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O presente artigo faz uma reflexão sobre a situação da sala de aula nas 

escolas brasileiras, fazendo uma breve retrospectiva dos diferentes tipos de escolas, 

desde os anos 70 até os dias atuais. Aborda a formação dos professores, de como são 

preparados para perpetuar o modelo existente. A formação acadêmica dos 

profissionais da área de educação não vem sendo suficiente para atingir a eficiência 

que se almeja no processo ensino-aprendizagem. O objetivo maior é tentar 

compreender o porquê de tal ineficiência. Para tanto, faz-se necessária uma busca nas 

crônicas de Rubem Alves a fim de se refletir sobre o problema, uma vez que a 

educação não deve apenas socializar o indivíduo, mas, sobretudo deve humanizá-lo. 

Através das idéias de Rubem Alves e a escola de seus sonhos, é possível perceber 

alternativas para melhoria do processo ensino-aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 Algumas questões fazem-se necessárias para que possamos entender o 

porquê da ineficiência dos métodos utilizados em sala de aulas: A maneira como o 

processo ensino-aprendizagem vem sendo aplicado está de acordo com as novas 

demandas da escola? O foco da educação vem sendo o ensino ou o aprendizado? Os 

alunos estão tornando-se cidadãos leitores e críticos? O método de ensino tradicional 

e conteudista, nos dias atuais, estão sendo eficientes? Os professores sentem-se 

motivados para ministrarem boas aulas ou o conceito de boas aulas que eles têm está 

distorcido? Será que a atual formação dos profissionais da educação garantirá que 

teremos uma escola eficiente? É possível aplicar as teorias educacionais de forma 

homogenia nas salas de aulas? Por que apesar da inclusão de novas tecnologias na 

educação, não se percebe um avanço no mesmo ritmo no aprendizado do aluno? 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foi realizada, inicialmente, 

uma pesquisa sobre a vida profissional do escritor Rubem Alves. Tal pesquisa faz-se 

necessária para que se possa perceber a visão do escritor a respeito da educação.  Em 

seguida houve uma pequena pesquisa em torno de questões educacionais e um 

pequeno levantamento sobre alguns autores citados por Rubem Alves em seus livros. 

Para tanto foi feita uma leitura e pesquisa em livros de psicologia educacional, 

sociologia e filosofia da educação para uma melhor compreensão do tema e para 

obter-se o devido embasamento.  

Através das idéias de Rubem Alves será possível fazer uma reflexão para a 

devida compreensão dos problemas educacionais de maneira menos tecnocrata e 

mais humana. 
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A ESCOLA QUE RUBEM ALVES SONHOU  
 
 

 A metodologia utilizada no processo ensino-aprendizagem contribui para a 

formação de alunos desmotivados, sem interesse pela leitura e despreparados para a 

vida profissional. A forma como o processo ensino-aprendizado é aplicado, com foco 

no ensino e não no aprendizado desvirtua a função da escola, qual seja: preparar os 

alunos para enfrentar as vicissitudes da vida, fornecendo-lhes os instrumentos 

necessários para atuarem como agentes transformadores na sociedade.     Segundo a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) a educação deve formar o 

aluno para a vida; tendo por finalidade o seu pleno desenvolvimento, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

       Apesar das premissas dos PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) a 

escola ainda não conseguiu desvencilhar-se do resíduo cultural da escola tradicional, 

conteudista e com valorização excessiva no cumprimento dos planos padronizados 

em detrimento da pluralidade encontrada na sala de aula. 

      A formação dos professores contribui para perpetuar este modelo de 

escola bem como a estrutura fornecida a estes professores, desde os recursos 

financeiros, estrutura física da escola até materiais didáticos necessários para uma 

boa aula.  Isto provoca desestímulos nos professores, tornando-os apáticos e muitas 

vezes acomodados com o não aprendizado de seus alunos, pois percebem que existe 

um abismo entre as teorias acadêmicas e a prática da sala de aula, uma vez que foram 

preparados para uma escola de alunos com comportamentos homogêneos e não para 

enfrentar as individualidades dos alunos, as diferentes realidades sociais que se 

implanta na sala de aula. A aplicação pura destas teorias acadêmicas não leva em 

consideração a pluralidade existente na sala de aula, conduz para um processo de 
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ensino-aprendizagem deficiente e parcial. Este fato não inviabiliza, nem reduz a 

importância da formação teórica do professor, não se pretende aqui tirar a 

importância das teorias acadêmicas, muito menos menosprezar as instituições 

formadoras do magistério.  Desta forma faz-se necessário que o professor desenvolva 

uma consciência aguda da realidade na qual irá atuar, bem como uma sólida 

fundamentação teórica, mas acima de tudo e talvez o mais importante, tenha 

sensibilidade para perceber o que o coração lhe fala, ou seja, que a intuição não seja 

de toda apagada pela racionalidade. 

