O LIVRO DIDÁTICO E O ORÇAMENTO FAMILIAR

Izabel Sadalla Grispino *

Início do ano letivo. Volta às aulas; a família mobilizando-se, replanejando-se, ajustando
horários e orçamento. A compra do material escolar, em especial dos livros didáticos, onera-a.
Solicitada a falar a respeito, em termos de colaboração, sugiro procedimentos já mantidos com
sucesso por algumas escolas.

Quando se trata de escola particular, muitas são as queixas dos pais, em relação ao livro
didático. Nas escolas da rede oficial a situação é mais branda, os alunos, no ensino
fundamental, recebem gratuitamente os livros. Estes devem ser mantidos por um prazo mínimo
de três anos, sendo absolutamente condenada a sua troca freqüente.

O aluno, por sua vez, é orientado a cuidar bem do livro, encapá-lo, de preferência com capa
grossa, mantê-lo limpo, não rabiscá-lo, fazer os exercícios, não no livro, mas no caderno. Deve
preservá-lo porque, ao passar para a série ou agrupamento subseqüente, esse livro
permanecerá na escola e irá servir a outro colega da série correspondente. O aluno é
conscientizado de que o livro não é, propriamente, dado e, sim, emprestado.

O mesmo procedimento verifica-se nos intercâmbios culturais, como o high school, nos
Estados Unidos. O aluno, ao ir para uma escola estadual, vai encontrar um armário com todo
material didático pronto, incluindo os livros, deixado pelo colega antecessor. Cabe-lhe, agora, a
responsabilidade de zelar pelo material, deixando-o da mesma forma, em ordem, para o
sucessor.

Quanto às escolas particulares, no que concerne ao livro didático, são constantes as
reclamações dos pais, pelos gastos excessivos a respeito. Reclamam que, na grande maioria,
os livros adotados, pelas escolas, sofrem trocas freqüentes. Os filhos que estudam na mesma
escola, com diferença escolar de dois ou três anos, dificilmente aproveitam o livro do irmão.

Como ajudar, nesse sentido? O que propor para tornar o livro mais acessível? Inicialmente,
que a escola tenha o cuidado de escolher um bom livro didático. Livro de apresentação
estimulante, de conceitos corretos, pertinentes, de experiências abertas que permitam espaços
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à introdução de assuntos do momento, das questões do cotidiano do aluno, da sociedade, num
trabalho de contextualização e de interdisciplinaridade. Livros com exercícios práticos, onde se
possa exercitar o método construtivista, com conteúdos relacionados, com conceitos básicos
que serão trabalhados, em sala de aula, de forma diferente, de acordo com o nível encontrado.

Um livro bem formulado deixa abertura para as eventualidades, não sendo necessário trocá-lo
freqüentemente, com a argumentação da sua atualização. Princípios e normas não se alteram
rapidamente. A gramática normativa da Língua Portuguesa não sofre alterações a dezenas e
dezenas de anos. Os conceitos essenciais da Matemática, da Ciência, ou da História, vêm
sendo aplicados de longa data. Acresce-se, ainda, que o livro didático é apenas uma
ferramenta a mais nas mãos do professor. Ele é um material instrucional de valiosa ajuda para
o seu plano de trabalho, um bom suporte operacional; importante sim, mas não absoluto. Deve
conter o primordial, o arcabouço didático-pedagógico a ser recheado conforme as
circunstâncias apresentadas.

Tendo em vista as reclamações, a escola deveria colocar como um de seus objetivos facilitar a
aquisição do livro didático. Escola particular nem sempre significa ser freqüentada por alunos
de famílias abastadas. Ao contrário, uma boa parte de sua clientela provém de famílias que
arcam com dificuldade com as despesas escolares. São pais que mantêm a perspectiva de um
bom futuro para o filho, sabendo que isso raramente encontrará nas precárias escolas oficiais.

A grande força de atração da escola está, indubitavelmente, na qualidade de ensino que ela
oferece. Contudo, ao lado do qualificado padrão, há o atrativo da organização, voltado ao
atendimento humano de sua clientela. Hoje, com o espírito crítico mais evoluído, os próprios
pais se encarregam de divulgar, de propagar os aspectos positivos da instituição.

Esse prisma do livro didático é uma oportunidade a mais para a escola educar para a
responsabilidade, para a organização, para o senso de ordem. Poder-se-ia pensar num
processo paralelo às escolas oficiais, o aluno sendo orientado para a preservação do livro, nas
linhas acima mencionadas, com a diferença de que não seria para doá-lo, mas para vendê-lo.
Vendê-lo-ia por um preço bem mais convidativo, em livrarias da cidade, onde já, há algum
tempo, se comercializam livros usados e das quais muitos pais se servem. Poder-se-ia,
também, pensar num banco do livro, na própria escola, facilitando o processo.

Se houver entusiasmo, por parte do professor, se a comunicação fluir bem, esse entusiasmo
passará ao aluno que, motivado, se sentirá um coadjuvante da economia familiar. Educar-se-á
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para a disciplina, para a responsabilidade coletiva na racionalização dos gastos, o aluno
aprendendo a dosar, a dividir, a somar esforços na busca de soluções.

Crianças e jovens que têm as coisas fáceis serão adultos displicentes, autoritários, de uma
exigência que tudo pede e nada ou quase nada dá em troca. A escola trabalharia conceitos,
como o preconceito da coisa usada, desmobilizando o status do poder advindo do dinheiro,
desfazendo preceitos falsos de propriedade. Não é mais quem tem mais, é mais quem sabe
ser mais – correlação do ser e do ter.

Esse aspecto pode se reverter na propositura de fazer o aluno vivenciar a cidadania,
alargando, no amanhã, a visão do contribuir, do comportamento solidário em âmbito da
sociedade. Tal procedimento agradaria aos pais e teria um bom alcance educacional na
formação do educando.

Também, nas séries mais avançadas, no ensino médio, um curso bem planejado, bem
estruturado, montado e ministrado por um corpo docente competente, poderia ser oferecido,
aos alunos, apostilado, barateando o produto.

É importante que a escola reflita a respeito, que compatibilize a situação, valorize a posição da
família e que caminhos sejam encontrados de modo a favorecer a gregos e troianos.

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em fevereiro/2001)
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