que representa, como a impres-
sionante rapidez com que aconteceu.

Porém — e há sempre poréns nas situa-
ções humanas — o ponto fraco dessa nova
organização familiar é justamente o novo.
O que assegurava certa tranqüilidade às fa-
mílias ditas tradicionais era justamente seu
legado. Diante de uma situação inusitada,
desafiadora ou complicada, era comum al-



guém se lembrar de que vovó fazia assim,
titia fazia assado etc. Havia o recurso à
memória, que era valorizada e respeitada.
Hoje, a nova família não apenas vive só,
como vive arrancada do solo, sem memória,
sem raízes. Com isso, pode ficar exposta ao
desamparo, e, para enfrentá-lo, recorre a
seu credo — à ciência, que se presentifica na
figura de médicos e especialistas.

Assim, podemos dizer que a maior figu-
ra de autoridade em educação infantil hoje
é o pediatra. Isso pode funcionar enquan-
to as questões são ainda primárias, mas, à
medida que a criança cresce, os problemas
vão se distanciando da puericultura e da
pediatria e invocam a efetiva presença dos
pais e de sua pronta intervenção.

E o que se vê é que aquele casal que
soube tão bem organizar sua vida pessoal
e profissional não dá conta de educar seus
filhos. A permissividade na educação in-
fantil impera não como valor, mas pela
falta de valores. O consumismo infantil
viceja porque, mesmo para os mais pobres,
é mais fácil fazer mais um crediário do que
enfrentar o voluntarismo da criança, que
cresce como uma planta selvagem.

Ora, se os pais têm tanta dificuldade
para estabelecer regras simples na vida de
seus filhos, na hora da lição de casa, im-
putam-na à escola e chegam a questionar
acintosamente a "utilidade" dessa lição.
Por sua parte, muitas escolas já não pe-
dem lições às sextas-feiras, para não com-
prometer os programas de fim de semana
da família. Enfim, estudar: nem a escola
ensina, nem há garantia de que aquilo que

é ensinado vai ser reafirmado em casa.
Eis a razão do meu espanto diante

do que um vestibulando é capaz de fa-
zer apesar de sua história escolar, de
sua cultura familiar e dos insistentes
apelos da cultura iconográfica, imagé-
tica e alienada.

Passei no vestibular! Muito bem.
E agora?

Passada a euforia da recepção dos ca-
louros, de modo mais ou menos civiliza-
do, é chegada a hora de entrar — de fato
— na faculdade.

Ensino superior
Os professores que os esperam alimen-

tam ainda a idéia weberiana do tipo ideal
e preparam aulas inaugurais com pompa
e circunstância. Imaginam que, se passa-
ram no Vestibular, os alunos devem estar
ávidos de conhecimento, e oferecem seu
melhor. Apresentam a disciplina, os pro-
gramas, seus objetivos e a bibliografia.
Primeiro espanto recíproco: "Mas tem de
ler tudo isso, professor? Quantas páginas?
Toda semana?". E às vezes continuam:
"Mas não tem resenha, apostila, resumo?".
Quando se lembram da milagrosa inter-
net, parecem conformados, mas, depois da
primeira aula propriamente dita, longe de
se extinguir, as queixas se exacerbam.

Aos olhos ingênuos de um leigo, essas
reclamações iniciais dos alunos podem
parecer apenas indelicadeza e falta de res-
peito, mas um olhar mais atento revelará
sua semelhança com o balbucio inicial da
criança que não dispõe de recursos mais

Trabalho da artista
alemã Gloria Friedmann:

feito na década de
80, discute o papel da
mulher na sociedade.

"A participação da
mulher na vida pública

pela via profissional
representou uma

conquista importante na
vida feminina"
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elaborados para se comunicar. Uma inter-
pretação plausível é a de que essas falas
indóceis revelam a precária condição do
jovem universitário em termos de estru-
tura de pensamento, que lhes permite ex-
pressar suas perplexidades mas não lhes
dá condições de argumentar lógica, con-
sistente e competentemente. Em suma,
apesar de todo o esforço e do estudo du-
rante o período pré-vestibular, o que o
aluno aprendeu se reduz a treinamento
para passar nos exames. Com isso não
quero dizer que os conteúdos de ensino
não tenham importância ou valor, mas
sim que, restritos a si mesmos, sem que se
estabeleçam conexões entre eles, sem que
evoluam para reflexões e abram caminho
para a formulação de "teorias" capazes de
sustentar discussões lógicas e consisten-
tes, eles ficam reduzidos a saberes, e o alu-
no ainda não tem recursos para ascender
ao conhecimento. Sua escolarização foi
incapaz de torná-lo um sujeito do conhe-
cimento. Como nota César Coll, a "memo-
rização, o acúmulo de conhecimentos e a
aceitação não discutida de normas e va-
lores não favorecem o desenvolvimento e
podem chegar inclusive a dificultá-lo ou a
impedi-lo [...], pois a diferença fundamen-
tal entre o processo evolutivo e o processo
educativo é que o primeiro se refere a uma
gênese espontânea, enquanto o segundo é
resultado de uma atividade intencional".

