
xiste uma palavra que eu aprendi 
a respeitar no Mestrado e que evo
co em meu pensamento sempre 

que tenho que avaliar a mim, alguém, 
algo, uma circunstância, uma situação. 
Palavra que tem força e que guarda mui
to do que um Mestre precisa conhecer e 
ter para seguir em frente como alguém 
que foi tocado pelo poder modificador de 
uma nova palavra. A palavra, caríssimos, 
é: repertório. 

Esta palavra passou a mexer comigo 
e mover meu pensamento. "Repertório" 
deixou de ser coisa de músico e passou 
a ser coisa minha e coisa de nós todos. 
Entendo agora que dizer "coisa" é sinal de 
falta de repertório, então, minha frase pas
sou a ficar assim: "Repertório deixou de 
ser gabarito de músico e passou a ser per
tence meu e instrumento de todos nós." 

Professores mais velhos têm repertó
rio mais amplo, mais repertório. Fico de
sejoso que meus cabelos brancos venham 
logo para que eu possa contar com um in
ventário de repertório na cabeça. 

A mais bela poesia pode aconte
cer por acidente nas mãos de quem não 
tem repertório. Pode sim. Mas, uma vez 
que uma pessoa sem repertório escreve a 
mais bela poesia, esse poeta descuidado 
já terá realizado a maior transformação: 
passou a melhorar, pela sua poesia aci
dental, seu próprio repertório. 

O que é uma cozinheira que tem to
das as receitas na cabeça? O que é um 
aluno que estuda? O que é um professor 
que sempre procura saber mais do que 
irá expor a seus alunos? O que é um di
retor que procura por conta própria um 
curso para saber mais? O que é correr o 
risco de ler um livro, ouvir uma música, 
ver um filme que juramos "jamais" ler, 
ouvir e ver? Fazer uma amizade com al
guém mais interessante que nós? Que é 
isso? Matricular-se num curso que faz 
anos que paqueramos? Sugerir um novo 
livro, um novo website, uma reportagem 
ou revista a nossos alunos? O que é tudo 
isso senão possuir um bom repertório ou 
caminhar em direção a ele? 

As pessoas mais interessantes que co
nheço e que conheci, e que tem e tinham 
"boa conversa", na verdade, têm ou ti
nham bom repertório. 

Quando às vezes é sempre, pego meus 
alunos numa dificuldade homérica pa

ra escrever o que pensam. Isso é grave. É 
falta de repertório. Costuma dar febre, tre
mor de frio, inchaço nas mãos, tosse seca e 
desânimo. E só tem um tratamento, solu
ção dionisíaca: aumento de repertório. 

Por que nossos alunos escrevem bem 
e falam bem? Porque o repertório está 
crescendo e "vai muito bem, obrigado". 
Por que nossos pupilos não sabem fa
lar direito e não sabem escrever direito? 
Porque falta repertório. 

Quando olhar seus alunos, en
xergue repertórios. Repertórios vivos. 
Todos eles são e t êm repertório. E lem
bre-se: repertórios são transferíveis, 
modificáveis, expansíveis. 

Existe também repertório que enco
lhe o aluno e o Mestre também. Mas des
ses eu não vou falar, já que a conversa vai 
bem, não é mesmo? 

Um bom repertório serve para acabar 
com uma briga ou até mesmo para evitá-la. 
Com um bom repertório na mão, numa 
daquelas horas bem quentes de uma dis
cussão explosiva em que só falta apertar 
o botão, o sujeito com um bom repertório 
dirá para aquela pessoa furiosa que ten
ta a todo custo uma guerra: "Eu compre
endo a fúria contida nas suas palavras, 
mas não as suas palavras. Desde que vo
cê começou a falar, as coisas que você diz 
não têm sentido, não fazem sentido pa
ra mim. A única informação que consi

go entender das palavras que você está 
dizendo é que você está fora de controle. 
Você está furioso. Repito: Eu compreen
do a fúria contida nas suas palavras, mas 
não as suas palavras." E antes de sair, dei
xando a pessoa atordoada com um reper
tório desse tamanho, você fecha a por
ta, mas antes diz: "A propósito, esta frase 
que eu te disse é de Wil l iam Shakespeare. 
Está em Otelo." E sai. 

Repertórios existem para a paz. Paz 
interior e exterior. Um aluno mal-educa
do desespera-se diante de um repertório 
bem elaborado, sólido, preparado. Quem 
tem mais repertório evita a guerra. Pelo 
menos fundamenta melhor a paz. Dizem 
que quem tem repertório acaba se tornan
do mais humilde e exibe o repertório só 
quando acha cabível. 

E a vida segue sendo um acúmu
lo de repertório que acontece um pou
co aqui, um pouco al i . E a educação é 
uma pá enorme, uma pinça eficien
te, garfo e faca afiada para consumir
mos repertório. Tudo acaba sendo uma 
questão de repertório. 
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