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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima quinta-feira para você 

todos os seus. Hoje compartilho com vocês mais uma porção da sabedoria de 
Rubem Alves, infelizmente já falecido, que fez uma brilhante análise sobre um 
dos nossos sentidos: a visão. 

 
A santa Palavra de Deus fala de alguns artefatos que tem olhos, 

mas são incapazes de enxergar. Encontramos tal afirmação em Salmo 115:5, 
referindo-se a idolatria daqueles que se prostravam diante de imagens feitas de 
barro e madeira. Contudo, acredito que essa incapacidade de enxergar não 
esteja ligada só aos ídolos, pois diante do nosso cotidiano, por mera observação, 
aqui e ali encontramos alguém com visão distorcida e limitada a determinados 
aspectos, ou até mesmo com os olhos completamente vedados para uma vida 
espiritual. Não conseguem discernir espiritualmente.  

 
O evangelista e médico Lucas sobre este nobre órgão dos sentidos 

sentenciou: "Os olhos são como uma luz para o corpo: quando os olhos de 
vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos 
forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão." (Lucas 11:34)  Em 
sendo assim, a nossa percepção do que vemos, do nosso enxergar, é alterada 
em consonância com o que carregamos em nossos corações. Nesse sentido, 
não só a boca fala do que está cheio o coração, mas, também, os nossos olhos.  

 
Marejar os olhos diante de uma situação de injustiça ou de tristeza, 

ser sensível aos problemas do próximo, não é para qualquer um, pois muitos, 
como que cegos, passam ao largo, indiferentes, insensíveis a dor que atinge 
muitos ao derredor. Assim não agiu Jesus quando avistou Jerusalém e pranteou, 
comoveu-se no seu íntimo ao observar com imensa tristeza o quanto aquele 
povo havia se distanciado de Deus e o castigo que lhes sobreviria em 
decorrência dessa escolha (Lucas 19:41-44).  

 
Pois bem, não mais me alongando, degustemos parte do escrito: 
 

A COMPLICADA ARTE DE VER 
Rubem Alves 
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Ver é muito complicado. Isso é estranho porque os olhos, de todos 

os órgãos dos sentidos, são os de mais fácil compreensão científica. A sua 
física é idêntica à física óptica de uma máquina fotográfica: o objeto do lado 
de fora aparece refletido do lado de dentro. Mas existe algo na visão que 
não pertence à física. William Blake sabia disso e afirmou: “A árvore que o 
sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê”. Sei disso por experiência 
própria. Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés diante da 
sarça ardente: ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia 
perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente de 
sua casa porque ele sujava o chão, dava muito trabalho para a sua 
vassoura. Seus olhos não viam a beleza. Só viam o lixo. 

 
Adélia Prado disse: 'Deus de vez em quando me tira a poesia. Olho 

para uma pedra e vejo uma pedra'. Drummond viu uma pedra e não viu 
uma pedra. A pedra que ele viu virou poema. Há muitas pessoas de visão 
perfeita que nada veem. 'Não é bastante não ser cego para ver as árvores 
e as flores. Não basta abrir a janela para ver os campos e os rios', escreveu 
Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. O ato de ver não é coisa 
natural. Precisa ser aprendido. ... Há um poema no Novo Testamento que 
relata a caminhada de dois discípulos na companhia de Jesus ressuscitado. 
Mas eles não o reconheciam. Reconheceram-no subitamente: ao partir do 
pão, 'seus olhos se abriram'. Vinicius de Moraes adota o mesmo mote em 
'Operário em Construção': 'De forma que, certo dia, à mesa ao cortar o pão, 
o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que 
tudo naquela mesa – garrafa, prato, facão – era ele quem fazia. Ele, um 
humilde operário, um operário em construção'. A diferença se encontra no 
lugar onde os olhos são guardados. Se os olhos estão na caixa de 
ferramentas, eles são apenas ferramentas que usamos por sua função 
prática. Com eles vemos objetos, sinais luminosos, nomes de ruas – e 
ajustamos a nossa ação.  

 
O ver se subordina ao fazer. Isso é necessário. Mas é muito pobre. 

Os olhos não gozam… Mas, quando os olhos estão na caixa dos 
brinquedos, eles se transformam em órgãos de prazer: brincam com o que 
veem, olham pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o mundo. Os 
olhos que moram na caixa de ferramentas são os olhos dos adultos. Os 
olhos que moram na caixa dos brinquedos, das crianças. Para ter olhos 
brincalhões, é preciso ter as crianças por nossas mestras. Alberto Caeiro 
disse haver aprendido a arte de ver com um menininho, Jesus Cristo fugido 
do céu, tornado outra vez criança, eternamente: 'A mim, ensinou-me tudo. 
Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas 
flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as têm 
na mão e olha devagar para elas'. Por isso – porque eu acho que a primeira 
função da educação é ensinar a ver – eu gostaria de sugerir que se criasse 
um novo tipo de professor, um professor que nada teria a ensinar, mas que 
se dedicaria a apontar os assombros que crescem nos desvãos da 
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banalidade cotidiana. Como o Jesus menino do poema de Caeiro. Sua 
missão seria partejar 'olhos vagabundos'…  

 
Rubem Alves foi escritor e educador. (Texto originalmente 

publicado no caderno “Sinapse”, jornal “Folha de S. Paulo”, em 
26/10/2004). 

 


