
 

 

 

CAPÍTULO I 

O QUE DISSERAM DE RUBEM ALVES E SUA OBRA: Revisão 

Bibliográfica 

 

 

Tentando sutilizar a tomada de consciência da 

Linguagem (ilegível no texto digitalizado) dos poemas, 

chegamos à impressão de que tocamos o homem da 

palavra nova, de uma palavra que não se limita a 

exprimir ideias ou sensações, mas que tenta ter um 

futuro. Dir-se-ia que a imagem poética, em sua 

novidade, abre um porvir da linguagem. (Bachelard). 

 

 

Introdução 

 

Ao nos propormos, e certamente nos dispormos, a estudar a obra e o pensamento 

de Rubem Alves a primeira atitude, depois de ler tudo que nos foi possível do próprio 

Rubem, foi buscar saber o que já se havia escrito sobre o filósofo que a partir daquele 

momento, segunda metade de 2008, se tornava nosso objeto de investigação acadêmica. 

Na primeira busca não encontramos mais que três monografias; seis Dissertações de 

Mestrado e três Teses de Doutorado. Do total das pesquisas identificadas apenas seis 

foram realizadas no Brasil. Das seis outras, realizadas no exterior, uma delas, a primeira 

em ordem cronológica, foi realizada em Roma. Apresentada em 1978 por Roberto 

Oliveros Maqueo–SJ, sob o título La humanizacion como creacion y esperanza. La 

antropologia teologica de Rubem Alves. Facultate Theologia Pontificiae Universitatis 
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Gregorianae. 1978. Texto de 105 páginas ao qual até hoje ainda não tivemos acesso. As 

outras foram, respectivamente, três realizadas nos Estados Unidos e uma na Costa Rica. 

Esta última escrita por Leopoldo Cervantes-Ortiz, com o título La teologia lúdico-

erótica-poética de Rubem Alves: uma alternativa de desarrollo de la teologia 

protestante latinoamericano. Dissertação de Mestrado apresentada ao Seminário 

Bíblico Latinoamericano de San Jose, Costa Rica. Em 1998. Texto de 181 páginas que, 

posteriormente foi transformado em livro e publidado no Brasil em 2005 pela Editora 

Papirus. 250 páginas. 

No Brasil as primeiras pesquisas foram de Gilberto Aparecido Damiano. 

Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo, em 1996, com o título O mestre do jogo: Rubem Alves. Texto de 288 páginas. 

Em seguida veio a pesquisa de Ceci Maria Costa Baptista Mariani. Com o título A 

espiritualidade como experiência do corpo. Apresentada à Faculdade de Teologia 

Nossa Senhora da Assunção, em 1997, como Dissertação de Mestrado. Em texto de 145 

páginas. Em 1998 Saulo Marcos de Almeida, apresenta sua Dissertação de Mestrado à 

Universidade Metodista de São Bernardo do Campo com o título O pensamento 

teológico de Rubem Alves: reflexões sobre o papel da linguagem e da corporeidade. 

Texto de 95 páginas.  

As Teses de Doutorado aparecem em 2001, quando Antônio Vidal Nunes 

apresenta à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, em texto de 425 

páginas, dividido em dois volumes, os resultados de sua pesquisa sob o título Rubem 

Alves e a educação dos sentidos: um estudo dos seus pressupostos filosóficos e 

pedagógicos. Ao mesmo tempo em que Gilberto Aparecido Damiano apresentava à 

Faculdade de Educação da Universidade Metodista de Piracicaba, em texto de 184 

páginas e com o título Semente Voadora: Germinação Epistemestética de uma 

Pedagogia Spathodea, os resultados de sua pesquisa de doutorado. No ano seguinte, 

mais exatamente em dezembro de 2002, Reuber Gerbassi Scofano, apresenta à 

Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sua tese de 

doutorado, cujo título é Iluminação e Desaprendizagem: a pedagogia lúdica de Rubem 

Alves. Em texto de 366 páginas. 

As Monografias catalogadas são, coincidentemente, ambas de 1997. Juliana de 

Souza apresenta à Faculdade de Ciências Humanas e Letras, na Faculdade São 
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Francisco de Itatiba. Interior de são Paulo. Uma Monografia com o título Fantasia e 

Realidade: o olhar sobre o diferente, em 1997. Neste mesmo ano Raquel Barbosa 

Mantovani Batista apresenta no Curso de Pós-Graduação em Educação Musical do 

Conservatório Brasilerio de Música, do Rio de Janeiro, monografia com o título 

Redescobrindo o sentido da educação sob a perspectiva da arte. Variações de um tema: 

Rubem Alves. Texto de 18 páginas que, segundo fui informado, no final do mesmo traz 

uma entrevista com Rubem Alves. Neste mesmo ano, na cidade de Vitória, no Espirito 

Santo, Mauri Rodrigues apresenta no curso de Pós-Graduação do Instituto de Educação 

Nelson Abel de Almeida, sua monografia sob o título Rubem Alves: a pedagogia do 

Afeto. Desde meados de 2008 até o momoneto buscamos inultilmente os textos destas 

monografias. Do primeiro fomos informados que não há cópia na biblioteca da 

Faculdade, agora Universidade, nem foi encontrada sua autora. Quanto aos demais todas 

as tentativas resultaram em nenhuma inoformação sobre o paradeiro dos textos e dos 

seus autores. 

Hoje essa situação já apresenta outra configuração. Em busca realizada no 

primeiro semestre de 2011 chegamos ao número de vinte e duas pesquisas sobre a obra 

e o pensamento de Rubem Alves realizadas no Brasil. Destas somente três são Teses de 

Doutoramento, as mesmas citadas no parágrafo anterior. As dezenove restantes são 

Dissertações de Mestrado.  

Das três pesquisas para doutoramento somente a do Professor Antonio Vidal 

Nunes virou livro publicado, em 2008, pela Paulus Editora. Agora com 216 páginas e 

titulo mudado para Corpo, Linguagem e Educação dos Sentidos no pensamento de 

Rubem Alves. 

O que disseram estes doutores sobre Rubem Alves? É o que registraremos no 

item a seguir. Depois apresentaremos alguns aspectos das conclusões das dissertações 

de mestrados.  

 

 

1.1 – Rubem Alves em três Teses de Doutorado 
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1.1.1- Rubem Alves na Tese de Antonio Vidal Nunes 

 

Em 2001, também, Antonio Vidal Nunes, apresentou tese de doutorado à 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo com o título Rubem Alves e a 

Educação dos Sentidos: um estudo de seus pressupostos pedagógicos e filosóficos. 

 Rubem Alves, pensador brasileiro, conhecido no exterior desde o início da 

década de 70, ganha cada vez mais a atenção de pesquisadores brasileiros interessados 

em estudar aspectos de sua obra, sobretudo, a partir da segunda metade da década de 

noventa, quase trinta anos após as primeiras pesquisas realizadas sobre seu pensamento 

no exterior. É em diálogo com Marx, Freud, Nietzsche, Agostinho, Kierkegaard, 

Wittgenstein, Fernando Pessoa, Mannheim, Feuerbach e outros, que seu humanismo vai 

sendo elaborado de maneira original e criativa. A preocupação central de suas reflexões 

está no desejo e busca de resgatar o homem, enquanto ser de desejos e de sonhos, no 

interior da tradição filosófica ocidental e nas malhas de uma sociedade massificada, 

cujo princípio fundamental e primordial é a produtividade, na qual o homem aparece 

como realidade abstrata, ou, mais que isso, como peça de uma grande engrenagem 

absolutizante e totalitária. Segundo Nunes, Rubem Alves constrói seu pensamento a 

partir da crítica à metafísica clássica e ao pensamento moderno. Critica o primeiro pela 

sua visão essencialista e o segundo pela sua pretensão de estabelecer conhecimentos 

absolutos sobre o homem e o mundo. Neste sentido, faz-se companheiro de Kant e 

Wittgenstein na busca de evidenciar os limites de uma razão totalizante e de uma 

ciência pretensiosa e arrogante. Com Freud, Feuerbach, Kierkegaard e diversos poetas e 

literatos, mostra a essencialidade do desejo e da imaginação na vida do homem. Para 

Alves o conhecimento é importante, mas o que move o homem são os desejos. Para 

compreender este postulado norteador do pensamento de Rubem Alves dois conceitos 

aparecem como imprescindíveis: o conceito de corpo e o conceito de linguagem. Nunes 

considera que é a partir e em consonância com estes pressupostos fundantes que Rubem 

Alves vai estender sua reflexão até os problemas da educação. Porém, ampliando-a para 

além dos dois conceitos e para além da educação formal. Alcançando, assim, outros 

aspectos da vida e do homem que não estão diretamente vinculados à educação. Para 

Nunes, Rubem Alves não chegou a formular uma pedagogia de forma rigorosa e dentro 

dos parâmetros acadêmicos. A crítica alvesiana, diz ele, recairá sobre uma pedagogia 
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intelectualista e centrada no saber desencarnado, abstrato, distante da experiência 

concreta dos alunos. Porém, sem fazer concessão ao irracionalismo ou ao 

espontaneismo.  

Nunes conclui que o pensador de Boa Esperança não nega a tradição, nem o 

saber adquirido, nem o processo de transmissão do conhecimento, mas enfatiza a 

criticidade, a criatividade, o prazer e tudo que compõe o universo significativo do aluno. 

Para que a educação seja significativa e possa cumprir seu papel na formação das novas 

gerações deve, efetivamente, despertar a beleza e os sonhos adormecidos dentro dos 

alunos. Se desta forma agir, a educação estará a serviço da vida e da coletividade, 

vincular-se-á ao dinâmico processo de recriação permanente dos indivíduos e da 

sociedade. Para Nunes, quando Rubem Alves fala de uma educação estética, está se 

referindo, antes de tudo, à educação dos sentidos. O saber tem que ser transmitido com 

sabor. O intelecto e o afeto não podem estar separados. Devem caminhar juntos, de 

mãos dadas. Em harmonia. Apolo e Dionísio devem se complementar em todos os 

aspectos da experiência humana, inclusive e principalmente, na prática pedagógica. 

