
Opinião

Dom Bosco e a pedagogia

do pátio

Padre Valdemar Pereira dos Santos, SDB, trata sobre a importância do

pátio, onde Dom Bosco interagia, evangelizava e educava os jovens.

Eu imagino o cenário

Do Oratório nascente...

Dom Bosco com seu vigor,

Educador excelente,

Em meio à recreação

Semeando em profusão,

Da alegria, a semente!

Sim, ele sempre gostou 

De semear alegria.

No meio da meninada

Ele brincava e corria.

No pátio era o momento

De desopilar a mente

E equilibrar energia.

Ensinando com palavras

Praticava o que dizia...

Assistindo os seus alunos, 

Usava a pedagogia

Da presença de um pai:

Mais do que dizer, “vai”,

“Nós vamos juntos”, dizia!

Em todos pátios de escolas,

É bonita a “gritaria”

Dos alunos no recreio, 

Em explosão da alegria.

Dom Bosco a isto chamava

“Sinfonia inacabada”,

A mais bela sinfonia!

Ele incentivava os jogos, 

Corrida e porta bandeira,

Escalava o “pau de sebo”

Com singular brincadeira.

Mas o que lhe criou fama

Foi andar na corda bamba

Na mais tranquila destreza.

Brincar com a meninada

Durante a recreação

Era um meio pedagógico

De conquistar coração.

Com o seu olhar atento

Ele penetrava as mentes

Com raios de educação.

Sua presença evitava

Briguinhas e palavrões.

Pelo contrário, criava

Um mundo de animações.

E não havia embaraço,

Tudo se tornava fácil, 

Pras devidas correções.

O pátio foi sempre espaço

De alegria e animação.

É sala de aula aberta,

É lugar de formação.

Urge, então recuperar,

O valor desse lugar

Que ajuda à educação!                            

Pe. Valdemar Pereira dos Santos, SDB
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