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1. Ensinar a Alegria 
(Rubem Alves – A alegria de ensinar. Ars Poetica, 1994. p. 8-12) 

 

 

Muito se tem falado sobre o sofrimento dos professores. Eu que ando sempre na 

direção oposta e acredito que a verdade se encontra no avesso das coisas, quero falar 

sobre o contrário: a alegria de ser professor, pois, o sofrimento de ser um professor é 

semelhante ao sofrimento das dores de parto: a mãe o aceita e logo dele se esquece, pela 

alegria de dar à luz um filho. 

Reli, faz poucos dias, o livro de Hermann Hesse, O jogo das contas de vidro. 

Bem ao final, à guisa de conclusão e resumo da estória, está este poeminha de Ruckert: 

Nossos dias são preciosos 

mas com alegria os vemos passando 

se no seu lugar encontramos 

uma coisa mais preciosa crescendo:  

uma planta rara e exótica,  

deleite de um coração jardineiro,  

uma criança que estamos ensinando,  

um livrinho que estamos escrevendo. 

 

Este poema fala de uma estranha alegria, a alegria que se tem diante da coisa 

triste que é ver os preciosos dias passando... A alegria está no jardim que se planta, na 

criança que se ensina, no livrinho que se escreve. Senti que eu mesmo poderia ter 

escrito essas palavras, pois sou jardineiro, sou professor e escrevo livrinhos. Imagino 

que o poeta jamais pensaria em se aposentar. Pois quem deseja se aposentar daquilo que 

lhes traz alegria? Da alegria não se aposenta... Algumas páginas antes o herói da estória 

havia declarado que, ao final de sua longa caminhada pelas coisas mais altas do espírito, 

dentre as quais se destacava a familiaridade com a sublime beleza da música e da 

literatura, descobria que ensinar era algo que lhe dava prazer igual, e que o prazer era 

tanto maior quanto mais jovens e mais livres das deformações da deseducação fossem 

os estudantes. 
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Ao ler o texto de Hesse tive a impressão de que ele estava simplesmente 

repetindo um tema que se encontra em Nietzsche. O que é bem provável. Fui procurar e 

encontrei o lugar onde o filósofo (escrevo esta palavra com um pedido de perdão aos 

filósofos acadêmicos, que nunca o considerariam como tal, porque ele é poeta demais, 

"tolo" demais...) diz que "a felicidade mais alta é a felicidade da razão, que encontra sua 

expressão suprema na obra do artista. Pois que coisa mais deliciosa haverá que tornar 

sensível a beleza? Mas esta felicidade suprema", ele acrescenta, “é ultrapassada na 

felicidade de gerar um filho ou de educar uma pessoa". 

Passei então ao prólogo de Zaratustra. 

Quando Zaratustra tinha 30 anos de idade deixou a sua casa e o lago de 

sua casa e subiu para a montanha. Ali ele gozou do seu espírito e da sua 

solidão, e por dez anos não se cansou. Mas, por fim, uma mudança veio 

ao seu coração e, numa manhã, levantou-se de madrugada, colocou-se 

diante do sol, e assim lhe falou: Tu, grande estrela, que seria de tua 

felicidade se não houvesse aqueles para quem brilhar? Por dez anos tu 

vieste à minha caverna: tu te terias cansado de tua luz e de tua jornada, 

se eu, minha águia e minha serpente não estivéssemos à tua espera. Mas 

a cada manhã te esperávamos e tomávamos de ti o teu transbordamento, 

e te bendizíamos por isso. 

Eis que estou cansado na minha sabedoria, como uma abelha que 

ajuntou muito mel; tenho necessidade de mãos estendidas que a 

recebam. Mas, para isso, eu tenho de descer às profundezas, como tu o 

fazes na noite e mergulhar no mar... Como tu, eu também, devo descer... 

Abençoa, pois, a taça que deseja esvaziar-se de novo... 
 

Assim se inicia a saga de Zaratustra, com uma meditação sobre a felicidade. A 

felicidade começa na solidão: uma taça que se deixa encher com a alegria que 

transborda do sol. Mas vem o tempo quando a taça se enche. Ela não mais pode conter 

aquilo que recebe. Deseja transbordar. Acontece assim com a abelha que não mais 

consegue segurar em si o mel que ajuntou; acontece com o seio, túrgido de leite, que 

precisa da boca da criança que o esvazie. A felicidade solitária é dolorosa. Zaratustra 

percebe então que sua alma passa por uma metamorfose. Chegou a hora de uma alegria 

maior: a de compartilhar com os homens a felicidade que nele mora. Seus olhos 

procuram mãos estendidas que possam receber a sua riqueza. Zaratustra, o sábio, 

transforma-se em mestre. Pois ser mestre é isso: ensinar a felicidade. 

"Ah!", retrucarão os professores, "a felicidade não é a disciplina que ensino. 

Ensino ciências, ensino literatura, ensino matemática..." Mas será que vocês não 

percebem que essas coisas que se chamam "disciplina", e que vocês devem ensinar, 
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nada mais são que taças multiformes coloridas, que devem estar cheias de alegria? Pois 

o que vocês ensinam não é um deleite para a alma? Se não fosse, vocês não deveriam 

ensinar. E se é, então é preciso que aqueles que recebem, os seus alunos, sintam prazer 

igual ao que vocês sentem. Se isso não acontecer, vocês terão fracassado, na sua missão, 

como a cozinheira que queria oferecer prazer, mas a comida saiu salgada e queimada... 

O mestre nasce da exuberância da felicidade. E, por isso mesmo, quando 

perguntado sobre a sua profissão, os professores deveriam ter coragem para dar a 

absurda resposta: "Sou um pastor da alegria..." Mas, é claro, somente os seus alunos 

poderão atestar da verdade da sua declaração... 
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2. Lagartas e Borboletas 

(Rubem Alves – A alegria de ensinar. Ars Poetica, 1994. p. 51-56) 

 

 

Escrevi sobre príncipes e sapos, sobre vacas e moedores, sobre o Leonardo e a 

IBM... 