Antonio Vidal Nunes pode ser considerado um estudioso da obra de Rubem 

Alves, pois, além de sua tese de doutoramento apresentada acima, publica pela Paulus 

Editora, em 2007, uma coletânea que, além do texto do organizador, traz os 

depoimentos de treze autores que, ou pesquisaram ou conviveram e ainda convivem 

com Rubem Alves e com sua Obra. Enfim, são depoimentos de personalidades que 

conhecem em profundidade a ambos. Entre estes estão Gilberto Aparecido Damiano, 

que defendeu Mestrado e Doutorado sobre Rubem Alves; Reuber Gerbassi Scofano, que 

realizou doutorado sobre a obra de Rubem Alves; Leopoldo Cervantes-Ortiz que 

defendeu Mestrado. Os demais são amigos e admiradores do filósofo e educador de 

Campinas. Pessoas que o conhecem e que são de dentro ou fora dos meios acadêmicos. 

Ainda no ano de 2007, Vidal Nunes fez publicar pela Editora da Universidade 

Federal de Espírito Santo sua pesquisa comparativa dos pensamentos de Farias Brito e 

Rubem Alves. Obra de fácil e fluente leitura traz estudo analítico sobre o contexto 

histórico em que viveram os filósofos estudados. A crítica que ambos teceram foi sobre 

a ciência e, por fim, o homem enquanto preocupação filosófica no pensamento dos dois 

filósofos brasileiros. 
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1.1.2 – Rubem Alves na Tese de Gilberto Aparecido Damiano 

 

Em 2001 Gilberto Aparecido Damiano apresenta à Universidade Metodista de 

Piracicaba tese de doutorado com o título Semente Voadora: Germinação 

Epistemestética de uma Pedagogia Spathodea.  

É do próprio Damiano a síntese que registramos abaixo. É longa citação, mas 

consideramos poético e pitoresco deixar registrado na forma como ele próprio escreveu. 

É mister anotar, como que em nota de rodapé, que o texto a que tivemos acesso é de 

difícil leitura. Talvez por falta de acesso ao CD rom que o acompanha, conforme indica 

o autor. Mas o trabalho tem seu mérito: é criativo e poético. Certamente uma tentativa 

de reinventar Rubem Alves na sala de aula. Ou, provavelmente, nas aulas sem sala. 

Talvez criar uma forma de educar de forma lúdica, pois o autor de Semente Voadora 

demonstra indiscutível erudição e ampla familiaridade com a filosofia, literatura e 

poesia. Não é este o nosso caminho. Optamos por seguir outras veredas. Certamente não 

tão dançantes e floreadas como a que escolheu Damiano. 

 “Tese produzida em Cdrom, que compõe intrinsecamente [não dissocia 

conteúdo-forma] a (in)degustável excursão ludo-filosófica-estética, possibilitando 

brincar com os textos, fotos, animações, músicas, filmes e, pela "abertura" (digamos que 

é um "conceito" presente na tese), pode-se acessar outros sites a partir do mesmo. 

Acompanha um encarte: apresentação, dicas para jogar, mostras dos jogos, 

agradecimentos e sementes da "espatódia" (nome popular da árvore africana usada em 

arborização urbana). Trata de (in)(re)flexão-fração que contempla ingredientes de 

filosofia-ciência-arte-educação, oralidade-escrita-hipertexto, exercícios de texturas 

(linguagem-estética-semiótica) para densificar palavras/enunciados. Brinca com uma 

série de neologismos, agrupamentos e/ou separações na escrita, exemplos: Homo 

sapiens - Humus sapiens; Natureza - Mistureza; Pensar - pe(n)sar. É um vôo levado de 

imaginação, ciência, poesia... com uma amiga: Semente Voadora. Com ela descobre-se 

um jeito de sentir-pe(n)sar a aprendizagem não a-penas na sala-de-aula ou só na 

escola... Afinal, é bem mais gostoso bulinar a educação com todos os sentidos do corpo: 

comer, cheirar, ouvir, olhar, tocar, pensar e amar. O título se assenta na estória infantil 

"A SEMENTE QUE DESEJA AVUAR" (de minha autoria), (per)(re)cebendo-a 
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criativaMENTE em seu (im)potencial pedagógico, que, casualmente, germinou da 

observação da voadora/migrante semente da exótica árvore africana, Spathodea 

campanulata Beauv; entrelaçando-a com estória (imaginação) e sua realidade biográfica 

(história). Esta fricção História-Estória, ambas num mesmo patamar ficcional, arrasta 

idiossincrasias indígenas, portuguesas, africanas, holandesas, italianas..., que estão 

enraizadas genética-socialmente na - já - milenar memória cosmo-corpórea-semântica 

brasileira; adensadas na antropofagia-assimilação com os inumeráveis semens voadores, 

que por aqui fervilhantemente re-pousam. O termo epistemEstética expressa as 

confluências entre: ciência-estética, forma-conteúdo, sombras-luzes, terra-céu, sêmen-

voador, material-especulativo... sujeito-predicado na auto-com-formação (Paidéia) 

brasileira. É um intensivo exercício de Linguagem, no seu sentido mais am(plo)(bíguo), 

passeando por variadas etimologias [que formam nossa língua brasilis] e pelas 

exposições infantil, caipira, acadêmica, científica, poética e mística. Compreende-se que 

a recusa, na Academia/Ciência, desta riqueza comunicacional-comportamental implica 

na negação direta dos seres humanos nelas envolvidos, pois corpo-comportamento-

linguagem-mu(n)do se pertencem-influenciam. Sinaliza os ingredientes lúdicos, 

enraizados na latinoamerica, como expressões do Sentir (Aisthesis), brotando de 

maneira "rizomática" (Deleuze e Guattari), além da tradicional imagem arbórea, e que 

dão sustância aos mais variegados saberes sempre flutuANDO: que mais andam do que 

avoam [referindo-me à etimologia de sublime (segundo o naturalista Plínio) e sua 

ligação com o tema da fealdade]. Os capítulos/jogos foram tecidos de maneira pléxil 

(Guimarães Rosa): com Ariano Suassuna, Barthes, Câmara Cascudo, Clément Rosset, 

Daniel Munduruku, D. Ribeiro, Gershom Scholem, Gilberto Freyre, K. Jecupé, Kant, 

Lezama Lima, Michel Sèrres, Nietzsche, Pessoa, Rubem Alves, Severo Sarduy, W. 

Benjamin e outros; com fractais (referência a Teoria dos Caos); com efeitos sonoros e 

músicas (Grupo Anima, Uakti, Mawaca, Walter Franco...); com fotos e animações 

interativas. São eles: "ERA UMA VEZ..." - põe em constelação alguns fragmentos 

biográficos com a estória infantil; "DAS LETRAS" - crítica do fascismo-fascínio da 

linguagem "civiletrada" e a sugestão de outros jogos (com as letras) para germinarem 

outros Mu(n)dos; "CULTURAL BARROCO, MESTIÇO, ABERTO E MIGRANTE" - 

expõe a fricção na formação gen-étnica/memória-cultural, ultrapassando em muito os 

"ditos" 500 anos governamentais, que nutrem toda a resistência-auto-com-formação de 

nossa brasilidade; "DAS LUZESOMBRAS" - repõem o solo úmido, escuro, 

subterrâneo, aonde florescem as mais díspares, divergentes e diferentes iluminações 
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(Aufklärung) na/da elíptica vivência dos Humus sapiens; "DA CULINÁRIA: 

COZINHA-DE-AULA" - do compósito para auto-com-formação de educadores: 

cozinharem-conhecerem-aprenderensinarem a multiplicidade-complexidade da 

insistente existência histórica-social e o jogo "DOS SENTIDOS" - que, menos letrado, é 

mais poético-sensível, mostrando que: "Amar é conhecer/ Comer é conhecer/ Ouvir é 

conhecer/ Cheirar é conhecer/ Olhar é conhecer/ Tatear é conhecer/ Pensar é conhecer". 

O Método, intrigantemente, segue uma ordenação-racional referendada pelo cabalístico 

sete (e seus múltiplos): "Meu SETE é minha árvore em TESE"! Um regramento para a 

escrituração, ainda que místico, que des-vela o enigma da linguagem, do corpo e do 

Kósmos, para além da decifralidade dos signos, expressando o seu caráter indecifrável, 

simbólico ou místico, que, casualmente, em português, dá-se como dimensão 

pedagógica e irrompe a "pequena razão" educativa de nossa experiência humana; pois 

reanima tais características, re-calcadas no cotidiano escolar, mantendo-as para além do 

grafado e do instituído [Scholem, 1988 e 1999; Scapin, 1997; Zohar, s/d]. É uma 

escrituração patéticológica [paixão que busca a superação da "pequena razão" ocidental 

(Nietzsche)], construída em constelação e casualmente, como via di trovare: trovar, 

troçar, torcer, trombar, achar... (re)inventar com apetência-apaixonadaMENTE! E isto 

como uma grande possibilidade encontrada num seminário, como afirma Heidegger 

(1973: 400): "... a palavra já o sugere, um lugar e uma oportunidade de, aqui e ali, 

semear uma semente, uma semente de meditação que um dia possa, à sua maneira, 

pouco importa quando, nascer e frutificar". 

 

 

1.1.3 – Rubem Alves na Tese de Reuber Gerbassi Scofano 

 

Em 2002 Reuber Gerbassi Scofano apresenta à Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro tese de doutoramento com o título Iluminação e 

Desaprendizagem: a pedagogia lúdica de Rubem Alves. 

A tese de Scofano mostra que os conceitos de Iluminação e Desaprendizagem 

são fundamentais no Pensamento Pedagógico de Rubem Alves. Num primeiro momento 

o autor busca a gênese destes dois conceitos e, depois, como eles aparecem na obra de 
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Rubem Alves, mais especificamente nas obras que tratam sobre religião. Depois 

Scofano mostra como estes dois conceitos foram decodificados no campo da reflexão 

pedagógica do filósofo e educador de Campinas.  

Na segunda parte de sua investigação o autor, por meio de pesquisa de campo, busca 

verificar a sustentabilidade prática da proposta pedagógica do filósofo. Utilizando-se de 

dois conjuntos de textos, um representando o pensamento pedagógico liberal 

tradicional, composto por textos de Émile Durkheim e Johan Herbart e o outro com 

textos do Rubem Alves, considerados por Scofano como representativos do Pensamento 

Pedagógico Lúdico deste autor. A estratégia metodológica nos é informada pelo próprio 

Scofano nas seguintes palavras:  

Com o objetivo de indicar possíveis evidências de transformação do processo 

educativo re-significado, foi aplicado junto a alunos do Curso de Pedagogia da 

UFRJ, um instrumento de análise das concepções de Aluno, Professor e Escola, 

atrelado à leitura dos textos representativos dos dois modelos pedagógicos. 

