
Deus criou o Céu e a Terra e o Dia e a Noite, e deu nome às plantas, aos bichos 
e às coisas. Mas também era preciso dar nome aos sentimentos e às emoções, a per-
plexidades e a situações inusitadas e, sentindo-se despreparado para a tarefa, Deus 
criou os franceses.

Os franceses têm a expressão certa para tudo, inclusive para o inexprimível, que 
eles chamam de “je ne sait quoi”. O francês é a única língua do mundo com uma de-
finição para a incapacidade de definir.

Eles não apenas têm um nome para “fazer beicinho”, “bouder”, como inventaram 
uma peça da casa que teoricamente existe só para a mulher se recolher enquanto o 
faz, o “boudoir”. Outra expressão francesa que não ocorreria a mais ninguém é “esprit 
d’escalier”, ou o espírito que só se faz presente quando a gente já está descendo a esca-
da, depois de falhar na hora de ser brilhante. Se não fossem os franceses, não sabería-
mos como chamar a sensação de que a boa frase ou a resposta arrasadora geralmente 
só nos vêm quando não adianta mais. Na escada ou, mais recentemente, no elevador.

Outra boa frase francesa era “épater les bourgeois”. Caiu em desuso, em primeiro 
lugar porque todas as frases prontas francesas foram ficando antigas num mundo cada 
vez mais americano, mas também porque foi ficando cada vez mais difícil espantar a 
burguesia. Depois da revolução sexual e do escancaramento da privacidade, nada mais 
espanta ninguém e o que antes chocava hoje vira moda.

O que ainda funciona – tanto que, no Brasil, se transformou num gênero jor-
nalístico – é “épater la gauche”, contrariar o pensamento convencionalmente pro-
gressista, ou apenas correto, com reacionarismo explícito. Os “épateurs” da esquerda 
podem ser divertidos, mas, como em todo “succès d’escandale” (que remédio, sou 
um antigo), nunca se sabe se o sucesso se deve ao talento para escandalizar ou se o 
escândalo dispensa o talento, e basta ser contra para aparecer. De qualquer maneira, 
“hélas”, aos poucos as frases feitas francesas vão perdendo a atualidade e – ça va sans 
dire – a utilidade.
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Missão: educar

“Hélas”

Papo Vovô

Por Sandro R. Cossetin*

uando éramos crianças, olhávamos o desenho anima-
do Os Jetsons que colocavam um foguetinho nas costas 
e se deslocavam voando até o local desejado. Ficáva-
mos, então, imaginando “quando será que este futuro 
vai chegar? Ano 2000? 2050?” Chegou antes. Ainda 

não dispomos de foguetinhos para ir à escola ou até a empresa. 
Temos mais (ou menos) que isso: sequer precisamos sair de casa 
para frequentar um curso ou trabalhar. Nesse contexto, a rotina da 
escola, a dinâmica da sala de aula, foi forçada a mudar o ritmo. E a 
sociedade, a exigir a revisão de um novo conceito de cidadão e de 
diferentes configurações e relações familiares.

Os novos recursos didáticos desacomodaram os professores para 
além da sua formação, dos seus princípios e conceitos: as opções de 
multimídia passaram a auxiliar a abordagem dos conteúdos pela apre-
sentação de imagens e sons, enriquecendo as aulas num contraponto 
radical com o tradicional livro didático, da enciclopédia e das folhas 
mimeografadas. O ambiente da sala de aula também tem uma nova 
roupagem para possibilitar o uso de toda esta gama de tecnologia e 
informação, que também cabem no bolso, no celular ou no tablet.

A relação entre professor e aluno também mudou muito, es-
pecialmente a postura do professor diante da turma. Para se con-
seguir atenção, e se possível, compreensão, alunos acabam exigin-
do apresentações quase que circenses e teatrais do professor. Sim, 
porque o “conteúdo” está na internet. Pode ser acessado pelo aluno 
em casa ou no próprio celular. O educador, assim, torna-se ora um 
cômico, ora um dramático, já que o aparato tecnológico nem sem-
pre é suficiente para conduzir o processo pedagógico com êxito.

Por que então os alunos de hoje ainda acham as aulas chatas 
e sem graça? As de antigamente certamente eram menos interes-
santes que as atuais, mas os alunos estavam na sala de aula com 
a expectativa de assistir a um grande show cuja promessa estava 
para além das informações, relevantes ou não, que hoje dispõem 
em seus computadores. Os alunos ali estavam por que desejavam 
aprender com os professores e, para isso, a ordem, o silêncio e o 
respeito eram primordiais. Os pais, por sua vez, ensinavam em 
casa e acompanhavam seus filhos na escola esperando uma conti-
nuidade ou aprimoramento às suas lições. As instituições família 
e escola não eram concorrentes, mas parceiras e dialogavam para a 
formação do futuro cidadão.

Hoje, família e escola parecem caminhar em direções diame-
tralmente opostas, e os filhos, sem ligações afetivas nem com uma 
nem com outra, num abismo de referências, caminham para onde 
querem, como querem, com quem querem ou para onde a televi-
são e a internet conduzi-los.

Lucinda, nossa 
neta de cinco anos, 
gosta de brincar de 
modelo. E, como 
toda modelo pre-
cisa de um nome 
artístico, ela nos 
informou que seu 
“nom de passarelle” 
é Uvinha Tessler. Não 
entendemos bem. Não seria Evinha 
Tessler? Não, era Uvinha mesmo. E ela 
desfila fazendo caras de Uvinha Tessler.