Tudo aparentemente tão diferente. E no entanto – não sei se vocês perceberam – 

eu falei o tempo todo sobre uma mesma coisa. Fiz aquilo que os músicos gostam de 

fazer: “Variações” sobre um único tema. Meu tema? O corpo: o meu corpo o seu corpo, 

o corpo do seu filho ou da sua filha, o corpo do seu aluno. 

O corpo é o lugar fantástico onde mora, adormecido, um universo inteiro. Como 

na terra moram adormecidos os campos e suas mil formas de beleza, e também as 

monótonas e previsíveis monoculturas; como na lagarta mora adormecida uma 

borboleta, e na borboleta, uma lagarta; como nos sapos moram príncipes e nos príncipes 

moram sapos; como em obedientes funcionários que fazem o que deles se pede moram 

Leonardos que voam pelos espaços sem fim dos sonhos... 

Tudo adormecido... O que vai acordar é aquilo que a palavra vai chamar. As 

palavras são entidades mágicas, potências feiticeiras, poderes bruxos que despertam os 

mundos que jazem dentro dos nossos corpos, num estado de hibernação, como sonhos. 

Nossos corpos são feitos de palavras... Assim, podemos ser príncipes ou sapos, 

borboletas ou lagartas, campos selvagens ou monoculturas, Leonardos ou monótonos 

funcionários. 

Diferentes dos corpos dos animais, que nascem prontos ao fim de um processo 

biológico, os nossos corpos, ao nascer, são um caos grávido de possibilidades, à espera 

da Palavra que fará emergir, do seu silêncio, aquilo que ela invocou. Um infinito e 

silencioso teclado que poderá tocar dissonâncias sem sentido, sambas de uma nota só, 

ou sonatas e suas incontáveis variações... 

A este processo mágico pelo qual a Palavra desperta os mundos adormecidos se 

dá o nome de educação.  Educadores são todos aqueles que têm este poder. Por isto que 

a educação me fascina. Hoje o que fascina é o poder dos técnicos, que sabem o segredo 
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das transformações da matéria em artefatos. Poucos se dão conta de que fascínio muito 

maior se encontra no poder da Palavra para fazer as metamorfoses do corpo. É no lugar 

onde a Palavra faz amor com o corpo que começam os mundos... Por isto que 

compartilho da opinião de Hermann Hesse, que dizia que entre os problemas da cultura 

moderna a escola era o único que levava a sério. 

Mas é preciso não ter ilusões. A Palavra tanto pode invocar príncipes quanto 

sapos, tanto pode acordar borboletas quanto lagartas...  A educação pode ser um feitiço 

que nos faz esquecer o que somos, a fim de nos recriar à imagem e semelhança de um 

Outro. O que me faz lembrar um mural de Orozco, pintor mexicano que passou anos 

ensinando sua arte num “college” norte-americano. Foi certamente inspirado no que via 

acontecendo diariamente com os moços que frequentavam as melhores (notem bem, eu 

disse “melhores”...) escolas, que pintou “A Formatura”: um professor, alto, magro, 

cadavérico, verde, entrega ao seu discípulo, também alto, magro, cadavérico, verde, a 

prova final do seu saber: o diploma, um feto morto, dentro de um tubo de ensaio. Se isto 

for verdade, se o que o processo educativo faz não é despertar e fazer brotar os  

universos selvagens que moram em nós, mas antes espalhar herbicidas para depois 

plantar as sementes da monocultura (afinal de contas, cada corpo deve ser útil 

socialmente...) que um Outro ali semeia,  então o  caminho da verdade exige um 

esquecimento: é preciso esquecer-se do aprendido, a fim de se poder lembrar daquilo 

que o conhecimento enterrou. Drummond, no poema que escreveu para o seu neto, 

dizia-lhe que muitas leis lhe seriam ensinadas, leis que deveriam ser esquecidas para 

que ele pudesse aprender leis mais altas. A cigarra tem de abandonar nos troncos das 

árvores a sua casca velha com que andara nos anos de vida subterrânea, a fim de se 

tornar um ser alado. 

A miséria da educação não aparece onde ela é pior. Sua miséria se revela 

justamente onde ela é excelente. Pois, quando é que dizemos que ela é excelente? 

Justamente ali onde ela consegue, com competência, “administrar a qualidade” dos 

corpos que ela deseja transformar. E que transformação é esta que se deseja? Quem dá a 

resposta de maneira mais clara e direta é Clark Kerr, presidente da Universidade de 

Berkeley, durante a crise estudantil que a agitou no inicio da década dos anos 60.  Estas 

são as suas palavras: “A universidade é uma fábrica para a produção de conhecimento e 

de técnicos a serviço das muitas burocracias da sociedade.” Coisa que Nietzsche havia 

percebido muito antes, o que indica que esta tendência da educação não é coisa nova. 

“O que as escolas superiores na Alemanha realmente realizam é um treinamento brutal, 
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com o objetivo de preparar vastos números de jovens, com a menor perda possível de 

tempo, para se tornarem usáveis e abusáveis a serviço do governo”. 

Não importa o nome que se dê a este Outro, para quem as crianças e jovens são 

moldados.  Não importa o retorno econômico que se possa obter ao fim deste processo. 

Permanece um fato fundamental: que ele só se realiza ao preço da morte dos universos 

que um dia viveram, como possibilidades adormecidas, no corpo das crianças: todo 

Leonardo deve se transformar em funcionário, toda borboleta deve se transformar numa 

lagarta, todo campo selvagem deve se transformar em monocultura... Não é de se 

admirar, portanto, que as pessoas passem as suas vidas com a estranha sensação de que 

não era bem aquilo que desejavam. Elas foram transformadas em alguma coisa diferente 

dos seus sonhos, e esta traição as condenou à infelicidade. Só lhes resta então repetir o 

verso de Paulo Leminski: 

Ai daqueles que não morderam o sonho 

E de cuja loucura 

Nem mesmo a morte os redimirá. 
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3. Sobre o saber e o prazer  
(Rubem Alves – Estórias de quem gosta de ensinar. Cortez/Autores 

Associados, 1984. p. 19-23) 
 

 

Ah, nada tão puro e tão honesto quanto a dor e o prazer. É que aí o corpo fala 

sua linguagem mais profunda, universal e irrefutável. Pascal me permitindo, direi, numa 

paródia: “O corpo tem razões que a própria razão desconhece...” Que metafísica invocar 

contra uma cólica renal ou uma ridícula dor de dentes? Que razões apresentar contra o 

prazer do sono ou as evidencias do orgasmo? Nietzsche agiu com acerto: batizou o 

corpo com o nome de Grande Razão, por oposição àquela razão pequena e acessória, 

que parece residir dentro da caixa craniana... 