Verificou-se uma diferença significativa da visão educacional dos alunos após 

o trabalho com os textos de Rubem Alves desenvolvido após o trabalho com o 

texto de Durkheim e Herbart. (SCOFANO, 2002, Resumo). 

Para Scofano a obra de Rubem Alves promove a luta, mas antes dela o desejo de 

lutar, contra a educação tradicional. Educação que hoje prima pela ação de integrar, 

assimilar e acomodar, quando, para ser humanizadora, critiva e libertadora, deveria criar 

a consciência inquieta e crítica. Pois, esta consciência teria condições para pensar as 

transformações de que necessitam a sociedade e a educação. Neste aspecto Scofano 

afirma que  

[...] faz-se necessário uma pedagogia apropriada para o desenvolvimento de 

uma nova postura educacional que não privilegie apenas o Racionalismo. É 

preciso reaprender as linguagens do amor, da alegria, da emoção e trazê-las 

para a escola. Não podemos tratar a educação como algo frio e quantificável. 

(SCOFANO, 2002, p. 1). 

As reflexões de Scofano partem do princípio de que na obra de Rubem Alves o 

Corpo ganha o mesmo status que se atribui ao Cogito em toda a cultura ocidental. Por 

isso ele afirma que “ambos passam a servir como referencial para a formação de uma 

nova mentalidade.” (p. 2). Também considera que em cada pessoa há grande potencial 

criativo que, com incentivo e apoio, pode ser liberado. Por isto a finalidade da educação 

não pode ser a mera transmissão de conhecimentos ou a preparação do educando para 

um futuro distante e incerto. A educação, diz ele, “deve visar, em primeiro lugar, ajudar 

os alunos a redescobrir a alegria de viver que muitos de nós já perdemos e que nos torna 
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pessoas acomodadas, alienadas e domesticadas”. (p. 6). E, assim, as reflexões de 

Scofano caminham para concluir que o educador que lê os livros de Rubem Alves faz 

abrir-se-lhe um terceiro olho com o qual pode ter um novo olhar sobre o educador e a 

educação. 

Caminhando com Rubem Alves pelas trilhas abertas pelo seu livrinho “A escola 

com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir”, escrito depois da visita que 

o filósofo fez à Escola da Ponte, em Portugal, Scofano encontra a afirmação buscada em 

Nietzsche, mas que está em perfeita sintonia com a sabedoria e os ensinamentos dos 

mestres Zen: a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. Afirmação que se torna 

central nas reflexões de Scofano e que, como em Rubem Alves, vem acompanhada de 

uma série de reflexões sobre a linguagem e sobre a visão como elementos fundamentais 

da educação re-significada, conforme sugere o filósofo e educador de Campinas no livro 

citado (p. 27-32). 

Scofano conduz suas reflexões tendo em conta a assertiva elaborada a partir da 

da obra de Rubem Alves que afirma “os mestres Zen, os psicanalistas e os poetas 

apontam um caminho que não pode ser desprezado pelos educadores.” (p. 5). Para 

concluir que é necessário e urgente repensar a educação oferecida hoje pela sociedade 

brasileira. 

 

 

1.2  - Dissertações e Monografias sobre a obra e o pensamento de 

Rubem Alves entre 1996 a 2009 

 

Em 1996, Gilberto Aparecido Damiano apresenta à Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, dissertação de mestrado com o título O Mestre do Jogo: 

Rubem Alves. 

No seu texto Damiano admite sua paixão pelo pensador mineiro e afirma que é 

este autor de verdadeira “revolução molecular”. É texto mais poético que acadêmico. 

Porém, portador de certa beleza poética e saber de emoção. Afirma o pesquisador que 
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lendo Alves, sentiu que os textos do filósofo eram extensão de seu corpo e seguiam os 

conselhos de Frederich Nietzsche, quando este aconselha “escrever com sangue”, e, 

também os de Octávio Paz, quando este sugere que se escreva com a "outra voz" 

(poesia). Então, Damiano afirma que em seu texto oferece “focos do seu jeito especial 

de subverter os caminhos positivistas e mecanicistas que constituem a metafísica 

ocidental e contaminam os profissionais/peças da estrutura educacional”. (Resumo do 

autor).  E acrescenta que sua intenção é apontar, no Método de Rubem Alves, alguns 

fios e máscaras que estão presentes na construção das redes que o filósofo lança ao 

vazio. Diz ainda que toda sua pesquisa buscou tecer crítica à cultura ocidental enquanto 

por este caminho buscava respostas didático-pedagógicas que pudessem contribuir com 

a reflexão sobre a educação brasileira. 

Afirma Damiano que na sua pesquisa logrou redescobrir “o corpo 

biofisiológico”, e saber que este é base de toda e qualquer existência. E, mais, pode 

dizer do corpo que ele é “historicamente constituído, sem amputar-lhe a direção da 

própria história”. (Resumo do autor). Que a obra de Rubem Alves nos mostra que o 

corpo é entidade linguística e se alimenta não só de pão, mas de palavras. O corpo é 

essencialmente desejante e afetivo e é da própria natureza deste corpo aspirar 

transcender de todas as amarras que o prendem à matéria. Afirma o reconhecimento do 

valor e do poder da fala na transformação do próprio homem, uma vez que a este foi 

dado ser pluri-verso. E registra a necessidade de se reconhecer que a base crítica da 

existência humana, que se dá na história, reside no encontro simbiótico da Estética com 

a Linguagem.  

 

Em 1998, Saulo Marcos de Almeida apresenta à Universidade Metodista de 

São Paulo, dissertação de mestrado com o título O Pensamento Teológico de Rubem 

Alves. 

 Almeida justifica sua pesquisa afirmando que “o crescente fervor religioso que 

marca o homem que se dizia secularizado, e a emergente cosmovisão orgânica e 

sistêmica dos novos paradigmas que buscam a solução para os graves problemas da 

humanidade, sugerem um novo discurso sobre Deus”. (p. 03). Depois escreve que, o 

novo discurso sobre Deus deve ser “mediado pela linguagem e pelo corpo”, se pretender 

apresentar-se como expressão desta realidade.  
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 Então, afirma que a pretensão de sua pesquisa é a “exposição sistemática desta 

opção metodológica feita por Rubem Alves no decorrer da sua caminhada teológica”. 

Promete que vai analisar a importância de Rubem Alves na “libertação de uma 

consciência tornada cativa na sociedade de produção e consumo”. Afirma que vai, 

também, apresentar as contribuições eclesiológicas do ex-pastor presbiterirano, quando 

de sua participação junto à ISAL, época em que buscava denodadamente os sinais da 

atuação de Deus na história humana. Almeida afirma que “tornar mais conhecida esta 

teologia poética, implica em enriquecer o debate teológico em torno do ser humano”. 

(todas as citações deste parágrafo são da pag. 03). 

 

Em 1998, Maria Helena Pavelacki de Oliveira apresenta à Universidade 

Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do sul, ao Curso de Educação nas 

Ciências, dissertação de mestrado com o título Literatura Infantil e Pedagogia: 

considerações acerca da dimensão ético-emancipatória dos contos de Rubem Alves. 

Oliveira declara que sua pesquisa consiste em buscar argumentos que defendam 

o potencial pedagógico da literatura infantil e, também, uma postura ética do educador. 

Diz, ainda, que como categoria específica de linguagem, a literatura infantil teve suas 

origens vinculadas à Pedagogia e ao agir educativo. Tal vinculação – diz ela - 

permanece até os dias de hoje e sugere, no entender de alguns estudiosos, profundo 

questionamento acerca do caráter e da especificidade dessa literatura. Oliveira declara 

adotar posição em defesa da possibilidade da existência de literatura infantil vinculada à 

perspectiva pedagógica, sem que, necessariamente, perca suas características de arte.  

Segunda a autora, a vinculação positiva entre literatura infantil e pedagogia está 

bem exemplificada nos “contos” de Rubem Alves. Pois, nestes, temos a perspectiva 

ética permeando, de forma clara e incontestável, a narrativa. A fecundidade pedagógica 

dos contos de Rubem Alves, segundo Oliveira está na perspectiva ética neles encontrada 

e que pode ser facilmente elucidada quando olhada a partir do referencial da ética da 

alteridade proposta por Lèvinas.  

A estrutura do texto de Oliveira está assim, por ela própria delineada: 

Começamos este trabalho discutindo a vinculação da literatura infantil com a 

pedagogia. Na sequência, fazemos uma revisão crítica daqueles pressupostos 

filosóficos e ontológicos que historicamente têm permeado as práticas 
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pedagógicas, apontando para a possibilidade de uma prática educacional 

inspirada em valores éticos, voltada para a valorização e a responsabilidade 

para com o outro. Mais adiante fazemos uma retomada de como a literatura foi 

vista através dos tempos, apresentando também as diferentes formas de 

expressão do texto literário. Por fim, reservamos uma apreciação em torno do 

caráter ético dos contos de Rubem Alves. (Síntese apresentada ao portal da 

Capes). 

 

Em 2000, Antonia Joana Vieira apresenta à Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, Faculdade de Comunicação e Letras, dissertação de mestrado com o título 

O Elevado e o Simples no Discurso de Rubem Alves: através das teorias Bakhtinianas, 

do Dialogismo e da Polifonia. 

 Vieira diz ter como objetivo em sua pesquisa “verificar as várias vozes presentes 

no discurso de Alves”, e o fará a partir das crônicas deste autor. E escreve que “essas 

vozes são percebidas através da intertextualidade, da polifonia e do dialogismo”. Diz 

também que essas estratégias discursivas permitem ao leitor “um intercâmbio direto 

entre as ideias do cronista e as ideias dos filósofos, dos poetas e escritores, pelas vias da 

polifonia e da intertextualidade”. E que as estratégias discursivas percebidas na escrita 

de Rubem Alves atingem o leitor de forma diversificada. Dependendo do seu grau de 

intelecção e de cultura de cada leitor.  

