
E
ducador, poeta, filósofo, psi-
canalista, cronista, ensaísta,
teólogo, acadêmico e conta-
dor de estórias (e não "histó-

rias", como ele prefere dizer). Rubem
Alves é tudo isso e muito mais. Por
trás de seus textos, ele encanta adul-
tos, crianças, alunos e professores e,
por onde passa, é recebido com ca-
rinho e olhares de admiração. Foi o
que vimos recentemente durante a 1a

Bienal do Livro de Curitiba, na capital
paranaense, quando o intelectual re-
cebeu a Profissão Mestre no estande da

editora Nossa Cultura. Nesta entrevis-
ta, ele aborda o ensino superior, a re-
lação entre docente e aluno e o novo
Enem, entre outros assuntos. Dentre
suas revelações, ele afirma: "Eu te-
nho um ideal, meio medieval, renas-
centista, da relação do professor e do
aluno."

Profissão Mestre - Apenas 21 entre as 2
mil instituições de ensino superior ava-
liadas em 2008 pelo MEC (Ministério
da Educação) obtiveram nota máxi-
ma no IGC (índice Geral de Cursos da

Instituição), conforme divulgado este
ano. Como o senhor observa as institui-
ções de ensino superior do Brasil?
Rubem Alves - Quando a gente fala
de qualidade de ensino, o que esta-
mos procurando? Estamos querendo
formar profissionais? O que é um pro-
fissional? Ele é alguém que tem capa-
cidade para executar determinadas
tarefas. Ele é uma ferramenta. O mé-
dico, por exemplo, é uma ferramen-
ta de mexer com o corpo. O advogado,
de mexer com as leis. Então, há um
sentido que eu diria, quase que para
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mim pejorativo, de você pensar qua-
lidade na qualidade das ferramentas
e isso não quer dizer nada na qualidade
do ser humano. Ou seja, o curso superior
tem alguma coisa a ver com o ser huma-
no? Uma pergunta muito simples, que é
a primeira que se faz, é a seguinte: será
que os nossos cursos superiores ensinam
nas pessoas o gosto pela leitura? Isso faz
parte da qualidade humana, o interesse
pelo mundo. Ou simplesmente o profis-
sional é aquele especialista que sabe cada
vez mais de cada vez menos? Nesse senti-
do, eu diria que os nossos cursos superio-
res são pobrezinhos, já que é muito difícil
avaliar a qualidade de gente, não a quali-
dade de profissional que as nossas insti-
tuições estão produzindo.

PM - Mais de 97 mil professores se ins-
creveram para concorrer a uma das 57
mil vagas oferecidas pelo MEC para
qualificar docentes de escolas públicas
em exercício que não têm curso superior
ou atuam em área diferente da qual se
formaram. Essa medida é válida?
RA - Você sabe, ser professor pode ser
muito chato. Aquele professor antigo, que
dava a matéria todo ano repetindo a mes-
ma coisa, foi dando um tédio, um embur-
recimento. Há de se fazer alguma coisa
que desperte nos professores novos ho-
rizontes. Eu uso várias imagens para me
referir aos educadores e agora estou tra-
balhando com a do professor de espantos.
Uma de suas tarefas é mostrar o mundo
para os alunos se espantarem, para eles
aprenderem a ter "olhos diferentes", pro-
blematizarem-se para o mundo, para que
a vida fique interessante. E esses cursos,
essas tentativas de melhorar o desempe-
nho do professor por meio de cursos com
mais informação ... Os docentes não se-
rão melhores professores com mais in-
formação. Eles podem ter mais conhe-
cimento, mas isso não altera a qualidade
deles mesmos como professores. Então,
para alterar a qualidade dos professores e,
portanto, da educação, a gente precisa li-
dar com a literatura. Eu gostaria, inclu-
sive, que cada professor começasse a sua
aula citando apenas um verso de um po-
eta, de uma poesia.

PM - Como cada docente pode trabalhar
a literatura em sala de aula? Esta propos-

ta é complicada de se implementar?
RA - Não vou dizer que seja complica-
do, mas é alguma coisa que foge do há-
bito. O docente normalmente vai dizer
"isso não é minha matéria, isso é maté-
ria do professor de português". Ele não
compreende que a literatura vai torná-lo
uma pessoa mais interessante. É preciso
ter olhos diferentes e, para isso, você não
deve se limitar exclusivamente. É aquela
idéia de transdisciplinaridade que signi-
fica que o meu objeto não é apenas uma
área pequena de saber, mas abrange o
mundo todo. Nesse sentido, a função do
professor pode ser extremamente desa-
fiadora. Eu brinco que o educador é um
cozinheiro e tem de apresentar aos alu-
nos o gosto bom da comida que faz. Ele
apresenta para que o aluno se deleite e
chegue a um ponto em que o estudante
nem vai mais precisar de professor, por-
que ele (o aluno) está seduzido pelo gos-
to bom. Você não precisa de argumen-
tos para seduzir as crianças a chuparem
sorvete, sorvete é bom. Essa seria a mes-
ma relação com aquilo que chamamos
de disciplina.