  Ao entrar em âmbito escolar, o indivíduo inicia uma longa jornada rumo ao 

sucesso profissional, jornada essa muitas vezes interrompida no meio do percurso. 

Mas o seu sucesso profissional depende do sucesso pessoal. O seu desempenho 

profissional irá depender de uma série de fatores, os quais o professor participará 

ativamente. 

Aqueles que optaram por seguir a carreira de educador precisam ter a devida 

consciência do caminho que escolheram trilhar. Para isso é preciso motivação e bom 

desempenho, e é a motivação que ira despertar o desejo de querer fazer algo mais, já 

que o educador tem um grande poder nas mãos, o poder da oratória. E muitas vezes 

nem tem conhecimento disso, daí a riqueza da profissão escolhida: a possibilidade de 

fazer pequenas e grandes transformações. 

A escola ainda não se definiu segundo os padrões da sociedade dita pós-

moderna. Encontra-se ainda atrelada a padrões ultrapassados onde a ênfase maior é 

dada sobre o conhecimento lógico matemático, lingüístico e individual. A escola tem 

sido durante anos, um local que se identificou com o trabalho, que na sociedade nada 

tem a ver com prazer. A criatividade e o lúdico são subutilizados.  A superação deste 

modelo exige respostas de todos os setores da sociedade, principalmente do 
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educacional, onde se precisam ter profissionais com visão inovadora, conscientes de 

que as mudanças são necessárias. 

As sociedades contemporâneas e as que estão por vim, nas quais atuarão as 

gerações que agora entram na escola, requerem um novo tipo de indivíduo e de 

trabalhador em todos os setores e, portanto um novo educador; a ênfase estará na 

necessidade de competências múltiplas do indivíduo, no trabalho em equipe, na 

capacidade de aprender e de adaptação a situações novas. Para sobreviver na 

sociedade e se integrar ao mercado de trabalho do século XXI, o indivíduo precisa 

desenvolver uma série de capacidades novas: autogestão (capacidade de organizar 

seu próprio trabalho), disciplina (necessário com advento da educação à distância), 

adaptabilidade e flexibilidade diante de novas tarefas, aprender por si próprio e 

constantemente a trabalhar em grupo de modo cooperativo e hierarquizado. 

Numa rápida e superficial retrospectiva podem ser observadas questões 

relevantes para uma reflexão sobre o sistema de ensino atual. OLIVEIRA (1997) 

descreve que nos anos 70, o processo de trabalho nas escolas não permitia a 

participação ativa do aluno, o conteúdo era o fim a ser alcançado pela educação e 

para isto todos os recursos eram válidos. Nos anos 80, o momento político se 

transforma, grandes manifestações populares se espalham pelo país na busca da 

democracia. A escola acompanhou as manifestações da sociedade, percebendo que 

devia se posicionar diante dos acontecimentos, perdeu seu referencial autoritário, o 

aluno se manifesta, questiona as informações que recebe do professor. O próprio 

professor percebe que suas informações podem sofrer transformações, e que o aluno 

não deve mais ficar calado, passivo diante das informações, os conteúdos passam a 

ser questionados. Estavam ultrapassados? A Escola continua conteudista (o conteúdo 

são os fins da Educação), os alunos não se calam mais diante das informações. A 



   6

relação não está clara, o conflito é iminente. Os anos 80 se encerram com mudanças 

surpreendentes no mundo. Tem fim a guerra fria e, mais do que isto, a experiência 

socialista do leste europeu, simbolizada pela quebra do  muro de Berlim, se abre ao 

apelo democrático do ocidente. O Brasil vivencia então o retorno do tão almejado 

voto direto para a presidência da república. 

 Todas essas questões influenciaram diretamente no processo de 

questionamento das escolas. Um grande avanço é observado, percebe-se que o 

conteúdo deve ser o meio do processo educativo e não mais o fim; a fala do aluno é 

valorizada como fundamental para o processo de conhecimento. Conhecimento que 

não é mais pronto, que deve ser construído numa interação aluno/professor, 

respeitando o processo de desenvolvimento psíquico do aluno. O início do século 

XXI é marcado pela presença da internet no meio escolar, com o acesso à informação 

universalizado e o conhecimento sendo partilhado por todos os seguimentos da 

sociedade. Nestes tempos os alunos apresentam, muitas vezes, um conhecimento 

cibernético maior que o do professor. 

Percebem-se claramente os avanços: na década de 70, o aluno 

passivo/calado diante do conteúdo pronto e incontestável sob a autoridade do 

professor; agora no século XXI o aluno ativo/participativo, buscando conhecimento 

em diversas fontes, desafiando o professor a uma eterna busca do conhecimento.  