 

Em 2000, Homero Barbosa Reis apresenta à Universidade Católica de Brasília, 

Faculdade de Educação, dissertação de mestrado com o título Saber e Sabor: A 

Educação na Perspectiva do Saber.  

 Afirma Reis que sua proposta é discutir a educação “na perspectiva do prazer, a 

partir de uma pesquisa realizada com alunos dos quatro últimos semestres do Curso de 

Administração de Empresas da Universidade Católica de Brasília”. Fundamenta sua 

investigação no pensamento de Rubem Alves e no de Jean Piaget, pois, segundo ele, 

estes autores “entendem o prazer como elemento regulador e energizador das trocas 

entre sujeitos e objetos do conhecimento”, pois, o prazer é que determina, de ambas as 

partes, os comportamentos de aproximação e esquiva. Então, afirma Reis que “Oito 

fatores determinantes de uma educação efetiva, com base no conceito de prazer, são 
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identificados em Rubem Alves e analisados de acordo com os mecanismos epistêmicos 

que regulam a aprendizagem, conforme Jean Piaget”.  

O autor afirma que seus comentários sobre educação e prazer são decorrentes da 

análise estatística das respostas ao questionário empregado na pesquisa. É a partir destes 

dados que pretende discutir o papel de uma educação que tenha compromissos com a 

sociedade e com o futuro. Diz que aspectos como, a emocionalidade, a ética e a estética, 

têm sido esquecidos nas discussões sobre educação. E conclui recomendando que o 

docente deva atuar na educação de forma a restaurar a alegria e o prazer de estudar. 

 

Em 2002, Leila Maria Meri apresenta à Faculdade de Linguística Aplicada da 

Universidade Estadual de Maringá dissertação de mestrado com o título Professor-

leitor: uma história de vida. 

 A pesquisa de Meri é, na verdade, um estudo de caso e procura, segundo ela 

própria, "dar voz ao professor" e, ao mesmo tempo, proporcionar reflexões sobre os 

universos da educação e da leitura. O sujeito analisado, por meio de abordagem 

autobiográfica, é um professor de Língua Portuguesa, na profissão há mais de dez anos 

e, na época, lecionava Literatura e Redação no ensino médio e em cursinhos pré-

vestibulares.  

A pesquisa de Meri foi norteada pela metáfora de Rubem Alves na qual o 

pensador mineiro compara Professores e Educadores a Eucaliptos e Jequitibás. Os 

resultados da análise dos dados demonstram que, segundo a referida metáfora, no 

aspecto pessoal de amante e incentivador da leitura, pela qual desde criança sentira 

atração e interesse, o professor analisado pode ser considerado como um jequitibá, 

metaforizando o educador, porém, no aspecto profissional, o sujeito ou professor-leitor, 

como tratado na pesquisa, não se mostra preocupado com sua formação continuada, 

indubitavelmente necessária para o constante aperfeiçoamento do profissional. Conclui-

se, assim, que o sujeito personifica o professor-eucalipto: um funcionário de uma 

empresa qualquer. Pela análise da história de vida de um profissional, muito podemos 

descobrir e aprender sobre a formação dos professores e, também, refletir sobre o 

quanto há de eucaliptos e de jequitibás na floresta da educação brasileira. Podemos ver 

que são árvores distintas, mas povoando o mesmo habitat, cada qual com seus valores e 
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práticas. Cada um a construir futuros cidadãos. Podemos, ainda, pelas histórias de vida, 

perceber e refletir sobre tantos outros problemas que povoam a vida e a prática dos 

profissionais da educação, seja em sala-de-aula ou fora dela, problemas que podem ser 

compreendidos e, quem sabe, solucionados a partir da análise crítica. Segundo a autora 

sua pesquisa pleiteava contribuir para que novas "vozes de professores" pudessem ser 

ouvidas para serem refletidas e que possam iluminar outras histórias de vida. 

 

Em 2002, Evandro Ricardo Guindani apresenta ao departamento de Ciências 

da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, dissertação de mestrado 

com o título A Experiência Religiosa e a Educação para a Condição Humana. 

 É o próprio Guindani quem afirma ser sua pesquisa a tentativa de 

aprofundamento sobre o tema da educação para a condição humana, e, também, a 

apresentação da contribuição da religião no processo de aprendizagem. O trabalho está, 

segundo o autor, fundamentado na proposta de Edgar Morin, que concebe a 

modernidade como geradora da tentativa de superação da condição humana. Promete 

abordar os fundamentos filosóficos desta superação apresentando-os como busca do 

infinito das possibilidades humanas. Afirma o autor que esta “busca do infinito levou o 

homem moderno a tentar desconsiderar e superar os limites de sua finitude”. Afirma, 

ainda que, os poderes de transformação da realidade passam a ser considerados como 

portadores de caráter divino, supra-humano, e são envolvidos por um discurso religioso 

de superação e negação dos limites terrenos. Neste aspecto é que o autor promete 

analisar “o discurso de Rubem Alves sobre a experiência religiosa”, pois, ao falar sobre 

o não-finito, o discurso alvesiano contribui para a “aprendizagem para a condição 

humana do limite”. 

 

Em 2004, Denise Camargo Gomide apresenta à Faculdade de Educação da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) dissertação de Mestrado com o título 

Rubem Alves e o pensamento educacional-liberal: aproximações.  

 Gomide parte do princípio que afirma a existência de uma reorganização do 

discurso liberal na educação no pensamento pedagógico de Rubem Alves e que este é 
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fortemente marcado pelos pressupostos teóricos do ideário liberal-escolanovista, 

desenvolvido no Brasil a partir da década de 30 e que, ainda hoje não deixou de ser 

influente na historiografia educacional, assim como na formação dos educadores. A 

autora afirma que  

a análise das aproximações do pensamento de Alves com as propostas 

escolanovistas nos permitiu inferir que o seu discurso, além de constituir-se 

uma tentativa de reorganização do discurso liberal, aponta para o discurso de 

transformação da escola como forma de mudar a sociedade. (GOMIDE, 2004, 

p. 01).  

A partir disso, afirma poder concluir que as proposições de Rubem Alves, no 

que toca à educação, “apresentam muitas semelhanças com o ideário da Educação 

Nova, principalmente no que diz respeito à crítica as pedagogias tradicionais que 

priorizam um saber sem qualquer relação com a experiência humana e cultural do 

aluno”. (p. 03). Diz ainda ser semelhante, em Alves e na Escola Nova, o deslocamento 

que propõem, do eixo da escola para a criança, passando esta a ser considerada o centro 

do processo ensino-aprendizagem. 

 

Em 2004, Fabiana Rinaldi Salgueiro apresenta à Faculdade de Educação da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, dissertação de mestrado com o título 

Epistemologia do Afeto: a contribuição de Rubem Alves para o pensamento 

educacional brasileiro. 

A pesquisa de Salgueiro é, por ela própria, considerada como “um exercício de 

reflexão sobre o momento de transição que estamos vivendo em nossa sociedade 

intervalar, na qual a escola é também uma representação inacabada da modernidade”. 

No entanto, afirma que estamos vivendo um momento no qual “a razão moderna tem 

sido confrontada e revista”, e, neste momento, somos convocados a superar a concepção 

e as práticas tecnicistas de educação e buscarmos encontrar um equilíbrio dinâmico 

entre os processos de regulação e emancipação da sociedade.  

Declara ser objetivo da sua pesquisa “fazer um mapeamento dos elementos que 

compõem o quadro de referência sobre a educação defendida por Rubens Alves, como 

uma tentativa de pensar de maneira diferente as relações entre razão e afeto” no 

contexto escolar. Apresenta uma contextualização histórica da educação brasileira, 

tomando como pano de fundo o pensamento do pensador mineiro e as contribuições de 
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sua epistemologia do afeto, afirmando que esta deve ser incorporada na prática 

pedagógica. Pois, esta epistemologia demonstra, de forma incontestável, que o afeto 

pode ser incorporado na educação, nas práticas pedagógicas e, uma vez incorporado, 

amplia as possibilidades de produção de conhecimento.  

  

Em 2005, Celso Jorge Martins ao Departamento de Letras da Universidade 

Estadual de Maringá – PR, dissertação de mestrado com o título O Intervir das Águas: a 

presença do outro na construção do discurso lítero-pedagógico de Rubem Alves.  

 A partir da perspectiva teórica de Bakhtin, Maingueneau e outros, Martins 

focaliza, em especial, as estratégias e os processos utilizados por Rubem Alves na 

construção de seu discurso lítero-pedagógico. Justificando sua pesquisa no fluente 

trânsito que os escritos de Rubem Alves encontram nos meios educacionais, e no fato de 

ser os escritos deste autor voltados à filosofia da educação, Martins toma como corpus 

de análise, dois livros do autor mineiro: Conversas com quem gosta de ensinar e A 

alegria de ensinar.  

Metodologicamente, o trabalho foi dividido em duas partes, sendo a primeira 

dedicada ao entendimento das balizas teóricas norteadoras das análises do autor e a 

segunda, dedicada à compreensão e análise de aspectos do corpus do estudo.  

A partir da aplicação de teorias linguísticas direcionadas ao ensino-

aprendizagem de línguas, Martins busca subsídios para estudos textuais e discursivos 

que, ao mesmo tempo, possibilitem análises críticas sobre o funcionamento da 

linguagem.  

O autor afirma que os resultados da sua análise evidenciaram a eficiência com 

que o autor estudado “constrói um discurso pretensamente literário que, autorizado pelo 

outro, mascara aspectos próprios da subjetividade de Rubem Alves e sua 

intencionalidade em inculcar seu pensamento ao leitor”. (Resumo do autor). 

 

Em 2005, Emerli Schlol apresenta ao Departamento de Educação da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná, dissertação de mestrado com o título Não Basta Abrir 

as Janelas: o símbolo na formação do professor. 
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Alicerçada em Carl Gustav Jung, Jean Chevalier, Leonardo Boff e Rubem 

Alves, entre outros, Schlol focaliza a conceituação e as características da estrutura da 

simbologia no Ensino Religioso, tendo em vista a formação do professor para o 

exercício da docência nesta disciplina. Orientada pelo método fenomenológico, que 

possibilita a inclusão do subjetivo e favorece o estudo do simbólico, a pesquisa de 

Schlol identifica e explica os símbolos pela análise feita sobre os materiais de apoio 

pedagógico e cursos de formação do professor de Ensino Religioso, idealizados e 

conduzidos pela Associação Inter-religiosa de educação desde o seu surgimento em 

1973, até a data da pesquisa, buscando estabelecer as articulações possíveis entre o 

universo simbólico cultural religioso que estrutura os conteúdos do Ensino Religioso e o 

universo simbólico do professor.  

