ENSINO
(Marcos 4:1-9)
Quem não se lembra da primeira professora? De quem marcou sua vida pela
boa didática, paciência e profundo conhecimento? Muitos daqueles que hoje
ensinam foram contagiados por professores dedicados que lhes serviram de
modelo. Ensinar é precioso! Há um poder transformador no ensino. Paulo
Freire criticava a educação “bancária”, na qual o aluno é visto como um
receptáculo de informações que vão sendo nele depositadas, como se fosse
um banco. Não! O ensino é muito mais que acúmulo de informações. Deve ser
libertador, gerar crescimento e autonomia. Não é à toa que Jesus foi chamado
de Mestre e o era por excelência. Reunia uma multidão e ensinava, às vezes
dentro de um barco, como vimos no texto de hoje. Por meio de parábolas, ele
fazia com que seus ouvintes analisassem sua realidade de forma crítica.
Usando cenas do cotidiano para ilustrar a profundidade do seu ensino,
tornava-os responsáveis pelo que ouviam e assimilavam. O estilo de ensino de
Jesus é até hoje estudado e serve como referência dentro e fora do contexto
religioso.
Ser professor é gratificante, apesar das dificuldades enfrentadas. Ao darem o
que sabem, os mestres enriquecem seus alunos com o conhecimento
compartilhado. Tal como a semente precisa cair em boa terra para germinar, o
ensino também tem de achar um terreno fértil em quem o recebe a fim de
crescer. Que neste Dia do Professor você volte seus ouvidos ao ensino de Jesus
e aprenda com ele, mude, cresça, pense, torne-se crítico de si mesmo e do
sistema vigente e aproxime-se da vida plena que os ensinamentos do Senhor
geram. E você, professor, veja no exemplo do Mestre (que dedicou sua vida a
um ensino libertador, questionador e transformador) o estímulo para seguir
adiante em sua nobre tarefa de educar para a vida!
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“A educação transforma nossa realidade; o ensino de Cristo muda nossa vida”