Parece perfeito, mas não é. Simplesmente porque ainda se vive o processo 

de transição onde professores resistem a nova proposta, alunos não se deram conta de 

que são chamados a participar e não conturbar e, também as estruturas das Escolas 

não acompanharam no mesmo ritmo os questionamentos das relações da sala de aula. 

Os profissionais da educação não são preparados para planejar, executar e 

avaliar os processos de ensino-aprendizagem. Os professores passaram a ser meros 
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executores de tarefas e os coordenadores pedagógicos e diretores, administradores de 

um processo que já recebem prontos, elaborado por muitas vezes por tecnocratas e 

pessoas que estão distantes das salas de aulas. Percebe-se que muitos dos problemas 

que passam os professores, não são exclusivamente seus e estão relacionados com a 

estrutura das escolas e dos sistemas educativos. 

Minha grande paixão é a educação. Não posso me conformar com os absurdos que 
perpassam nossas rotinas escolares: o sofrimento das crianças, a perda de tempo, os esforços 
desnecessários, os esforços inúteis, os esforços absurdos – o maior exemplo de toda essa 
irracionalidade sendo, para mim, os exames a que os jovens têm de se submeter, no Brasil, para 
ingressar na universidade. Já sugeri que um simples sorteio de vagas seria menos danoso à vida e à 
inteligência das crianças e dos jovens. E sobre isso escrevi muito.  (Alves, 2004, p.31).  

Este é Rubem Alves, um apaixonado pela Educação, uma alma inquieta com 

os rumos da educação no Brasil, sua idéias sobre o processo ensino aprendizagem 

extrapola a formação acadêmica, pois ele fala com o coração e quer atingir os 

corações dos educadores. Rubem Alves é membro da Academia Campinense de 

Letras, professor-emérito da Unicamp, é educador, cronista, teólogo e psicanalista. 

Autor de mais de 50 livros, viaja pelo Brasil dando conferências sobre educação. 

Através de suas crônicas, ele, ao mesmo tempo em que fornece um deleite aos seus 

leitores, provoca uma reflexão sobre o processo ensino-aprendizagem. Para ele, a 

vocação suprema dos professores, pré-requisito de todas as outras, é fazer sonhar. 

Rubem Alves acredita que a educação independe de dinheiro ou verbas. A 

inteligência e o prazer em ensinar é que se fazem relevantes, aí se volta à questão da 

motivação, que é de extrema importância para o bom desempenho dos professores e, 

consequentemente dos alunos. A educação segundo Rubem Alves, visa libertar 

aquilo que o indivíduo tem de mais precioso: a mente, já que ninguém consegue 

aprisionar uma alma livre. Para isso, a integração harmoniosa entre mestres e 

educandos é tão relevante na formação de seres pensantes e capazes de formular 

pensamentos que não sejam presos, mecânicos, mas sim independentes e livres. 
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Gente de boa memória jamais entenderá aquela escola. Para entender é preciso esquecer 
quase tudo o que sabemos. A sabedoria precisa de esquecimento. Esquecer é livrar-se dos jeitos de ser 
que se sedimentaram em nós e que nos levam a crer que as coisas têm de ser do jeito como são. 
(Alves, 2004, p.51).  

Localizada em Vila das Aves (Conselho de Santo Tirso), a Escola da Ponte 

foi visitada pelo educador Rubem Alves em maio de 2000. O escritor, fascinado 

publicou num jornal que habitualmente colabora (Correio Popular, de Campinas), um 

conjunto de seis crônicas dedicadas à Escola da Ponte, as quais também foram 

publicadas em Portugal. A metodologia utilizada nesta escola é livre de programas, 

questões burocráticas, diferente das escolas tradicionais em que há toda uma 

delimitação de regras que devem ser cumpridas. Lá os alunos não seguem programas 

oficiais, possuem ética e senso de responsabilidade, ajudam uns aos outros e 

desenvolvem trabalhos fantásticos em grupos. 

O que mais chama a atenção é o fator disciplina. Na escola da Ponte, apesar 

da ausência formal dos programas, existe muita organização e a criança é preparada 

realmente para caminhar por si mesma. 

Rubem Alves defende a teoria de que a criança só aprende aquilo que 

experimenta. A própria linguagem, segundo ele, apesar de complexa, não se dá na 

escola. O ato de falar está relacionado com a realidade da criança. A respeito da 

linguagem Rubem Alves faz o seguinte comentário: 

É a coisa mais difícil de ser ensinada, mais difícil de ser aprendida, quem ensina não sabe 
que está ensinando, quem aprende não sabe que está aprendendo e, ao final a aprendizagem acontece 
sempre. (Alves, 2003, p. 52).  