O procedimento metodológico foi o de pesquisa de campo com emprego de 

questionário dirigido a professores/as de Ensino Religioso, precedido de pesquisa 

bibliográfica sobre a teoria do símbolo. O resultado das análises e interpretações dos 

dados coletados evidenciou que o olhar que se dirige ao mundo capta aquilo que em 

instância psíquica o indivíduo já simbolizou, portanto “não basta abrir as janela” e 

tomar conhecimento dos códigos simbólicos que compõem o fenômeno religioso, é 

necessário olhar com precisão para o próprio olhar, ou seja, faz-se necessária a 

articulação de um diálogo entre aquilo que se conhece e aquilo que se deseja conhecer. 

Tomando-se o cuidado de perceber que os significados pessoais podem auxiliar, tanto 

quanto podem impedir o contato direto, aberto e despojado e a compreensão dos 

significados de outras culturas religiosas.  

 

Em 2006, Eduardo Guilherme de Moura Paegle apresenta ao Departamento 

de História da Universidade Federal de Santa Catarina dissertação de mestrado com o 

título A posição política da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) nos anos de chumbo 

(1964-1985). 

Peagle apresenta, em sua pesquisa, a disputa entre conservadores e progressistas 

no interior da Igreja Presbiteriana do Brasil no período que vai do golpe de 64 e 

perpassa toda a ditadura Militar, que durou até 1985. Afirma que com o golpe de 1964 

no Brasil e a instituição do regime militar que pôs fim ao governo civil de João Goulart, 

“a Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) buscou se relacionar com o Estado, permitindo 
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divergências eclesiásticas no seu posicionamento frente às questões éticas, sociais, 

políticas e econômicas colocadas no contexto do regime militar e da Guerra Fria”. As 

disputas eclesiásticas no interior da IPB colocaram em confronto a linha politicamente 

conservadora, chamada de "boanergismo" e a linha da Teologia da Libertação. A linha 

conservadora que teve seu denominativo derivado do pastor Boanerges Ribeiro 

(presidente do Supremo concílio entre os anos de 1966-1978), caracterizou-se pelo 

anticomunismo, antimodernismo e antiecumenismo, sendo que o Presbítero Paulo Breda 

Filho, ao suceder o pastor Ribeiro seguiu a linha, marcada pelo apoio à ditadura militar 

e manifestada no jornal "Brasil Presbiteriano". Nesta disputa eclesiástica e política, 

surgem vários teólogos da libertação, entre os quais merece destaque na pesquisa de 

Peagle o papel desempenhado por Richard Shaull e Rubem Alves, que buscavam fazer a 

autocrítica na IPB e difundir no interior da mesma a ideia de responsabilidade social 

cristã. A vitória dos conservadores ou "boanergistas" na IPB foi favorável e agradou ao 

regime militar, devido a sua ideologia conservadora que buscava silenciar os teólogos 

da libertação, impedindo-os de ocupar os espaços institucionais existentes nos meios 

presbiterianos.  

 

Em 2007, Iuri Andreas Reblin apresenta à Escola Superior de Teologia da 

Universidade Luterana de São Leopoldo – RS, dissertação de mestrado com o título 

Teologia: outros cheiros, outros sabores... A teologia na perspectiva crítica e poética 

de Rubem Alves: caminhos para uma teologia do cotidiano.  Em 2009 o texto desta 

dissertação é transformado em livro e publicado pela Oikos Editora de São Leopoldo-

RS, com 223p. 

 A pesquisa de Reblin, segundo ele próprio, é “uma leitura do processo de 

construção da teologia em Rubem Alves, em seu confronto com a ciência e com a 

estrutura institucional da ortodoxia teológica”. Fundamenta-se na biografia do pensador 

pesquisado e na ênfase que este dá ao corpo, à imaginação e à linguagem. Na primeira 

parte Reblin apresenta os aspectos biográficos e bibliográficos de Rubem Alves, 

situando o pensamento do filósofo mineiro no tempo e no espaço. Levando-nos a 

compreender o pensamento de Rubem Alves no contexto histórico, social e político em 

que ele se dá. Na segunda parte Reblin apresenta a crítica de Rubem Alves à ideia de ser 

a teologia ciência do divino e, desta forma, aprisionar o sagrado. O conhecimento do 
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Absoluto está, segundo o filósofo mineiro, além dos limites da compreensão humana. A 

mesma crítica é dirigida à instituição religiosa e aos teólogos que se outorgam o título 

de representantes de Deus. A terceira parte da pesquisa de Reblin apresenta os 

principais alicerces que dão sustentação à teologia de Rubem Alves, a saber: a ênfase no 

corpo, a criação humana de sentidos mediada pela linguagem, a força criativa da 

imaginação e a religião como teia de símbolos que expressam o triunfo dos valores a 

despeito de uma realidade opressora. Na quarta parte o pesquisador apresenta a leitura 

dos três textos de Rubem Alves que abordam o tema da teologia. Nesta parte Reblin 

afirma que o pensador de Boa Esperança “apresenta a teologia como algo intimamente 

vinculado à biografia, à história e à busca por referenciais de sentido”. A teologia é, 

segundo Rubem Alves, “o discurso da esperança por uma nova organização da 

realidade”. Neste aspecto é que o pensador mineiro adota o princípio segundo o qual o 

ato de contar estórias, leva a teologia a se tornar atividade capaz de questionar a 

realidade instaurada; capaz de servir “aperitivos do reino de Deus”; capaz de despertar o 

amor, mediante a proclamação de suas ausências, mediante a nostalgia e a esperança 

que vislumbram uma nova ordem das coisas, que virá por meio de brincadeiras e 

sorrisos. Por fim, numa quinta e última parte Reblin apresenta reflexões criticas acerca 

sobre o pensamento teológico de Rubem Alves e busca explicitar algumas perguntas 

que este pensamento poderia evocar. Encerra seu texto com uma breve reflexão acerca 

da teologia prática e de algumas perspectivas práticas que o pensamento de Rubem 

Alves pode oferecer à caminhada teológica.  

 

Em 2007, Pablo Dias Fortes apresenta à Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Rio de Janeiro dissertação de mestrado com o título O 

Complexo de Sofia: Ciência, Desejo e Educação à luz do pós-estruturalismo. 

 A pesquisa de Fortes apresenta-se como busca da desconstrução de um dos 

principais fundamentos do discurso científico e, consequentemente, do cientificismo 

presente também no campo educacional. Partindo da crítica de Jacques Derrida ao 

projeto estruturalista, Fortes discute as fragilidades teóricas que envolvem o conceito de 

'estrutura' e, também, a tentativa de fazer deste conceito a matriz por excelência do 

pensamento científico, tentativa que nasce e ampara-se, especialmente, na linguística de 

Saussure e na antropologia de Lévi-Strauss. Afirmando que a estrutura não passa de um 

mero recalque lógico oriundo do histórico fetiche epistemológico da própria ciência, o 
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pesquisador procede a um exame radical sobre o verdadeiro motivo que levou a ciência 

a se desenvolver, desde o seu nascimento na Grécia Clássica, como a expressão de um 

desejo. Fortes encerra seu texto com uma reflexão sobre os principais aspectos da obra 

de Rubem Alves, apresentando, sobretudo, a perspectiva anticientificista da educação 

nela encontrada. 

 

Em 2008, Josiberto Carlos Ferreira da Silva apresenta ao Departamento de 

Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, dissertação de mestrado 

com o título Da Desconstrução da Escola como espaço do fazer científico em crônicas 

de Rubem Alves: uma análise semiótica. 

 Silva escreve que o objetivo de sua pesquisa é “analisar o tema da desconstrução 

da escola como espaço do fazer científico em crônicas de Rubem Alves”. Afirma que 

seu interesse pelo tema surgiu da observação de que este autor, de forma convergente 

e/ou divergente, exerce grande influência no cenário pedagógico brasileiro ao abordar a 

educação escolar como objeto de suas crônicas. Silva seleciona textos de Rubem Alves 

para constituírem o corpus da sua pesquisa. São eles: Pinóquio às avessas, Gaiolas ou 

asas? e As lições dos moluscos. Nestes textos, afirma Silva, poder-se constatar que o 

discurso do autor estudado se revela, de forma evidente, certa tendência a desconsiderar 

a escola como um lugar do fazer científico, apresentando-a, em contrapartida, como o 

espaço do “ideal” (não real) para o fazer lúdico-empírico, que deve ser traduzido pelo 

“aprender com prazer”.  

Silva afirma que, embora se oponham à concepção fatalista do sistema formal de 

educação, os discursos de Alves, por terem como base uma visão romântica do mundo, 

na verdade colaboram para desnortear a ação da escola no cultivo de valores e no 

exercício de funções indispensáveis para formação do cidadão frente às exigências da 

vida real. Para demonstrar que as crônicas de Rubem Alves desconstroem a escola como 

espaço do fazer científico ao propor para esse espaço o fazer lúdico-empírico, Silva 

afirma amparar-se em análise fundamentada nos princípios teóricos e metodológicos da 

semiótica discursiva Greimasiana. Nesse sentido, o pesquisador diz partir do princípio 

de que o discurso de Alves, com a concepção de escola que defende, apresenta uma 

estrutura narrativa diferente daquela que sustenta os discursos em favor de uma escola 
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cuja meta é promover o conhecimento por meio do fazer racional-cognitivo. E, conclui 

a partir do princípio adotado, afirmando poder identificar nas crônicas de Rubem Alves 

uma concepção de escola que se faz promotora de uma educação praticada segundo a 

visão do ideal romântico da vida, na qual o afeto e o prazer prevalecem como estratégias 

pedagógicas. 

 

Em 2008, Maria Cristina Gomes Barbosa ao Departamento de Letras do 

Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora dissertação de mestrado com o título 

Chapeuzinho Vermelho: a reescrita de Braguinha e Rubem Alves. 