Lembrei-me de Galileu. Claro que a Igreja não pode ser absolvida daquilo que 

ela lhe fez. Mas, não se pode negar, por outro lado, que no final ele acabou por 

reencontrar a verdade. Pode ser que, no mundo abstrato dos que vivem nos laboratórios 

– longe da fome, dos campos de batalha, dos navios que afundam, das câmaras de 

tortura – lugar onde o sofrimento não conta e só há assépticas equações matemáticas 

frias e indiferentes, sim, pode ser que lá o Sol seja o centro em torno do qual nós 

giramos. Mas, quando Galileu, o homem Galileu, carne e osso, anteviu seu corpo em 

sofrimento, voltou-lhe a razão de quem quer viver, distante e diferente da razão dos que 

só pensam: é em volta do corpo que giram todos os sóis e planetas, em volta do corpo 

gira o Universo inteiro. Na verdade, quando a dor e o prazer estão em jogo e o corpo se 

dependura sobre o abismo, saber se o Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em 

torno do Sol nada mais é que uma questão fútil. 

E por que não deveria ser assim? A inteligência é filha do corpo, é função do 

corpo. Volta-me a sabedoria visceral de Nietzsche: “Um instrumento do seu corpo é 

também a sua pequena razão, meu irmão, a que você dá o nome de ‘espírito’ – pequeno 

instrumento e um brinquedo da sua Grande Razão...” 

De fato nada melhor que a dor para nos fazer recuperar o sentido das coisas que 

importam. Até a Nona Sinfonia fica diferente quando se está sofrendo de uma nevralgia 
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do trigêmeo. Contaram-me de um indivíduo que, perfurado por esta dor que não 

passava, acabou por cometer suicídio. Por amor ao corpo, a anestesia definitiva. Que 

convulsão cósmica acontece quando se descobre que em algum lugar invisível deste 

corpo se esconde um bicho que acabará por devorá-lo... 

Que outra função o corpo poderia atribuir à inteligência, ferramenta e brinquedo, 

diferente de aumentar o prazer e diminuir a dor? 

“O corpo diz para o seu eu: ‘Sinta dor aqui!’ Então o eu sofre e pensa 

em como parar de sofrer – e é isto que o faz pensar. O corpo diz para o 

seu eu: ‘Sinta prazer aqui!’ Então o eu sente prazer e pensa no que fazer 

para ter de novo o prazer – e é isto que o faz pensar...” (Nietzsche). 

Na verdade, parece que o pensamento surge com a dor. Para o pensamento, o 

estômago começa a existir no momento em que a azia aparece... Quando tudo vai bem 

não pensamos sobre as coisas; nós as usufruímos. Fernando Pessoa estava certo: 

“Pensar é está doente dos olhos”. Eu acrescentaria: doente do corpo inteiro. O deus da 

inteligência é o corpo. Sua única função é fazê-lo sobreviver, sobreviver com um 

sorriso... 

Assim, a inteligência e qualquer Ciência que ela venha a produzir, só podem ser 

avaliadas em função de sua relação com a vida. Os corpos ficam mais felizes? Suas 

possibilidades de sobrevivência como indivíduos e como espécie aumentam? Vejo os 

tubarões. Que sabedoria se encontra alojada de forma silenciosa e tranquila em seus 

corpos. Já me disseram há quantos milhões de anos existem. Me esqueci. Era muito 

tempo. Seremos tão sábios? Acreditamos que somos muito mais... Até nos batizamos 

como Homo sapiens – título de nobreza e presunção. No fundo afirmamos que as 

outras espécies padecem de certa estupidez: não escrevem livros nem fazem bombas. 

Tenho dúvidas. Tubarões, besouros, lagartixas, formigas... Todos eles carregam em 

silêncio, nos seus corpos, uma sabedoria toda ela a serviço da sua sobrevivência... 

A situação do Homo sapiens parece ser distinta. Ele é o único bicho em que o 

aumento do saber implica também num aumento das possibilidades de sua própria 

extinção. Que dizer de uma serpente que produz um veneno tão mortífero que ela 

mesma morre, pelo simples contato do líquido com a sua boca? Ou de uma borboleta 

que desenvolve asas tão enormes que não tem forças para batê-las? O corpo endoideceu. 
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Fez uma coisa que decreta sua morte. A borboleta, se pudesse falar, preferiria asas bem 

pequenas. E a cobra iria ao dentista pedindo que se lhe arrancassem as presas. É mais 

arriscado andar com o veneno dentro da boca que ser comida por um gavião... Mas, 

parece que o Homo sapiens não se comove com tais argumentos. O que indica que sua 

sabedoria é temperada por aguda dose de estupidez. O “progresso da Ciência” avança 

sem parar, ao sabor dos estímulos econômicos e militares. Mas não se pergunta se isto 

faz bem à vida. Via de regra a culpa é jogada sobre os políticos, que saem de tudo isto 

como os únicos vilões. A Ciência e a s sua lógica continuam no pedestal... 

Mas, haverá coisa mais importante que o corpo? Todas as revoluções, todas as 

ordens sociais, quaisquer que sejam suas engrolações ideológicas, não devem ter como 

sua única finalidade, fazer com que os corpos vivam, vivam mais felizes? 

Às vezes penso que as Ciências se comportam como uma prostituta que reza 

silenciosamente, enquanto o outro faz aquilo para que pagou. Com a reza, que na 

Teologia da Ciência tem nome de rigor metodológico, preserva-se a pureza do saber. 