A educação escolar deve socializar e acima de tudo humanizar o indivíduo, 

torná-lo mais feliz, mais ético, mais ciente do seu papel de cidadão no mundo. O ato 

de educar é por demais nobre, o homem se torna capaz de potencializar suas 

capacidades, podendo viver numa sociedade com a real noção daquilo que acontece à 
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sua volta. Para isso faz-se necessário um estímulo da sua inteligência, que segundo 

Piaget: 

Provém de processos naturais e espontâneos no sentido de que podem ser utilizados e 
acelerados pela educação familiar ou escolar, mas que não derivam delas, constituindo, pelo contrário, 
a condição prévia e necessária da eficiência de todo o ensino. (Piaget, 1935, p.44).  

Os programas escolares, portanto, muitas vezes ignoram as experiências 

particulares de seus alunos. Ao abordar a relação professor / aluno, vimos que a área 

da psicologia da educação, alguns fatos influenciam tal relacionamento: A 

preparação indevida dos educadores para atuar em sala de aula, a falta de motivação 

e a banalização da profissão dentre outras. Todos esses fatores geram conseqüências 

desagradáveis, que indubitavelmente irão interferir na formação dos educandos. A 

questão do fator emocional influencia muito na questão profissional, e tais 

circunstâncias fazem com que os educadores sintam-se cada vez mais desestimulados 

e incapazes emocionalmente de realizar suas atribuições e de perceberem aquilo que 

acontece no íntimo de seus alunos.   

Este conjunto de circunstâncias acabou por transformar a missão de ensinar 

e, principalmente. A de educar, numa atividade quase burocrática, pouco gratificante 

para o professor, porque não é adequadamente reconhecido, e com resultados não 

satisfatórios para o aluno e para o conjunto da sociedade, diante dos desafios do 

nosso tempo e do nível qualitativo atingido na área escolar. (Wechsler, 2001, p.158 e 

159). 

As escolas tornaram-se grandes instituições, onde se - aglomeram uma 

quantidade inadequada de alunos por sala e a atividade de educar realmente torno-se 

um tanto burocrática, mecânica. A Escola da Ponte, retratada por Rubem Alves, é 

extremamente real, pois está livre de questões burocráticas e formais e é um exemplo 

de sucesso educacional. 
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Muitas vezes a responsabilidade da educação, sobretudo a educação pública, 

é direcionada ao governo, ao estado. Para Rubem Alves não e necessário verbas para 

que a educação funcione, é preciso ter inteligência. O aluno precisa ser trabalhado 

como uma pessoa inteira, com toda a sua expressividade e sentimentos. É preciso 

“meiguice” e “paciência” , ingredientes que não faltam na comunidade educativa da 

Escola da Ponte. E isso independe de verbas, ensinar a refletir, a pensar não está 

relacionado a qualquer tipo de ajuda financeira. 

A escola é uma instituição dedicada ao ensino e aprendizagem, através da 

transmissão de conhecimento de uma geração para outra, tal é, de qualquer modo, 

seu autoconceito convencional. No entanto, não é de todo claro que é isso que o 

desenvolvi mento do caráter necessita. (Liptman, 1988, p.75). 

A educação dos valores precisa estar inserida num contexto de cooperação 

comunitária. As crianças devem receber ferramentas necessárias para a reflexão e 

não apenas seguir as teorias que já se encontram ali prontas. O coração precisa de 

alimento também. 

Em seu livro “Conversas com quem gosta de ensinar” (2001), Rubem Alves 

diz que não sabe como preparar o educador, mas que ele, como um apaixonado pela 

educação, precisa acordá-lo. Ele questiona sobre a educação, indagando se ela 

transforma ou reproduz a sociedade. Reproduzir algumas vezes torna-se até perigoso, 

pois ao reproduzir seres alfabetizados, excluem-se os que não se enquadram neste 

perfil, nesta classe.  

E na falta da educação para todos, de uma educação de valor para todos é 

que surge a violência, atualmente praticada sem distinção de classes. 
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CONCLUSÃO 

Um educador, acima de tudo, precisa ser humano. Deve ter perspicácia e 

saber olhar o mundo a sua volta sob uma visão crítica e sensível. Detectar o 

problema de seus alunos não é suficiente, é necessário sensibilidade para tentar 

amenizá-los ou até mesmo resolvê-los. 

Ao analisar o pensamento de Rubem Alves percebe-se que ele é um eterno 

inconformado com o que se passa no âmbito educacional. É bem verdade que ele 

relata histórias belíssimas sobre escolas que levam o seu papel de ensinar a sério. 

A sua visão, a priori, parece ser sonhadora, romântica mesmo, entretanto, 

percebe-se que as suas concepções sobre o tema são perfeitamente coerentes, 

possuem um embasamento teórico papável e de fácil acesso. 

A concepção dele sobre educação leva-nos a uma profunda reflexão. Uma 

reflexão que provoca inquietação, estranhamento, mas que desperta também uma 

dose de esperança. Um desejo de que em breve existam outras Escolas da Ponte, 

dessa vez aqui no Brasil.  
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