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Até parece que nossos queridos alunos brasileiros conhe-
cem, a cada ano, menos palavras. Os alunos alemães e ame-
ricanos, que por aqui passam, conhecem muito mais pala-
vras de nosso léxico do que os nossos queridos pupilos sobre
o nosso dicionário. Absurdo? Absurda realidade. E com me-
nos palavras, não é apenas o vocabulário que encolhe. São
as pessoas que encolhem, são mentes que deixam de cres-
cer aquilo que poderiam, caso fossem adequadamente ex-
postas aos sabores e cheiros de um vocabulário que extasia.
Ao tomarmos o latim por raiz, soubemos criar árvores inte-
ressantes, folhas sedutoras, frutos indispensáveis a uma boa
comunicação. Mas para quem? B para quê?

Nossos amados alunos brasileiros não resolvem problemas
de matemática porque não entendem o português do proble-
ma. O problema é que não entendem o problema e, justamente
por isso, o problema não tem solução.

Paulo Schettino, um dos educadores do meu pensamento
no Mestrado, fez uma comparação, feliz e assustadora, envol-
vendo crianças e livros. Disse ele que "as crianças fazem fila
para comprar a última edição do livro do Harry Potter, de ta-
manho comparável à Bíblia, mas torcem o nariz para o livro do
Jeca Tatu, que é tão fininho!". Difícil tarefa ensinar as crianças
como ler, o que ler e para que ler. Sem pais leitores, a possibi-
lidade de se gerar a cultura da leitura em nossas crianças fica
delegada ao vizinho.

Precisamos de um vocabulário mínimo para escrever um
carinhoso cartão no Dia dos Namorados, no Dia das Mães, no
Dia dos Pais. Com mais vocabulário, as pessoas ofendem me-
nos, porque têm mais a dizer. Palavrões são exorcizados quan-
do aprendemos a falar melhor.

Nossos alunos precisam perguntar mais sobre as pala-
vras que não entendem. Mas estão acomodados, colocando
a mente num varal onde não bate sol. Deveríamos lembrar
como é que adquirimos as palavras que sabemos para que
pudéssemos propor formas assemelhadas de aprendizagem

de um vocabulário novo. Como é que as palavras novas nos
tocaram mesmo? Lembremos de nossas palavras amigas pa-
ra que possamos apresentá-las para nossos pupilos. Ao pen-
sar como é que esquecemos de ensinar palavras para nossos
alunos, alguns vocábulos insistem em compor meu mosaico
de explicações para a falta de palavras no dicionário men-
tal de nossos alunos. São palavras incuráveis como: família
e leitura. Mas a esperança me faz surgir palavras novas, co-
mo audiolivros e mundo digital.

Insisto ainda dizendo algo sobre qualquer aluno de um
curso de línguas. Tais alunos não estão num curso de idio-
mas, mas, sim, num curso de comunicação naquela língua.
Aprender as palavras não basta. Mas se não aprenderem pa-
lavras, como aprenderão ritmo, melodia, intensidade naqui-
lo que querem dizer?

Um professor que morava ao lado de minha casa, certa vez, vi-
sitou minha família. Havia sido professor de meu pai e recebeu to-
do o respeito da família. Lembro-me dele em pé, na sala de visitas,
ao se despedir, dizendo: "Para que a leitura seja eficiente, ela deve
ser feita em voz alta". Hoje, após constatar que nossos alunos não
conhecem palavras essenciais, e ao realizar meu primeiro audioli-
vro, percebo o quão sábio era o inteligente professor.

Nossos alunos sabem o que é Calypso, mas não sabem o
que é colapso. E sem colapso, mas com Calypso, seguimos sem
diálogo. O aluno não entenderá o que explicarmos ao usar uma
destas milhares de palavras que eles não conhecem, mas que
deveriam, para que houvesse comunicação.

A comunicação deve estar na educação, pois senão o papel
do professor na sala de aula, que fala sem ser entendido, pare-
cerá com as primeiras óperas que ouvi em italiano: eu não en-
tendia coisa alguma, mas achava lindo. E assim será o discurso
do professor na sala de aula: lindo, mas sem que ninguém, ex-
ceto ele próprio, entenda o que se está tentando comunicar.

Palavras que parecem coisa de gente chique e letrada, mas
que são, na verdade, o mínimo para que possamos acessar o
mundo da comunicação e o próprio mundo. Talvez os cursos de
como falar em público tenham mais um campo próspero para
estudar e expor aos necessitados. Afinal, nossos alunos não sa-
bem falar em público talvez porque não saibam simplesmente
como falar. E não sabem falar porque não sabem ler. E talvez
não saibam ler porque não os ensinamos. M
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