Claro, as intenções são boas... Mas isto não altera o desfecho. O orgasmo é sempre 

daqueles que podem pagar a conta. Seria bom que a prostituta parasse com suas rezas e 

se convertesse do saber puro, saber pelo saber, aos sorrisos das crianças e à 

sobrevivência da vida. Afinal, se um pouco de inteligência nos sobra, temos de gritar, 

com Brecht, que “a única finalidade da Ciência é aliviar a miséria da condição humana”. 
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4. Escola: fragmento do futuro 
(Rubem Alves – Estórias de quem gosta de ensinar. Cortez/Autores 

Associados, 1984, p. 101-108) 

 

 

  Pediram-me para contar os meus desejos...  

  Que eu dissesse os meus sonhos, para a escola de minha filha...  

  Os antigos acreditavam que as palavras eram seres encantados, taças mágicas, 

transbordantes de poder. Os jovens também sabiam disso e pediam:  

- A sua benção, meu pai...  

Bênção, bendição, bendizer, bem-dizer, benzer, dizer bem...  

A palavra, dita com desejo, não ficaria vazia: era como sêmen, semente que faria 

brotar, naquele por ela penetrado, o desejo bom por ela invocado.  

E o pai respondia:  

- Meus desejos são poucos e pobres. Te desejo tanto bem que não basta o 

meu bem-dizer. Por isto, que Deus te abençoe. Que seja Ele aquele que diga todo 

o bem com todo o poder...  

E então, pelo milagre da fantasia, tudo se tornava possível. As palavras surgiam 

como cristais de poesia, magia, neurose, utopia, oração, fruição pura de desejo.  

É isto que acontece sempre que o desejo fala e diz o seu mundo. Viramos bruxos 

e feiticeiros e a nossa fala constrói objetos mágicos, expressões simples de amor, 

nostalgia por coisas belas e boas, onde moram os risos...  

É só isto que desejo fazer: saltar sobre os limites que separam o possível 

existente do utópico desejado, que ainda não nasceu. Dizer o nome das coisas que não 

são, para quebrar o feitiço daquelas que são...  
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Seus rostos diziam que eram crianças excepcionais. O ano do deficiente as 

trouxera à nossa contemplação doméstica via televisão. Os educadores presidiam suas 

atividades, até que se voltavam para o telespectador, com a sua mensagem:  

- Esperamos que, ao final de tudo isto, essas crianças possam ser úteis à 

sociedade. 

Nunca ouvi ninguém que dissesse:  

- O que a gente deseja mesmo é que as crianças estejam se divertindo e possam 

vir a ser um pouquinho mais felizes...  

Talvez pensassem. Mas não podiam dizer por medo. Perderiam os empregos. 

Todos sabem que o objetivo da educação é executar a terrível transformação: fazer com 

que as crianças se esqueçam do desejo de prazer que mora nos seus corpos selvagens, 

para transformá-las em patos domesticados, que bamboleiam ao ritmo da utilidade 

social. 

Filosofia silenciosa: cada criança é um meio para esta coisa grande que é a 

sociedade.  

Mas, e a alegria e o prazer? Aqueles corpos não têm direitos? Não haverá neles 

uma exigência de felicidade?  

Pais de outros filhos fazem perguntas mais sutis:  

- Que é que você vai ser quando crescer?  

No fundo, a mesma coisa. Agora, você nada é. Será, depois de passar pela 

escola. Como na estória de Pinóquio.  

Suponhamos que a criança, ignorando a armadilha, responda simplesmente:  

- Quando crescer quero ter muito tempo para olhar as nuvens.  

- Quando crescer desejo poder empinar pipas, como faço agora.  

- Quando crescer quero continuar a ser meio criança, porque os adultos me 

parecem feios e infelizes.  

Sorriremos, compreensivos.  
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- Não é bem isto, filho. Você vai ser médico, engenheiro, dentista?...  

De novo, a pergunta sobre a utilidade social.  

Não é para isto que se organizam escolas, para que as crianças se esqueçam dos 

seus próprios corpos e aprendam o mundo que os adultos lhes impõem?  

Lembro-me do lamento de Bergson: “Que infância teríamos tido, se nos 

tivessem permitido viver como desejávamos...” 

E lembro-me também da tolice evangélica, que ninguém leva a sério: 

- O Reino de Deus? É necessário que nos tornemos crianças primeiro... 

Crianças, aqueles que brincam. 

Brinquedo: inutilidade absoluta. Zero de produtividade. Ao seu final, tudo 

continua como dantes: nenhuma mercadoria, nenhum lucro. Por que, então? Prazer, 

puro prazer. 

Diz o poema hebreu da Criação que Deus, depois de seis dias de trabalho, parou 

suas mãos e se deteve extasiado, na pura contemplação daquilo que havia criado. E 

dizia: 

- Como é belo... 

Arte e brinquedo têm isto em comum, não são meios para fins mais importantes, 

mas puros horizontes utópicos em que se inspira toda a canseira do trabalho, suspiro da 

criatura oprimida que desejaria ser transformada em brinquedo e em beleza. 

Bem posso sentir interrogações graves que se levantam sobre sobrancelhas 

políticas que prefeririam que eu falasse sobre coisas mais sérias. Mas, que posso fazer? 

Meu demônio é o espírito de gravidade e acho que a política começa melhor no riso que 

na azia... Afinal de contas, não é por isto que se realizam todas as revoluções? Que 

coisas mais importantes haverá que o brinquedo e a beleza? A justiça e a fraternidade, 

não são elas mesmas nada mais que condições para que os homens se tornem crianças e 

artistas? Não basta que os pobres tenham pão. É necessário que o pão seja comido com 

alegria, nos jardins.  Não basta que as portas das prisões sejam abertas. É necessário que 

haja música nas ruas. Política, no final das contas, não será simplesmente isto, a arte da 
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jardinagem transplantada para as coisas sociais? Examino os nossos currículos e os vejo 

cheios de lições sobre o poder. Leio-os novamente, e encontro-os vazios de lições sobre 

o amor. E toda sociedade que sabe muito sobre o poder e pouco sobre o amor está 

destinada a ser possuída por demônios. É preciso reapreender a linguagem do amor, das 

coisas belas e das coisas boas, para que o corpo se levante, e se disponha a lutar. Porque 

o corpo não luta pela verdade pura, mas está sempre pronto a viver e a morrer pelas 

coisas que ele ama. Na sabedoria do corpo a verdade é apenas um instrumento e 

brinquedo do desejo... 