 Tendo em conta que os contos de fada, em meados do século XVII, eram 

concebidos como entretenimento dos adultos e contados em reuniões sociais, salas de 

fiar, nos campos e em outros ambientes onde se reuniam estes adultos. Que somente a 

partir do século XIX é que estes contos se transformam em literatura infantil. E, ainda 

que muitas das preocupações que povoam a mente das crianças são projetadas, 

inconscientemente, nos vários personagens da história, alimentada pelos conflitos 

vividos por estes personagens e vivenciadas pelas crianças no seu processo de 

crescimento, Barbosa afirma que sua pesquisa visa efetuar um estudo da narração 

ficcional do conto "Chapeuzinho Vermelho", escrito inicialmente por Charles Perrault e 

adaptado pelos Irmãos Grimm. Para, depois, finalizar com um exame literário das 

reescritas do conto na narrativa em versos de Braguinha e na paródia de Rubem Alves. 

Afirma a pesquisadora que a reflexão sobre os sentimentos de alegria, desejo, medo e 

solidão da moralidade legitimam uma hierarquia capaz de ampliar a formação da 

consciência moral e a dimensão desta presente nos desejos contemplados e mantidos 

pelos dois últimos autores. 

 

Em 2008, Rosângela Góis Barbosa apresenta à Faculdade de Letras e 

Linguística da Universidade Federal da Bahia dissertação de mestrado com o título A 

atribuição de sentidos e o fazer significativo em crônicas de Rubem Alves: formações 

discursivas, interdiscurso e polifonia. 

 O objetivo da pesquisa de Barbosa é analisar discursivamente seis crônicas de 

Rubem Alves com base nas teorias de Análise do Discurso de Pêcheux, da Polifônica de 
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Bakhtin e, ainda, na “Heterogeneidade(s) enunciativa(s)” de Jacqueline Authier-Revuz. 

A pesquisadora parte do pressuposto de que trabalhar textos observando os processos do 

fazer significativo e da atribuição de sentido requer conhecimentos sobre formação 

discursiva, interdiscurso e polifonia. Nas análises realizadas a autora afirma ter 

verificado como se dão tais processos nas crônicas selecionadas para compor o corpus 

do seu trabalho. Afirma que, para realizar sua empresa, foi necessário expor as três fases 

da Análise de Discurso, refletir sobre a polifonia na perspectiva bakhtiniana, 

compreender o conceito de formações discursivas, ideológicas, de interdiscurso e saber 

sobre a vida pessoal e profissional do autor. Além disso, foi-lhe necessário conhecer as 

condições de produção dos discursos materializados nas crônicas e, também, as 

condições de produção das próprias crônicas por ela analisadas. Através destas análises, 

segundo afirma Barbosa, tornaram-se visíveis as possibilidades de atribuição de sentido 

e, ainda foi-lhe possível verificar o modo como se dá o fazer significativo nas crônicas 

de Rubem Alves.  

 

Em 2009, Richard Kummel Lipke apresenta à Escola Superior de Teologia da 

Universidade Luterana de São Leopoldo-RS, dissertação de mestrado com o título Da 

Realidade ao Mito e vice-versa: a aula como sistema vivo e a experiência do 

renascimento. 

 A pesquisa de Lipke, conforme ele próprio, busca compreender o desejável 

renascimento mítico-arquetípico do parceiro pedagógico e a transformação da estrutura 

moderna do encontro institucional. Lipke afirma que seu trabalho segue a abordagem 

complexa, por meio da qual envolve e subordina a Biologia, a Psicologia profunda, a 

Teologia e a Pedagogia umas às outras. Na Biologia de Maturana, o pesquisador busca a 

compreensão do conceito de sistema vivo, que pode ser tanto o parceiro pedagógico 

quanto a aula. Na Psicologia Junguiana, sua busca se volta para o conceito de 

individuação, como projeto de renascimento. Na Mitologia grega arcaica, ele busca o 

exemplo das ações do sujeito nos mitos apresentados por Homero e por Hesíodo, 

especialmente encontrados nos mitos que falam do renascimento. Na Pedagogia, a 

pesquisa de Lipke busca na leitura de Rubem Alves, na sua proposta humanística 

utópica que engloba e aproxima, de forma intrínseca, os conteúdos biológicos, psíquicos 

e religiosos, que são as emergências do ser pós-moderno. 
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1.3 - Rubem Alves na Pena de Amigos e Admiradores 

 

Voltando à coletânea organizada por Vidal Nunes com a intenção explícita, 

segundo o próprio Nunes, de comemorar os setenta e quatro anos de Rubem Alves, em 

2007, passemos a sintetizar o que disseram do Pensador em apreço nos catorze textos ali 

reunidos. Nunes abre a coletânea apresentando as etapas do itinerário reflexivo de 

Rubem Alves. “A Primeira fase – diz Nunes – que eu denominarei de teológico-

pastoral, vincula-se à do jovem teólogo recém-formado no seminário Presbiteriano de 

Campinas.” À segunda fase deste itinerário Nunes chamou de filosófico-poética. E data-

a do início do exílio de Rubem Alves no pós-64 até meados da década de 1980 (p. 14). 

É nesta segunda fase, segundo Nunes, que se delineia a antropologia filosófica de 

Rubem Alves. E, nesta, “o homem passa a ser compreendido como um ser de desejo, de 

amor. A ciência, a religião e a educação, três temas importantes na reflexão alvesiana, 

passaram a ser compreendidas à luz do seu humanismo.” (idem). A terceira e última 

fase do itinerário construído por Nunes aparece o momento que ele chamou de poético-

filosófico. Nesta fase o pensador mineiro radicaliza sua reflexão, ”motivado por certos 

fatos da sua história pessoal e abandonando a linguagem científica e acadêmica, virou 

poeta e místico.” (p. 15). E, o próprio Nunes sintetiza o itinerário do seu biografado 

dizendo que “Em sua metamorfose, ele começou como teólogo otimista, tornou-se um 

filósofo cauteloso e, por último, chegou ao poético e místico preocupado em viver a 

vida no seu fluir. Converteu-se, assim, num cronista do cotidiano.” (p. 15). 

Nunes detalha estas três fases do pensamento de Rubem Alves em apenas 32 

páginas e o faz com esmero acadêmico e reluzente beleza literária. Por isso pode 

concluir registrando que o pensamento de Rubem Alves é dinâmico como dinâmica é 

também sua vida. Desde os tempos dos estudos no Seminário Presbiteriano de 

Campinas, quando conheceu o homem que lhe apontou, com suavidade e sabedoria, o 

mundo e os caminhos da fé que deseja e busca a libertação do homem e da igreja. Neste 

aspecto Nunes registra que, ainda na primeira fase do seu pensamento, mas depois do 

exílio, “os processos de mudanças sociais passaram a ser analisados e compreendidos a 
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partir dos sonhos e desejos humanos em meio às situações de opressão onde ela 

ocorresse.” (p. 49). Não mais ficava o filósofo e seu pensar, restrito à sociedade 

brasileira. E completa anotando que:  

O homem passou a ser definido, para além de um ser histórico, como um ser de 

sonhos e desejos. Alves procurou no interior do homem as condições das 

mudanças. Não se trata de excluir o homem da história: o escritor mineiro 

sempre compreendeu o homem como uma existência situada e datada 

historicamente. (NUNES, 2007, p. 50). 

 

Também, na terceira fase do pensamento de Rubem Alves Nunes volta a 

registrar a conexão do desenvolvimento do pensamento com os acontecimentos que 

marcam a vida e a história pessoal do pensador. E, então, registra:  

Nessa fase, se constata uma perda do interesse pelas investigações acadêmicas, 

pelas pesquisas científicas e filosóficas. Com alguns acontecimentos na vida de 

Alves, sobretudo o nascimento de sua filha, Raquel, em 1975, ele começou a 

pegar um novo caminho. Iniciou o trabalho com a metáfora; passou a escrever 

a partir do fluir da vida; não usava as palavras frias da ciência, mas as 

palavras saborosas dos poetas. (Idem, p. 49/50). 

 

E encerra seu texto dizendo que, o poeta Rubem Alves leva a sério o que dissera 

na fase do filósofo. O filósofo Rubem Alves havia dito e repetido que “o homem é antes 

de tudo um ser de amor.” Com isso apontava veredas novas, nas quais caminha, agora, 

como poeta, místico e cronista do cotidiano. (p. 50). 

 

Gilberto Aparecido Damiano mostra que em Rubem Alves a Racionalidade 

não tem fronteira. E que o método arqueogenealógico é a forma de pensar adotada pelo 

filósofo de Boa Esperança. Em 27 páginas cheias de palavras compostas, sempre em 

busca da poeticidade que caracteriza a escrita de Damiano, este discípulo explícito de 

Rubem Alves é exímio jogador do jogo das contas de vidros. Ou, como ficou dito da 

dissertação de mestrado do próprio Damiano “Rubem é o mestre do jogo”. Mas também 

Damiano joga muito bem, prova disso é a tese de doutoramento que apresentou para a 

Universidade Metodista de Piracicaba, em 2001, cujo título é “Semente Voadora: 

Germinação Epistemestética de uma Pedagogia Spathodea”. No texto que escreveu 

para a coletânea em apreço, ele diz que Rubem Alves “se mostra como beija-flor ou 

borboleta que aqui e acolá suga de diversas flores-fontes o néctar da subjetividade”. 

(p.57). Depois acrescenta que o pensamento de Rubem Alves é pensar-sentir e vice 

versa. E tem por origem raízes diversas. E aponta algumas delas: 
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O cristianismo-luterano, a fenomenologia, o marxismo, o existencialismo, a 

psicanálise, traços do taoísmo etc. Ingredientes que podem ser lidos em seus 

diálogos com Santo Agostinho, Karl Barth, Marx, Otávio Paz, Peter Berger, 

Bíblia Sagrada, Nietzsche, Lutero, Camus, Hegel, Buber, Freud, Cecília 

Meireles, Guimarães Rosa e outros. (DAMIANO, 2007, p. 58).  

 

Mas Rubem Alves não copia suas raízes, pois são apenas raízes e não forma. Por 

isso Damiano se apressa em dizer que o pensador de Boa Esperança tem naqueles outros 

“Companheiros de jornada” e ao incorporá-los o faz de modo próprio, peculiar e “com 

ênfases diferentes e, mesmo, divergentes” (p. 58). E sintetiza a poeticidade de Rubem 

Alves afirmando que  

[...] a linguagem poética, estética ou sensibilidade na qual vemos, não aquilo 

que já existia sempre, e, sim, outro versificar. Re-verso, como o avesso de 

Pinóquio (Idem,1992). Há indelevelmente a presença da afetividade e das 

emoções neste jogar sensível que quer acariciar, cheirar, ver, ouvir, degustar, 

procriar, penar e fazer amor com o Cosm(étic)o. (Idem, 2005). 