"Eu brinco que o educador
é um cozinheiro e tem de
apresentar aos alunos o

gosto bom da comida que
faz. Ele apresenta para que
o aluno se deleite e chegue

a um ponto em que o
estudante nem vai mais
precisar de professor,

porque ele (o aluno) está
seduzido pelo gosto bom"

PM - Como o professor de física, por
exemplo, pode trabalhar esse deleite? É
preciso muita criatividade?
RA - O professor tem de brincar com
a sua matéria. Ela é um brinquedo
e ele vai ensiná-lo para os seus alu-
nos. Na verdade, quando você está
pensando criativamente, o pensa-
mento não segue ordem unida; ele
dança, vai pra lá, vai pra cá. Vou te
dar um exemplo da questão de lite-
ratura. Kepler descobriu as três leis

dos movimentos dos planetas, que
podem ser aprendidas em 15 minu-
tos. Então, em minutos, você fica sa-
bendo a fórmula das leis de Kepler,
mas o professor que dá essas leis não
conta a história que levou 18 anos
para que Kepler chegasse a elas. A
coisa mais importante para o desen-
volvimento da inteligência não é vo-
cê saber o resultado, mas o cami-
nho. Você vai contar uma história.
Quando eu era jovem, eu me lembro
que no curso de admissão eu me fas-
cinava lendo a história dos cientis-
tas, daquele homem que trabalhou,
que lutou e teve intuições. Aquilo lá
mexia muito comigo. Isso está eli-
minado dos nossos currículos, que
dizer, afinal de contas, quem foi esse
cara Albert Einstein? Quantas pes-
soas sabem que ele teve uma filha
que foi rejeitada? Como é esse ho-
mem? Como é que as pessoas desco-
brem as coisas? Eu gosto de chegar
para os meninos, os adolescentes, e
dizer a eles que escrevam uma his-
tória hipotética de um determinado
objeto qualquer. Por exemplo: escre-
vam a história do pau de fósforos. O
que tem a ver com ciência? Tem tudo
a ver, porque você vai usar imagina-
ção. É sobre isso que Karl Marx cha-
mava de práxis. Ele dizia que, para
conhecermos uma coisa, precisáva-
mos saber a práxis, que é o processo
pelo qual os seres humanos produzi-
ram aquele objeto.

PM - É preciso, então, estimular a
curiosidade dos alunos?
RA - As crianças normalmente são
muito curiosas e elas perdem a curio-
sidade na escola porque a instituição
de ensino não atende aos questiona-
mentos que elas estão fazendo, que
são perguntas absolutamente fantás-
ticas. A curiosidade acontece onde?
Eu não a tenho por coisas abstratas
que não têm a ver com a minha vida.
Já o entorno me dá os problemas, as
questões que têm a ver inclusive com
a minha sobrevivência, porque o pen-
samento, a ciência, surgiu na luta do
homem para sobreviver. O entorno é
que vai dar o programa (pedagógico)
que eu tenho de dar.
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PM - Em suas crônicas, o senhor abor-
da a alegria do estudante aprender e que,
muitas vezes, o aluno está infeliz, so-
frendo. Como o educador pode mudar
essa realidade, mesmo com muitos alu-
nos em sala?
RA - Com 60 alunos em sala, eu acho
difícil. Esse docente tem que não se
transformar naquele professor espetá-
culo o tempo todo, mantendo a "bola
no alto", engraçado. Não é por aí, por-
que a curiosidade às vezes é muito dis-
creta. Não é no meio da confusão, é no
meio de uma meditação, é pensando
em silêncio. E uma coisa que é essen-
cial para os professores é não darem
as respostas, é serem provocadores da
inteligência dos alunos, fazerem pen-
sar, porque é para isso que existe a es-
cola, para ensinar as pessoas a pensa-
rem. Você pode ter um profissional que
aprendeu tudo que pode ser aprendido
na sua profissão. Isso não significa que
ele seja uma pessoa inteligente, mas
que tem boa memória e dominou as
técnicas. Você precisa ter um desafio.
Eu sempre falei sobre o brinquedo, que
eu queria que a escola fosse como uma
briquedoteca, e uma pessoa me acusou
dizendo "Rubem Alves quer que tudo
seja fácil, que tudo seja brinquedo".
Essa pessoa foi um idiota, porque ela
não sabe que brinquedo, para ter gra-
ça, precisa ser difícil. Não tenho o me-
nor interesse em armar um quebra-ca-
beça de 50 peças, mas se me derem um
de mil peças, aí ele me desafia. Sempre
tem de ter um desafio.