E é isto que eu desejo, que se reinstale na escola a linguagem do amor, para que 

as crianças redescubram a alegria de viver que nós mesmos já perdemos. 

Cada dia um fim em si mesmo. Ele não está ali por causa do amanhã. Não está 

ali como elo na linha de montagem que transformará crianças em adultos úteis e 

produtivos. É isto que exige o capitalismo: o permanente adiamento do prazer, em 

benefício do capital. Eu me lembro do Admirável Mundo Novo em que todos os 

prazeres gratuitos foram proibidos, em benefício do progresso, e de 1984, em que a 

descoberta do corpo e do seu prazer se constituíram numa experiência de subversão... 

Que a aprendizagem seja uma extensão progressiva do corpo, que vai crescendo, 

inchando, não apenas em seu poder de compreender e de conviver com a natureza, mas 

em sua capacidade para sentir o prazer, o prazer da contemplação da natureza, o fascínio 

perante os céus estralados, a sensibilidade tátil ante as coisas que nos tocam, o prazer da 

fala, o prazer das estórias e das fantasias, o prazer da comida, da música, do fazer nada, 

do riso, da piada... Afinal de contas , não é para isto que vivemos, o puro prazer de estar 

vivos? 

Acham que tal proposta é irresponsável? Mas eu creio que só aprendemos 

aquelas coisas que nos dão prazer. Fala-se no fracasso absoluto da educação brasileira, 

os moços não aprendem coisa alguma... O corpo, quando algo indigesto para no 

estômago, vale-se de uma contração visceral saudável: vomita. A forma que tem a 

cabeça de preservar a sua saúde, quando o desagradável é despejado lá dentro, não deixa 

de ser um vômito: o esquecimento. A recusa em aprender é uma demonstração de 

inteligência.  O fracasso da educação é, assim, uma evidência de saúde e um protesto: a 

comida está deteriorada, não está cheirando bem, o gosto está esquisito... 
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E creio mais: que é só do prazer que surge a disciplina e a vontade de aprender. 

É justamente quando o prazer está ausente que a ameaça se torna necessária. 

E eu gostaria, então, que os nossos currículos fossem parecidos com a “Banda”, 

que faz todo mundo marchar, sem mandar, simplesmente por falar as coisas de amor. 

Mas onde, nos nossos currículos, estão estas coisas de amor? Gostaria que eles se 

organizassem nas linhas do prazer: o que falassem das coisas belas, que ensinassem 

Física com as estrelas, pipas, os piões e as bolinhas de gude, a Química com a culinária, 

a Biologia com as hortas e os aquários, Política com o jogo de xadrez, que houvesse a 

história cômica dos heróis, as crônicas dos erros dos cientistas, e que o prazer e suas 

técnicas fossem objeto de muita meditação e experimentação... Enquanto a sociedade 

feliz não chega, que haja pelo menos fragmentos de futuro em que a alegria é servida 

como sacramento, para que as crianças aprendam que o mundo pode se diferente. Que a 

escola, ela mesma, seja um fragmento de futuro... 

Sobretudo, que das nossas escolas se retire a sombra sinistra dos vestibulares. 

Digo-lhes que pouco me importo com tais exames, como artifícios para escolher os 

poucos que entrarão e os muitos que ficarão de fora. Preocupa-me, antes, o terror que 

eles lançam sobre as crianças, antes que elas mesmas deles tenham conhecimento. Elas 

não sabem, mais os pais já procuram os colégios que apertam mais, é preciso preparar 

para o vestibular e as crianças perdem a alegria de viver, a alegria de aprender, a alegria 

de estudar. Porque a alegria do estudo está na pura gratuidade, estudar como quem 

brinca, estudar como quem ouve música... Mas, uma vez instaurado o terror, já não 

haverá tempo para a poesia, por amor a ela; e nem para a curiosidade histórica, por pura 

curiosidade; e nem para a meditação ociosa, coisa que faz parte do prazer de viver. 

Nossas melhores inteligências estão sendo arruinadas por esta catástrofe que, sozinha, 

tem mais influência sobre o nosso sistema educacional que todas as nossas leis juntas. 

Melhor seria que se fizesse um sorteio... 

Eu gostaria, por fim, que nas escolas se ensinasse o horror absoluto à violência e 

às armas de qualquer tipo. Quem sabe algum dia teremos uma Escola Superior de Paz, 

que se encarregará de falar sobre o horror das espadas e a beleza dos arados, a dor das 

lanças e o prazer das tesouras de podar. Que as crianças aprendessem também sobre a 

natureza que está sendo destruída pelo lucro, e as lições do dinossauro que foi destruído 

por causa do seu projeto de crescimento, enquanto as lagartixas sobreviveram... É certo 
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que os mais aptos sobreviverão, mas nada sugere que os mais gordos sejam os mais 

aptos. E que houvesse lugar para que elas soubessem das lágrimas e da fome e que o seu 

projeto de alegria incluísse a todos... Que houvesse compaixão e esperança... 

E aqui está, minha filha, o meu bem-dizer, minha bendição, meu melhor desejo: 

que você seja, com todas as crianças, da alegria sempre uma aprendiz, para citar o 

Chico, e que a escola seja este espaço onde se servem às nossas crianças os aperitivos 

do futuro, em direção ao qual os nossos corpos se inclinam e os nossos sonhos voam... 
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5. Pinóquio às Avessas 
(Rubem Alves – Estórias de quem gosta de ensinar. Cortez/Autores 

Associados, 1984, p. 9-12) 

 

 

Não conheço estória que combine malandragem psicanalítica com convicção 

pedagógica como Pinóquio. Depois de levar a criança a se identificar com um boneco 

de pau, a trama progride proclamando que é necessário ir à escola para se virar gente. 

Caso contrário o destino inevitável é virar burro, com rabo, orelhas, zurros e tudo o 

mais que pertence à burrice. Claro que este é um golpe desonesto. Seria necessário dizer 

com clareza aquilo que ficou simplesmente maldito, contando sobre o destino invertido 

daqueles que eram de carne e osso ao entrar na escola e só receberam diplomas depois 

de se transformarem em bonecos de pau. 