 

Diz Damiano que o pensamentafetivo de Rubem Alves tem o corpo como tema 

fundante. E cita correspondência pessoal em que Rubem diz que tudo que escreveu o 

faz para completar o próprio corpo. E repete a frase de Nietzsche “a única coisa que é 

simbolizada é o corpo”. (p. 79). Damiano diz que, para Rubem Alves, assim como para 

Nietzsche, o corpo é a grande razão. Então o que encontramos nos escritos do pensador 

de Boa Esperança pode ser resumido em: “...tudo a partir do corpo. Tudo pelo corpo, 

centro dos versos. Extensão do corpo, a ‘grande razão’” (p. 79). Depois citar um trecho 

de variações sobre a vida e a morte encerra seu texto dizendo 

A vida se apresenta como um grande “jogo das contas de vidro”: ritos, gestos, 

símbolos, salmos, poemas, lágrimas... crepúsculo da vida. Alves nos põe a 

sentir-pensar, jogando com sua epistemo-metodologia arqueogenealógica, uma 

outra racionalidade ou jogo de linguagem que questiona a educação de 

rebanho, e que promove razão, emoções, sentimento, onde o corpo conhece, 

transgride e/ou caminha na e para além das fronteiras epistemológicas. (p. 80). 

 

Para Julio de Santa Ana Rubem Alves é um pensador fiel às suas origens. É 

alguém  

[...] que sempre se assombra com coisas, acontecimentos e processos que 

ocorrem em sua vida e no mundo que o cerca; suas variadas cogitações dão 

testemunho de um espírito multifacetado que, não obstante seus motivos 

mutáveis de admiração ou de espanto, consegue ser idêntico a seu princípio. 

(SANTA ANA, 2007, p.85).  



62 
 

Neste aspecto Santa Ana coloca Rubem Alves no grupo de Nietzsche. Essa 

espécie de pensadores que, “através do seu itinerário vital, demonstrou consciente poder 

ao se arriscar nessas aventuras, muitas vezes inesperadas e insuspeitadas, que 

freqüentemente abriram novos caminhos para aqueles que se atrevem a caminhar por 

essas veredas.” (p. 85). E assim Santa Ana apresenta Rubem Alves como pensador que 

tem desde o início de sua carreira predisposição ética. Manifestada na esperança e na 

luta que esta desencadeia pela libertação. Rubem Alves foi pioneiro no movimento de 

Teologia da Libertação. Essa predisposição ética desencadeia a intenção pedagógica do 

pensador de Boa Esperança. E, então, Rubem Alves pensa a educação como meio de 

formar o ser em liberdade, o que o aproxima do pensamente pedagógico de Paulo 

Freire, de quem foi amigo e admirador. 

Santa Ana termina seu texto de apenas seis páginas e meia falando que na obra 

de Rubem Alves, há uma aspiração à estética. A beleza é intenção indubitável do 

pensador de Boa Esperança, de quem é impossível dizer que tenha um pensamente 

sistemático. Pois, muito longe está das intenções deste “encapsular suas reflexões em 

normas metodológicas constantes e invariáveis.” (p. 90). 

 

Regis de Morais apresenta o pensamento social de Rubem Alves. Começa 

falando de como o adolescente Rubem Alves desejou atrair multidões como músico 

(não deu certo), como pregador das multidões (época do fundamentalismo, depois 

abandonada pelo pensador mineiro). Aquele heroísmo de que sofre todo adolescente 

normal.... 

Depois fala das primeiras obras em que já aparece bem delineada a teologia da 

esperança e da (esperança) da libertação humana, o amigo Regis de Morais afirma que 

esta é uma fase política da obra de Rubem Alves. Porém, o pensador mineiro apresenta 

uma consciência política controversa e polêmica. Inspirada principalmente em Karl 

Manheim e Ernst Bloch, mas, acima de tudo, plantada na realidade social e política 

brasileira e latinoamericana. Por isso mesmo revolucionária. É deste tempero que 

nascem seus dois primeiros textos acadêmicos. A dissertação de mestrado “Uma 

interpretação teológica do significado da revolução brasileira”, apresentada ao Union 

Theological Seminary, de Nova York, e a tese de doutoramento “A Theology of Human 

Hope”, apresentada ao Priceton Theological Seminary, em 1968. Nesta primeira fase do 
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pensamento de Rubem Alves, Regis de Morais encontra a preocupação com a liberdade 

do homem individual e coletivo, pessoas e povos devem ser convocados à liberdade e o 

Rubem o faz de jeito próprio, com características suas. O que o faz ser, quase sempre 

incompreendido. 

Na fase seguinte Rubem Alves empreende sua caminhada Contra o “feitiço da 

linguagem”. Especialmente em suas obras “O enigma da religião”, de 1984, e “A 

gestação do futuro”, de 1972. Agora a libertação passa pela rejeição e luta contra os 

emaranhados fios da linguagem social e culturalmente construída. Então, Rubem Alves 

passa a escrever intencionalmente no estilo literário. Produz Crônicas de Educação e 

estórias infantis. Pois, encontra nesta arte arma eficaz e eficiente na luta contra a 

alienação promovida pela ilusão do tecnologismo e cientificismo impeditivos da 

liberdade de pensar, criar e vivenciar o prazer e a alegria. O que não significa que 

escreve para crianças, pois, o nosso filósofo escreve para todos, de todas as idades e 

níveis culturais. Torna-se um cronista da vida cotidiana, mas vida que se dá em 

sociedade. Rubem Alves, segundo Regis de Morais, pensa a coletividade e não, como 

muitos pensaram e disseram dele, que vinculado aos princípios burgueses pensava o 

indivíduo desvinculado do contexto social e histórico. 

Coetaneamente a uma série de conferências no exterior Rubem Alves faz 

publicar Protestantismo e Repressão, em 1979 e Variações sobre a vida e a Morte, em 

1982. Textos em que, segundo Regis de Morais “as inquietações do pensador mineiro 

estoura os cercados e suas preocupações se multiplicam”. (p. 104). O amigo do 

pensador de Boa Esperança diz se alegrar ao ver que, ainda hoje, este arguto filósofo 

continua a crer na utopia. E narra conversa informal havida entre eles em que Rubem 

revela acreditar no imprevisto: “nisto em creio. Creio que se pode dar algo imprevisto – 

algo do que não faço a menor idéia agora – que vença as coisas atualmente 

desesperadoras, como o aquecimento global. Se vier o imprevisto, as pessoas o 

chamarão de Deus”. (p. 107). 

 

Antonio Joaquim Severino mostra que o pensamento de Rubem Alves ocupa, 

na filosofia da educação, de forma bem brasileira, a cadeira reservada a critica da 

infelicidade na escola. Em texto leve e descontraído Severino começa por traçar pontes 

entre o pensamento de Rubem Alves e suas raízes mineiras. Fala de raízes telúricas 
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arquetípicas do modo de pensar do filósofo de Boa Esperança. Sem perder o caráter 

acadêmico e sem fugir da profundidade filosófica que lhe é característica Severino se 

aproxima de um idílio ao se referir às origens mineiras de Rubem e dele próprio. 

Lembra que nasceram em municípios vizinhos. Separados apenas pelas dançarinas 

águas do Sapucaí. E diz que: 

Não adianta viver depois nas instituições panópticas, nem passar anos nas 

grandes cidades ou no exterior, falar outras línguas, mergulhar em outras 

culturas, quiçá mais deslumbrantes, aprender tanta coisa nova e complexa, 

nunca mais nos libertamos das experiências vividas nos primeiros quinze anos 

de vida... (SEVERINO, 2007, p. 117). 

 

Depois coloca Rubem Alves entre os pensadores pós-modernos que, inspirados 

em Nietzsche, privilegiam o estar no mundo. E afirma que a preocupação de Rubem 

Alves “gira em torno dos caminhos e possibilidades do agir do sujeito, que busca 

ampliar seu território de autonomia, perante os múltiplos determinismos que o cercam.” 

(p. 121). Quanto ao pensamento teológico do seu conterrâneo Severino afirma que o ex-

pastor de Lavras “busca um enfoque teológico que resgate a liberdade humana perante 

todas as formas e escravização.” (p. 123). E para confirmar a humanidade desse pensar 

teológico-humanista se inspira mais uma vez em Nietzsche quando tece suas criticas ao 

“desprezo dos cristãos pelo corpo e pelos sentidos, a aniquilação do homem diante de 

Deus”. Pois, conclui o pensador de Boa Esperança que  “é por intermédio do corpo que 

o homem pensa, percebe o seu eu na medida em que se encontra com o outro, superando 

sua condição de mônada isolada.” (p. 123). Além disso, Rubem Alves acredita que o 

espírito é uma dimensão do corpo. O poder de voltar-se para o futuro que por este é 

determinado. 

Quando trata do pensamento educativo de Rubem Alves, Severino lembra da 

distinção que seu conterrâneo faz entre Educador e Professor. Em texto de 1982, Rubem 

afirma que o educador é singular, possui personalidade própria e não pode ser formado 

segundo os moldes da educação moderna. Pode sim, ser acordado. Mas para agir 

segundo sua ética, seus princípios e as relações específicas que nascem da convivência 

com os educandos. Enquanto o professor é funcionário e pode ser formado, para as 

necessidades específicas do sistema que o utiliza, de forma padronizada, à semelhança 

do plantio de eucaliptos, desenhados em fileiras, em ordem militar, para serem 

descartados em pouco tempo. O professor é formado e pago para cumprir ordens dos 

seus superiores. É funcionário da instituição e segue fielmente o que determina o 
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sistema. Neste aspecto é especialista em reprodução, não passa de mera peça num 

aparelho ideológico de Estado. “Um educador, ao contrário, é um fundador de mundos, 

mediador de esperanças, pastor de projetos” (ALVES, 1982, p. 26 apud SEVERINO, 

2007, p. 125/126). Segundo Severino, Rubem Alves, quando se ocupa do pensar 

educativo, privilegia a análise institucional e, recorre ao próprio autor em apreço para 

justificar sua afirmação. Pois é o próprio Alves quem afirma dizendo: 

[...] pois ela se abre numa esfera em que a minha decisão conta, em que as 

pequenas alianças fazem uma diferença, em que o indivíduo e os grupos 

reduzidos ganham significação. Porque é somente a partir de pessoas 

concretas, de carne e osso, que a linguagem é falada. (ALVES, 1982, p. 63 

apud SEVERINO, 2007, p. 127). 