PM - O senhor usou a expressão "profes-
sor espetáculo". Como definir a relação
ideal do mestre com o aluno?
RA - Eu acho que ela seria uma rela-
ção que desenvolve relações pessoais,
mas essa situação está ficando cada
vez mais difícil de acontecer, porque,
com uma turma de 40 alunos, como é
que você pode estar atento às limita-
ções, às perguntas de cada um? Eu ve-
jo uma dificuldade muito grande. Eu
tenho um ideal, meio medieval, re-
nascentista, da relação do professor e
do aluno. Aqueles artesãos ... você po-
de imaginar um Leonardo da Vinci.
Como é que eles ensinavam? Eles ti-
nham oficinas e vários alunos lá, cada

um fazendo a sua coisa. Ele não dava
preleções, ele chegava para um, di-
zia assim, tá bom, você pode fazer is-
so, fazer aquilo, você vai andando por
ali, vai indicando as coisas para serem
feitas. Então, é uma relação em que o
professor está intimamente ligado ao
aluno, mas isso é uma utopia do mun-
do de hoje, pois nós temos que lidar
com milhares de pessoas.

PM - E qual é o resultado dessa dificul-
dade do educador em lidar com um nú-
mero muito grande de alunos?
RA - Se eu fizer o vestibular, eu não
passo. Se os reitores e professores
das universidades fizerem o vestibu-
lar, eles não passarão. Se os professo-
res dos cursinhos fizerem o vestibular,
eles não passarão. Por que esquece-
ram? Por que têm memória fraca? Não,
porque têm memória inteligente, aque-
la que sabe esquecer aquilo que não faz
sentido. Então, tudo aquilo que é su-
postamente ensinado durante anos,
passado o vestibular, é imediatamen-
te esquecido.

PM - Qual a sua opinião em relação ao
novo Enem (Exame Nacional do Ensino
Médio)?
RA - Eu escrevi um artigo na Folha de
S. Paulo que até o ministro da educa-
ção me telefonou imediatamente (ri-
sos), porque eu sou favorável a acabar
com o vestibular. Eu terminei meu ar-
tigo dizendo que o que eu tenho medo
é que o Enem seja panela nova para fa-
zer comida velha. Você vai ter uma pa-
nela nova, mas a substância da coisa é
a mesma; é o mesmo sistema e compe-
tição, só que estão usando uma meto-
dologia diferente. A minha solução é
o sorteio.

PM - Explique sobre a proposta do sor-
teio. E por que o senhor é contra o ves-
tibular?
RA - A nossa escola é determinada pe-
los vestibulares. Elas não têm tempo
de educar, pois gastam tempo prepa-
rando para o vestibular. Se não existir
mais vestibular, as instituições de ensi-
no vão estar livres para ensinar e, sim-
plesmente, os educandos podem gas-
tar tempo lendo poesia de Fernando

Pessoa, estudando sobre música, sobre
Van Gogh. É a solução mais democrá-
tica. Com o sorteio, não precisamos li-
dar com as cotas. Vai haver injustiças?
E claro que vai, mas elas serão diferen-
tes das que existem agora, que são as
de privilegiar os ricos e de emburrecer
as pessoas, porque, aprendendo esses
padrões de conhecimento, as pessoas
ficam emburrecidas.

PM - O senhor citou a proximidade entre
aluno e mestre. Mas ainda existem muitos
professores que se sentem superiores?
RA - Há aqueles que se colocam em
um pedestal, gostam de se exibir, são
sádicos e humilham os alunos, mas
deixa eu te contar uma história de
dois professores, a primeira aconte-
ceu comigo. A gente odiava literatu-
ra. Chegou um professor novo e disse:
"eu tenho dois problemas para resol-
ver com vocês. Primeiro, vocês têm
que ter 75% de freqüência e eu que-
ro dizer para vocês o seguinte: tran-
quilizem-se, pois todos vocês já tem
100% de presença. Segundo, eu pre-
ciso dar trabalho e fazer prova para
dar nota para vocês. Tranqüilizem-
se: todos vocês já passaram. Agora
que resolvemos essas questões pre-
liminares irrelevantes, podemos nos
dedicar à literatura". E ele começou a
falar sobre literatura, não faltava um
aluno.

O outro caso é de um docente
de química. Havia um aluno péssi-
mo, que só tirava dois, zero. O pro-
fessor disse: "você vai ser reprovado".
O estudante disse: "vou, mas eu não
gosto de química, não vou aprender
química". Aí o professor falou: "mas
você sempre escreve no jornal aqui
da escola e seus artigos são muito
bons". "Eu quero ser escritor, é isso
que preenche a minha vida". O edu-
cador disse: "não há nenhuma razão
para que um escritor saiba reações
químicas e se você concordar eu vou
te dar cola para você passar", e deu
cola para ele passar. Não sei o nome
do professor de química. O nome do
aluno é Ignácio de Loyola Brandão.
Esses professores são os que sabem
que o importante não é o programa,
mas o aluno.

Text Box
Fonte: Profissão mestre, Curitiba, ano 11, n. 122, p. 4-6, nov. 2009.