Alguém já devia ter dito estas coisas às crianças: é uma exigência da 

honestidade. Mas ninguém até agora se atreveu. A razão? Parece que, dentro de cada 

um de nós mora um Gepeto. A inversão do script poderia parecer uma tentativa de 

corromper a juventude, e o inovador acabaria por ser enxotado, como se fosse parte de 

bando de espertalhões que desviou Pinóquio do sagrado caminho em busca da 

humanidade, o caminho da escola. 

Quero tomar este risco. Ainda vou inventar a tal estória. A moral já está pronta: 

por vezes, a maior prova de inteligência se encontra na recusa em aprender. 

Sei que esta proposta é insólita e que o leitor, meio Gepeto sem o saber (como eu 

também, quando mando os meus filhos à escola), haverá de me pedir explicações. 

Confesso que não tenho muitas evidências em minhas mãos. Ainda não fiz as pesquisas 

e nem fichei as notas de rodapé. Mas os meus pensamentos se metamorfosearam em 

uma parábola que passo a contar. 

O rei Leão, nobre e cavalheiro, resolveu certa vez que nenhum dos seus súditos 

haveria de morrer na ignorância. Que bem maior que a educação poderia existir? 

Convocou o urubu, impecavelmente trajado em sua beca doutoral, companheiro de 
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preferência e de churrascos, para assumir a responsabilidade de organizar e dirigir a 

cruzada do saber. Que os bichos precisavam de educação não havia dúvida. O problema 

era o que ensinar. Questão de currículo: estabelecer as coisas as quais os mestres iriam 

falar e os discípulos iriam aprender. Parece que havia acordo entre os participantes do 

grupo de trabalho, todos eles urubus, é claro: os pensamentos dos urubus eram os mais 

verdadeiros, o andar dos urubus era o mais elegante; as preferências de nariz e de língua 

dos urubus eram as mais adequadas para uma saúde perfeita; a cor dos urubus era a mais 

tranquilizante; o canto dos urubus era o mais bonito. Em suma: o que é bom para os 

urubus é bom para o resto dos bichos. E assim se organizaram os currículos, com todo 

rigor e precisão que as últimas conquistas da didática e da psicologia da aprendizagem 

podiam oferecer. Elaboraram-se sistemas sofisticados de avaliação para teste de 

aprendizagem. Os futuros mestres foram informados da importância do diálogo para que 

o ensino fosse mais eficaz e chegavam mesmo, vez por outra, a citar Martim Buber. Isto 

tudo sem falar na parafernália tecnológica que se importou do exterior, máquinas 

sofisticadas que podiam repetir as aulas à vontade, para os mais burrinhos, e fascinantes 

circuitos de televisão. Ah! Que beleza. Tudo aquilo dava uma deliciosa impressão de 

progresso e eficiência e os repórteres não se cansavam de fotografar as luzinhas 

piscantes das máquinas que haveriam de produzir saber, como uma linha de montagem 

produz um automóvel. Questão de organização, questão de técnica. Não poderia haver 

falhas. 

Começaram as aulas, de clareza meridiana. Todo mundo entendia. Só que o 

corpo rejeitava. Depois de uma aula sobre o cheiro e o gosto de carniça, podiam se ver 

grupinhos de pássaros que discretamente (para não ofender os mestres) vomitavam atrás 

das árvores. Por mais que fizessem ordem unida para aprender o gingado do urubu, 

bastava que se pilhassem fora da escola para que voltassem todos os velhos e 

detestáveis hábitos de andar. E o pavão e as araras não paravam de cochichar, caçoando 

da cor dos urubus: "Preto é a cor mais bonita? Uma ova...” 

E assim as coisas se desenrolaram, de fracasso a fracasso, a despeito dos 

métodos cada vez mais científicos e das estatísticas que subiam. E todos comentavam, 

sem entender: "A educação vai muito mal..." 

Gosto de estórias porque elas dizem com poucas palavras aquilo que as análises 

dizem de forma complicada. Todo mundo reclama do fracasso da educação no Brasil. 



264 
 

Os alunos de hoje não são como os alunos de antigamente. Nem mesmo sabem 

escrever. Que dizer do aprendizado da Ciência, esta coisa tão importante para o projeto 

Brasil grande potência? E eu fico a me perguntar se o problema não está justamente 

aqui. Um bem-te-vi que consiga ser aprovado com distinção na escola dos urubus 

(quem sabe com um daqueles Q.Is. de causar inveja?) pode ser muito inteligente para os 

urubus. Bem-te-vi é que ele não é. Não passa de um degenerado. E aqui volto à moral 

da estória do Pinóquio às avessas, que ainda vou escrever, aquela mesma que causou o 

espanto: por vezes, a maior prova de inteligência se encontra na recusa em aprender. 

É que o corpo tem razões que a didática ignora. Vomitar é doença ou é saúde? 

Quando o estômago está embrulhado, aquela terrível sensação de enjoo, todo mundo 

sabe que o dedo no fundo da garganta provocará a contração desagradável mais 

saudável. Fora com a coisa que violenta o corpo! Nietzsche dizia em certo lugar (não 

consegui encontrar a citação) que ele amava os estômagos recalcitrantes, exigentes, que 

escolhiam a sua comida, e detestava os avestruzes, capazes de passar em todos os testes 

de inteligência por sua habilidade de digerir tudo. Estômago exigente, capaz de resistir e 

de vomitar. Em cada vômito uma denúncia: a comida é imprópria para a vida. 

E eu me pergunto se este tão denunciado e tão chorado fracasso da educação 

brasileira não será antes um sinal de esperança, de que continuamos capazes de discernir 

o que é bom para o corpo daquilo que só é bom para o lucro. Esquecer depressa: não é 

esta a forma pela qual a cabeça vomita a comida do urubu que lhe foi imposta? 

Cursinho vestibular, exame vestibular: banquete de urubu? É fácil saber. Que se sirva a 

mesma comida, seis meses depois. 

