
xiste uma preocupação que
ganha corpo em questões que
penso. Qual é o melhor livro?
Ou melhor, qual o mais com-

pleto livro? Ou ainda, qual livro dá con-
ta de tudo o que nossos alunos precisam
e devem conhecer e saber? O livro mais
conhecido é o melhor? Ou o melhor é
percebermos o melhor de cada livro?
Basta indicar um livro para nossos alu-
nos ou devemos persuadi-los a ler mais e
não a ler demais? Talvez o mais comple-
to livro que possamos oferecer a nossos
incompletos alunos seja uma junção tão
imaterial quanto um odor agradável, le-
ve, sutil e que se faz entender, sem mui-
ta explicação.

Tão importante quanto um professor
bem preparado é um material simpáti-
co aos olhos do aluno. Sabe aquela febre
sazonal que acomete alunos no começo
do ano e que leva pais ao desespero, que
é quando o aluno insiste em ir à livraria
rnais bela e mais cara mais próxima com
o fim de comprar material novo?

Precisamos, muitas vezes, sentir o
mesmo sintoma que nossos alunos. Um
material novo é um novo fôlego. Um li-
vro novo é um carinho novo. Motivação
e eficiência é o que se consegue quan-
do acertamos na escolha do material,
aqui com foco sobre o livro, tanto para
nossos aprendizes quanto para nós mes-
mos. Acabamos por sermos um extrato
de nosso material.

Ao tocar um livro antigo, o aluno te-
rá flashes de memória que o farão lem-
brar de um professor às vezes mais an-
tigo ainda. O cheiro de material novo é
como uma pedra de gelo para refrescar o
verão de aulas que nos dão calor. E ver-
dade que em tempos de tomada de cons-



ciência ecológica, pode parecer meio
destrutivo falar sobre livros novos e in-
centivar que nossos alunos levem até a
escola árvores mortas debaixo do braço.

Mas se existe algo que me fascina
é cheiro de livro novo e de livro antigo.
Livro antigo tem o adicionai das bacté-
rias c fungos que parecem tentar ajudar
o livro a contar aquelas histórias ou o que
ensina com mais vigor, com mais verda-
de, com cheiro de verdade.

Lápis, estojo, caderno, lapiseira, borra-
cha, mochila, adesivos, pastas, ficha rios,
papéis especiais, agendas, entre outros.
Tudo isso compõe o material do aluno pa-
ra o aluno. Porém, ao chegar lá na escola
ele percebe que não pode escolher o livro
de história, geografia, matemática.

Ocorre que, em toda minha cami-
nhada de educador, cm diferentes áreas,
não encontrei, seja na educação infantil,
no ensino de idiomas, no ensino médio,
nem no colégio, nem na faculdade, um
livro que fosse bom o bastante para ser o
único do curso.

Não quero atacar este ou aquele ma-
terial. Muito pelo contrário. Acho que to-
do material tem algo que se destaca com
relação ao outro. Todo material tem uma
estrela especial, um capítulo que chei-
ra melhor do que outro, algo que posi-
tivarnenle o diferencia dos demais. Mas
acho um erro programátíco absurdo
adotarmos um livro e somente um livro
para que facilite nossa vida, ou padroni-
ze a educação num país inteiro, ou iluso-
riamente facilite a vida do aluno. Quero
crer na combinação dos odores.

Equações são o ponto forte deste li-
vro. Geometria plana é o daquele outro
livro. Geometria espacial pode ser me-
lhor entendida se unirmos estes três li-

vros, sintetizando-os objetivamente,
Sem falar naquele livro que iodos con-
denam mas que tem um exercício que
não tem nos demais. Lembrando sem-
pre: não adianta apresentar geometria
espacial para alunos através de um livro
que fala mandarim, escrito em hebrai-
co e que espirra em russo, e que só serve
para estudantes de engenharia.

E não vale dizer que o governo fe-
deral faz isso por nós, ao indicar este ou
aquele livro didático ou para-didático. A
função é nossa em reconhecer o que há
de melhor em cada livro publicado e de-
fendê-lo. Descortinemos a realidade pa-
ra saber que não existem bíblias (a não
ser a própria), apelidadas assim porque
as pessoas ainda acham que um livro
pode ser o "bambambam" em tudo. Eu
nego esta premissa. Podemos ser e fa-
zer melhor por nossos alunos ao junta r o
odor dos clássicos ao aroma do livro que
ainda tem tinta fresca.

A Revolução Francesa é o melhor ca-
pítulo deste livro. Mas infelizmente o
capítulo sobre a Revolução Industrial es-
tá pouco explorado. O ciclo da cana-de-
acúçar está melhor representado naque-
le livro que ninguém sabe que existe. A
influência da Família Real portuguesa
no Brasil está melhor representada em
um livro, pasmem, de arte!

E não vaie pegar o forte ponto fra-
co dos livros que você pesquisar e re-
comendar aos alunos. Se o material
é fraco, a aula também será, a expo-
sição ainda mais e o aluno se debili-
tará a tal ponto que achará material,
professor, aula e escola insuportáveis.
Materiais sedutores são resultados da
preparação de uma aula bem intencio-
nada, de um professor que usa um per-

fume diferente a cada dia, pois sabe o
poder que tem a renovação.

O melhor conjunto de mapas de rios
está neste site hidrográfico. Já aquele outro
tem apresentação gráfica fantástica para o
caso específico da América Latina. Levarei
para a sala de aula estas fotos sobre rele-
vo. Mas acho bom não recomendar tudo
de uma só vez: mesmo o mais tenro per-
fume em demasia pode intoxicar a narina
do mais sensível olfato aprendiz.

Que tal indicar alguns sites para
seus alunos sobre o lema que se acabou
de abordar em sala de aula? O tema, na
verdade, não acabou. Continua após a
aula. Existe audiolivro versando sobre o
tema? O aluno não sabe o que é um au-
diolivro? Pois é. Perfumes novos nos são
apresentados a todo momenio.

Talvez o melhor livro seja uma com-
binação de aromas. Uma gola deste, três
gotas daquele, nenhuma gota daquele
outro. Tudo colocado num frasco trans-
parente para que todos possam ver co-
mo se faz o melhor dos livros, digo, dos
perfumes. Todos enfeitiçados pela jun-
ção dos odores, misturados lentamente,
ao longo de anos, e sempre dando uma
mexidinha especial no frasco. Uma vez
por semana, o frasco seria mexido de-
pendendo da reação de todos ao chei-
ro obtido. E sempre que descobrissem
um novo odor, de qualquer nacionalida-
de, seria analisado e testado individual-
mente, para depois ser incorporado na
receita final, ou não.

Todos saindo perfumados da sala de
aula, com o melhor dos livros numa mão,
é o que eu gostaria de ver e sentir numa es-
cola que ainda não existe, mas existirá.
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