Contudo, para Azanha, "no âmbito da
educação, talvez se possa dizer que a pos-
sibilidade de modificação do ser humano
seja um pressuposto absoluto, sem possi-
bilidade de ser questionado pelo educador
como educador", e é por essa via que o jo-
vem universitário pode ser recebido pelo
professor, mesmo desapontado com o re-
cém-chegado.

Esse pressuposto também é válido
para o psicanalista no exercício de sua
função. É rigorosamente imprescindível
que ele trabalhe com seu analisando com
expectativas de mudança, por mais restri-
tas que sejam.

Voltemos agora à psicanálise, por-
que não basta compreender o processo de
construção do sujeito do conhecimento
para compreender o sujeito. E não vai aqui
nenhuma pretensão de que mesmo a mais
extensa e competente análise possa esgotar
o que há de permanecer indecifrável, como
escreveu Freud: "partes da organização

anterior sempre persistem ao lado da mais
recente, e, mesmo no desenvolvimento
normal, a transformação nunca é completa,
e resíduos de fixações libidinais anteriores
ainda podem ser mantidos na configuração
final. [...] A transformação é conseguida,
mas, com freqüência, apenas parcialmente:
parte dos antigos mecanismos permane-
cem intocadas pelo trabalho da análise".

Assim como a análise, também a educa-
ção é interminável. Mas ambas atingem um
ponto de ruptura - da dupla professor-alu-
no ou analista-analisando. Chega a hora de
caminhar só, provido apenas dos recursos
internos que cada um foi capaz de elaborar
para enfrentar os desafios da vida.

Se, como vimos, cabe à escola oferecer
mais que simples conteúdos, o que só pode
ser alcançado pela elaboração de seus sig-
nificados - que é o que se espera da educa-

A brincadeira infantil não só abastece e se
consome no imaginário da criança, mas inclui
também as bases da formação moral do sujeito
nas simples regras dos jogos



ção —, a psicanálise também, a seu modo,
exige que o sujeito seja capaz de elaborar
os significados de seus próprios desejos. E
em ambos os casos esses significados são
passíveis de críticas, reformulações e re-
construções que demandam não só refle-
xão e análise, como inevitáveis renúncias.

O jovem universitário pode, na melhor
das hipóteses, se deparar com professores
que "ensinam mais do que pensam que
ensinam" e que de fato o levem a avançar
rumo ao conhecimento. Mas, mesmo que
assim, isso não é suficiente para enfrentar
o sofrimento à espera do sujeito. Ele deve
enfrentar o medo, as dúvidas, as angús-
tias e até mesmo processos depressivos
e melancólicos, que serão muito mais do-
lorosos se esse sujeito não constituir um
outro como interlocutor. Ao permanecer
só, pode sucumbir e desistir não só da fa-
culdade pela qual tanto perseverou como
da própria vida. Não me refiro a suicídios
ou a "tentativas de", mas ao isolamento e à
alienação que nem sempre são percebidos,
pois o sujeito pode ter uma vida social,
freqüentar festas e estar sempre acompa-

nhado de sua turma, mas o que se fala (e se
fala muito) passa longe de suas questões
mais íntimas e sérias.

Não que isso seja exclusivo da pós-
modernidade. Antigamente, as pessoas
bem-educadas também não falavam de
suas questões pessoais, mas dispunham de
recursos culturais que lhes permitiam o
acesso ao mundo, facilitavam os processos
de identificação e diferenciação e exigiam
profundas reflexões. Se isso não era sufi-
ciente - e certamente não era —, ao menos
abria portas para derivações e deslizamen-
tos dos objetos de desejo, indispensáveis
para que a vida tivesse um significado e
viver fosse mais que sofrer.

Na cultura vigente, marcada pelo efême-
ro, pelo instantâneo, pelo fugaz, pela fruição
imediata do prazer, o sujeito acaba vivendo
na periferia da própria vida, plena de ações
e vazia de razões, que vai levando frenetica-
mente. Isso o impede de formular um proje-
to de vida, pois projetos nascem de sonhos,
de fantasias, de desejos, de esperanças.

Como vimos no começo, o lastro sobre
o qual se assentam essas possibilidades
estão nos tempos remotos da brincadeira
infantil, que não só abastece e se conso-
me no imaginário da criança, mas inclui
as bases da formação moral do sujeito nas
simples regras dos jogos. Repito: o respei-
to às regras e ao outro são as primeiras
construções do sujeito ético, do cidadão.
Para Giorgio Agamben, "Ética não é a
vida que simplesmente se submete à lei
moral, mas que aceita, irrevogavelmente
e sem reservas, pôr-se em jogo nos seus
gestos. Mesmo correndo o risco de que,
dessa maneira, venham a ser decididas, de
uma vez por todas, a sua felicidade ou a
sua infelicidade".

Senhores pais, senhores professores,
por favor, compareçam. Venham vestidos
de festa e tragam o que têm de melhor. Há
uma criança que lhes pede o presente mais
valioso de sua vida: educação. Apenas isso.
Como disse Jean-Marc G. Itard, médico-pe-
dagogo nascido no século 18, célebre pelos
seus estudos sobre o "Menino Selvagem":
"Ninguém é sábio senão pela experiência,
lúcido através da dúvida, inteligente pela
aceitação dos limites do saber adquirido".
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