Uma ideia a ser explorada: para educar bem-te-vi preciso gostar de bem-te-vi, 

respeitar o seu gosto, não ter projeto de transformá-la em urubu. Um bem-te-vi será 

sempre um urubu de segunda categoria. Talvez, para se repensar a educação e o futuro 

da Ciência, devêssemos começar não dos currículos-cardápios, mas do desejo do corpo 

que se oferece à educação. É isto: começar do desejo... 
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6. Gaiolas ou Asas? 
(Rubem Alves – Por uma educação romântica. Papirus, 2002, p. 29-32) 

 

 

Os pensamentos chegam-me de um modo inesperado, sob a forma de aforismos. 

Fico feliz porque sei que, frequentemente, também Lichtenberg, William Blake e 

Nietzsche eram atacados por eles. Digo atacados porque eles surgem repentinamente, 

sem preparo, com a força de um raio. Os aforismos são visões: fazem ver, sem explicar. 

Pois ontem, de repente, este aforismo atacou-me: Há escolas que são gaiolas. Há 

escolas que são asas. 

Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. 

Pássaros engaiolados são pássaros sob controlo. Engaiolados, o seu dono pode levá-los 

para onde quiser. Pássaros engaiolados têm sempre um dono. Deixaram de ser pássaros. 

Porque a essência dos pássaros é o voo.  

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são os 

pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso 

elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser 

ensinado. Só pode ser encorajado. 

Esse simples aforismo nasceu de um sofrimento: sofri, conversando com 

professoras do ensino médio em escolas de periferia. O que eles contam são relatos de 

horror e medo. Balbúrdia, gritaria, desrespeito, ofensas, ameaças… E eles, timidamente, 

pedindo silêncio, tentando fazer as coisas que a burocracia determina que sejam feitas: 

dar o programa, fazer avaliações… Ouvindo os seus relatos, vi uma jaula cheia de tigres 

famintos, dentes arreganhados, garras à mostra – e os domadores com os seus chicotes, 

fazendo ameaças fracas demais para a força dos tigres... Sentir alegria ao sair de casa 

para ir à escola? Ter prazer em ensinar? Amar os alunos? O sonho é livrar-se de tudo 
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aquilo. Mas não podem. A porta de ferro que fecha os tigres é a mesma porta que os 

fecha com os tigres.  

Nos tempos da miha infãncia, eu tinha um prazer cruel: pegar passaarinhos. 

Fazia minhas próprias arapucas, punha fubá detnro e ficava escondido, esperando.... O 

pobre passarinho vinha, atraído pelo fubá. Ia comendo, entrava na arapuca, pisava no 

poleiro – e era uma vez um passarinho voante. Cuidadosamente, eu enfiava a mão  na 

arapuca,  pegava o passrinho e o colocava dentro de uma gaiola.  O pássaro se lançava 

furiosamente contra os arames, batia as asas, cripava as garras, enfiava o bico entre os 

vãos, na inútil tentativa de ganhar de novo o espaço, ficava ensanguentado... Sempre me 

lembro com tristeza da minha crueldade infantil. 

Violento, o pássaro que luta contra os arames da gaiola? Ou violenta será a 

imóvel gaiola que o prende? Violentos, os adolescentes de periferia? Ou serão as 

escolas que são violentas? As escolas serão gaiolas?  

Alguns me falarão sobre a necessidade das escolas dizendo que os adolescentes 

precisam de ser educados para melhorarem de vida. De acordo. É preciso que os 

adolescentes, é preciso que todos tenham uma boa educação. Uma boa educação abre os 

caminhos de uma vida melhor.  

Mas eu pergunto: as nossas escolas estão dando uma boa educação? O que é 

uma boa educação?  

O que os burocratas pressupõem sem pensar é que os alunos ficam com uma boa 

educação se aprendem os conteúdos dos programas oficiais. E para testar a qualidade da 

educação se criam mecanismos, provas, avaliações, acrescidos dos novos exames 

elaborados pelo Ministério da Educação. 

Mas será mesmo? Será que a aprendizagem dos programas oficiais se identifica 

com o ideal de uma boa educação? Você sabe o que é “dígrafo”? E os usos da partícula 

“se”? E o nome das enzimas que entram na digestão? E o sujeito da frase “Ouviram do 

Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante”? Qual é a 

utilidade da palavra “mesóclise”? Pobres professoras, também engaioladas… São 

obrigadas a ensinar o que os programas mandam, sabendo que é inútil. Isso é um hábito 

velho das escolas. Bruno Bettelheim relata a sua experiência com as escolas: “Fui 
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forçado (!) a estudar o que os professores decidiam que eu deveria aprender – e 

aprender à sua maneira...”. 

O sujeito da educação é o corpo, porque é nele que está a vida. É o corpo que 

quer aprender para poder viver. É ele que dá as ordens. A inteligência é um instrumento 

do corpo cuja função é ajudá-lo a viver. Nietzsche dizia que ela, a inteligência, era a 

“ferramenta” e “brinquedo” do corpo. Nisso se resume o programa educacional do 

corpo: aprender ferramentas, aprender brinquedos. “Ferramentas” são conhecimentos 

que nos permitem resolver os problemas vitais do dia-a-dia. “Brinquedos” são todas 

aquelas coisas que, não tendo nenhuma utilidade como ferramentas, dão prazer e alegria 

à alma. No momento em que escrevo estou ouvindo o coral da Nona Sinfonia. Não é 

ferramenta. Não serve para nada. Mas enche a minha lama de felicidade. Nessas duas 

palavras, ferramentas e brinquedos, está o resumo da educação. 

 Ferramentas e brinquedos não são gaiolas. São asas. Ferramentas me permitem 

voar pelos caminhos do mundo. Brinquedos me permitem voar pelos caminhos da alma. 

Quem está aprendendo ferramentas e brinquedos está a aprender liberdade, não fica 

violento. Fica alegre, vendo as asas crescerem… Assim, todo o professor, ao ensinar, 

teria que perguntar: Isso que vou ensinar, é ferramenta? É brinquedo? Se não for, é 

melhor deixar de lado.  

As estatísticas oficiais anunciam o aumento das escolas e o aumento dos alunos 

matriculados. Esses dados não me dizem nada. Não me dizem se as escolas são gaiolas 

ou asas. Mas eu sei que há professores que amam o voo dos seus alunos. 

Há esperança… 
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7. Sobre moluscos e homens 
(Rubem Alves – Conversas sobre educação. Verus, 2003, p. 47-50) 
  

 

Piaget, antes de se dedicar aos estudos da psicologia da aprendizagem, fazia 

pesquisas sobre os moluscos dos lagos da Suíça. Os moluscos são animais fascinantes. 

Dotados de corpos moles, seriam petiscos deliciosos para os seres vorazes que habitam 

as profundezas das águas e há muito teriam desaparecido se não fossem dotados de uma 

inteligência extraordinária. Sua inteligência se revela no artifício que inventaram para 

não se tornarem comida dos gulosos: constroem conchas duras – e lindas! - que os 

protegem da fome dos predadores.  

Ignoro detalhes da biografia de Piaget e não sei o que o levou a abandonar seu 

interesse pelos moluscos e a se voltar para a psicologia da aprendizagem dos humanos. 

Não sabendo, tive de imaginar. E foi imaginando que pensei que Piaget não mudou o 

seu foco de interesse. Continuou interessado nos moluscos. Só que passou a concentrar 

sua atenção num tipo específico de molusco chamado “homem”. Se é que você não 

sabe, digo-lhe que muito nos parecemos com eles: nós, homens, somos animais de 

corpo mole, indefesos, soltos numa natureza cheia de predadores. Comparados com os 

outros animais nossos corpos são totalmente inadequados à luta pela vida. Vejam os 

animais. Eles dispõem apenas do seu corpo para viver. E o seu corpo lhes basta. Seus 

corpos são ferramentas maravilhosas: cavam, voam, correm, orientam-se, saltam, 

cortam, mordem, rasgam, tecem, constroem, nadam, disfarçam-se, comem, reproduzem-

se. Nós, se abandonados na natureza apenas com o nosso corpo, teríamos vida muito 

curta. A natureza nos pregou uma peça: deixou-nos, como herança, um corpo molengão 

e inadequado que, sozinho, não é capaz de resolver os problemas vitais que temos de 

enfrentar. Mas, como diz o ditado, “é a necessidade que faz o sapo pular”. E digo: é a 

necessidade que faz o homem pensar. Da nossa fraqueza surgiu a nossa força, o 

pensamento. Parece-me, então, que Piaget, provocado pelos moluscos, concluiu que o 

conhecimento é a concha que construímos a fim de sobreviver. O desenvolvimento do 

pensamento, mais que um simples processo lógico, desenvolve-se em resposta a 
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desafios vitais. Sem o desafio da vida o pensamento fica a dormir... O pensamento se 

desenvolve como ferramenta para construirmos as conchas que a natureza não nos deu. 

O corpo aprende para viver. É isso que dá sentido ao conhecimento. O que se 

aprende são ferramentas, possibilidades de poder. O corpo não aprende por aprender. 

Aprender por aprender é estupidez. Somente os idiotas aprendem coisas para as quais 

eles não têm uso. Somente os idiotas armazenam na sua memória ferramentas para as 

quais não têm uso. É o desafio vital que excita o pensamento. E nisso o pensamento se 

parece com o pênis. Não é por acidente que os escritos bíblicos dão ao ato sexual o 

nome de “conhecimento”... Sem excitação a inteligência permanece pendente, flácida, 

inútil, boba, impotente. Alguns há que, diante dessa inteligência flácida, rotulam o aluno 

de “burrinho”... Não, ele não é burrinho. Ele é inteligente. E sua inteligência se revela 

precisamente no ato de recusar-se a ficar excitada por algo que não é vital. Ao contrário, 

quando o objeto a excita, a inteligência se ergue, desejosa de penetrar no objeto que ela 

deseja possuir. 

Os ditos “programas” escolares se baseiam no pressuposto de que os 

conhecimentos podem ser aprendidos numa ordem lógica predeterminada. Ou seja: 

ignoram que a aprendizagem só acontece em resposta aos desafios vitais que estão 

acontecendo no momento (insisto nessa expressão “no momento” – a vida só acontece 

“no momento”) da vida do estudante. Isso explicaria o fracasso das nossas escolas. 

Explicaria também o sofrimento dos alunos. Explicaria a sua justa recusa em aprender. 

Explicaria sua alegria ao saber que a professora ficou doente e vai faltar... Recordo a 

denúncia de Bruno Bettelheim contra a escola: “Fui forçado (!) a estudar o que os 

professores haviam decidido que eu deveria aprender – e aprender à sua maneira...” Não 

há pedagogia ou didática que seja capaz de dar vida a um conhecimento morto. Somente 

os necrófilos se excitam diante de cadáveres. 

Acontece, então, o esquecimento: o supostamente aprendido é esquecido. Não 

por memória fraca. Esquecido porque a memória é inteligente. A memória não carrega 

conhecimentos que não fazem sentido e não podem ser usados. Ela funciona como um 

escorredor de macarrão. Um escorredor de macarrão tem a função de deixar passar o 

inútil e guardar o útil e prazeroso. Se foi esquecido é porque não fazia sentido. Por isso 

acho inúteis os exames oficiais (inclusive os vestibulares) que se fazem para avaliar a 

qualidade do ensino. Eles produzem resultados mentirosos por serem realizados no 
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momento em que a água ainda não escorreu. Eles só diriam a verdade se fossem feitos 

muito tempo depois, depois de o esquecimento haver feito o seu trabalho.  

O aprendido é aquilo que fica depois que tudo foi esquecido... Vestibulares: 

tanto esforço, tanto sofrimento, tanto dinheiro, tanta violência à inteligência... O que 

sobra no escorredor de macarrão, depois de transcorridos dois meses? O que restou no 

seu escorredor de macarrão de tudo o que você teve de aprender? Duvido que os 

professores de cursinhos passem nos vestibulares. Duvido que um professor de 

português se saia bem em matemática, física, química e biologia... Eles também 

esqueceram. Duvido que os professores universitários passem nos vestibulares. Eu não 

passaria. Então, por que essa violência que se faz sobre os estudantes? 

Ah! Piaget! Que fizeram com o seu saber? Que fizeram com a sua sabedoria? É 

preciso que os educadores voltem a aprender com os moluscos... 

 

 

 

 

 

 

 

 