 

Severino quer saber as razões que levaram o Pensador de Boa Esperança a se 

ocupar de forma deveras apaixonada da educação. E, em suas reflexões é levado a 

concluir que:  

A paixão de Rubem Alves pela educação nasce de seu sonho de uma 

humanidade feliz. Seu afã de educador se legitima pela vontade de semear as 

sementes de sua mais alta esperança, aquela de construirmos um futuro melhor, 

mais humano. Os modelos de educação assim como todos aqueles de 

intervenção política na sociedade não lograram êxito. A educação fornecida 

pelo sistema escolar tem representado muito mais uma força desumanizadora, 

que só causa a infelicidade das pessoas, fazendo exatamente o contrário do que 

promete. Não consegue libertar os sujeitos educandos. (SEVERINO, 2007, p. 

129). 

 

Reuber Gerbassi Scofano defende que o pensamento educacional de Rubem 

Alves, sob a influência do Zen-Budismo re-significa o conceito de Iluminação em 

função da idéia de desaprendizagem. Afirma que o conceito de Iluminação que aparece, 

desde o início nas obras teológicas do pensador de Campinas, migra para as obras de 

educação e tem papel importante no processo de desaprendizagem defendido por 

Rubem Alves. Depois de apresentar como o conceito aparece no zen-budismo e de 

apresentar os conceitos de Koan e Satori e seus conteúdos no interior da doutrina zen, 

Scofano apresenta seus argumentos em defesa de sua tese de que, em Rubem Alves, 

tanto Iluminação quanto Desaprendizagem são originários da filosofia zen-budista. 

Scofano acredita que para Rubem Alves os problemas da educação brasileira, da 

qual o pensador de Boa Esperança é critico ferrenho, não estão no nível da consciência, 

mas na própria estrutura social, que força e perpetua esses problemas. É dessa 
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descoberta que se nos impõe considerar a necessidade de mudanças sociais e a 

educação, no interior desse processo, deve criar consciência inquieta e criativa que, por 

ser desajustada cria condições para pensar as transformações necessárias. Para tanto 

uma pedagogia adequada faz-se necessária e até mesmo urgente. Uma pedagogia que 

possibilite o desenvolvimento de uma nova postura educacional, que não privilegie 

apenas o racionalismo. Uma pedagogia que leve o homem, de todas as idades, a 

reaprender as linguagens do amor, da alegria, da emoção e possa trazer todos estes para 

a escola. E acrescenta que, para Rubem Alves, a educação não pode ser a mera 

transmissão de conhecimentos ou a preparação para um futuro distante e incerto. A 

educação, para ser verdadeiramente significativa deve, em primeiro lugar, ajudar o 

aluno a redescobrir a alegria de viver. Alegria que muitos de nós perdemos e, ao perdê-

la, nos tornamos pessoas acomodadas, alienadas e domesticadas pela sociedade de 

consumo. (p. 147). Diz ainda que:  

Quem lê os livros de Rubem Alves, como: Estórias de quem gosta de ensinar, 

Conversas com quem gosta de ensinar, A alegria de ensinar, Conversas sobre 

educação, Entre a ciência e a sapiência e A escola com que sempre sonhei sem 

imaginar que pudesse existir, entre outros, vive plenamente a sensação de 

abertura de um novo olhar sobre a educação.  Transita invariavelmente pela 

experiência da Iluminação. (SCOFANO, 2007, p. 148). 

Scofano afirma que a nova maneira de conceber a educação proposta por Rubem 

Alves segue o exemplo dos mestres do Zen-Budismo. Estes mestres não tinham a 

pretensão de ensinar coisa alguma. O que desejam era “desensinar”. E cita o pensador 

mineiro ao referir-se à avaliação na prática dos mestres Zen. 

Avaliações de aprendizagem? Nem pensar. Mas estavam constantemente 

avaliando a desaprendizagem dos seus discípulos e quando percebiam que a 

desaprendizagem acontecera, eles riam de felicidade... (ALVES, 2001, p. 27 

apud SCOFANO, 2007, p. 151). 

Para Scofano, os educadores não podem desprezar o fato de os mestres Zen, os 

psicanalistas e os poetas apontam para o caminho da Iluminação e da Desaprendizagem. 

(p. 153). Diz ainda que ao lermos Rubem Alves somos desafiados a desenvolver um 

“terceiro olho” e, também, a desaprendermos toda uma forma de educar que 

acreditávamos ser a ideal, mas que na verdade provoca sofrimento e enfado aos alunos. 

E acrescenta: “a obra educacional de Rubem Alves nos mostra que é possível 

rompermos com tantos absurdos que acontecem na escola.” (p. 153). Porém, o ponto 

alto da defesa de sua tese em que afirma a filiação da pedagogia alvesiana ao 

pensamento Zen-Budista é quando declara com todas as letras: 



67 
 

A meu ver, Rubem Alves constrói seu pensamento pedagógico seguindo os 

passos desses mestres porque suas provocações educacionais visam exatamente 

desestruturar velhas formas de ver a educação. Seu pensamento desenvolvido 

através de crônicas, “estórias”, ensaios bem-humorados e cheios de afeto e 

apelo para o lado sensorial do homem, funcionam como um Koan. Este gera 

um impacto que em seguida desencadeia a Iluminação e, a partir desta, uma 

ressignificação com relação ao que pensávamos antes sobre as grandes 

questões relativas ao ato de educar. (SCOFANO, 2007, p. 153). 

Para confirmar sua tese evoca fala do próprio Rubem Alves em seu Livro sem 

fim, quando o filósofo de Boa Esperança chama sua perspectiva educacional de 

Pedagogia da Inconsciência, por esta valorizar a dimensão do prazer e dos sentidos, 

enquanto a escola ensina como se seus alunos só existissem do “pescoço para cima”. (p. 

154). 

 

Leslie R. James mostra,  neste texto de quatorze paginas, de fácil leitura e difícil 

compreensão, que a teologia de Rubem Alves é da libertação e ecumênica, ao mesmo 

tempo. É, também, esperança concretizada na busca de uma nova humanidade. Afirma 

que a Teologia da Libertação é a gênese de uma nova humanidade. E que as 

investigações de Rubem Alves sobre a Esperança são, na verdade, uma teopoética que 

abre espaços na tradição histórico-libertária e torna-se dialógica, uma vez que está, 

fundamentalmente, alinhada a indivíduos, à cultura e à regeneração social. De forma 

pouco clara, pelo menos para mim, James afirma que “A Esperança, mais que um ópio, 

estimula o mundo-como-tal a realizar em si aquilo que ele verdadeiramente é, enquanto 

reivindica o que lhe pertence.” (p. 164). Diz ainda que a teopoética de Rubem Alves é 

um convite a revisar a teologia. E o é, tanto na forma como no conteúdo. Porém, mais 

importante é que Rubem Alves, ao final de sua análise, convida o leitor a ver a 

esperança como transgressiva ou subversiva. A esperança como Rubem Alves a 

concebe é um convite a revisão da realidade. (p. 171). 

Não podemos cobrar muito de R. James, uma vez que ele deixa entrever,  no 

texto em apreço, que não é grande conhecedor da obra de Rubem Alves. Mas sabe 

muito sobre a questão da mistura das raças a partir da leitura dos autores caribenhos. 

  

Homero Reis apresenta a teologia de Rubem Alves como uma cozinha com 

cheiro de céu (desde o Rio Grande do Sul Iuri Andreas Reblim trabalha na mesma linha 
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a pesquisa que fez para a dissertação de mestrado, apresentada à Escola Superior de 

Teologia de São Leopoldo). Em poética introdução ao texto que prepara para a 

coletânea dirigida por Nunes afirma que o tema predileto de Rubem Alves é a vida, a 

beleza e o prazer. Depois afirma que: 

A vida de Rubem Alves pode ser vista sob o prisma de uma profunda e inquieta 

devoção, associada a um discurso crítico poderoso. Rubem não deixa pedra 

sobre pedra naquelas questões assumidas como verdades absolutas que nos 

foram impostas por algum tipo de radicalismo. Ele acredita que o fundamento 

primordial do ser humano é a divina capacidade de pensar e refletir sobre o 

que se crê. (REIS, 2007, p. 177). 

Afirma também que aqueles que lêem apenas as linhas dos textos de Rubem 

Alves não sabem ler. Pois, Rubem Alves não é óbvio. Para entendê-lo não basta juntar 

as letras. E, mais que isso, “só entendem o Rubem aqueles que mergulham na imagem, 

degustam o som, escutam as cores, saboreiam o entardecer, gostam de jiló com angu, 

contemplam ipês.” (p. 177). Reis afirma que Rubem Alves não se satisfaz com o 

comum, pelo comum. Porém, alegra-se e faz alegrar aos que dele se aproximam com a 

profundidade das coisas simples. “Brincando, ele diz que quem não é capaz de sonhar 

não é capaz de se enternecer com o apito da velha locomotiva nas serras de Minas.” 

(idem). 

Depois de apresentar a teologia de Rubem Alves, e no interior desta os 

principais aspectos do seu humanismo político, a concepção que tem o pastor de Lavras 

sobre questões teológicas como Lei e da Graça, Liberdade e Violência Social, Reis 

conclui que Rubem Alves é mais que um teólogo,  

é um livre-pensador que se coloca na linha profética dos grandes educadores 

comprometidos com o tornar-se humano, humanizar-se. Se seu discurso não 

agrada aos detentores do saber teológico, nada há que se possa fazer sobre 

isso. Rubem não está preocupado em justificar-se. Mesmo porque sua missão é 

de comunicar, de educar, de provocar a reflexão. (REIS, 2007, p.186). 

Para Rubem Alves a morte de Deus é um mistério, pois sobre o túmulo de Deus 

cai, hoje, uma chuva de deuses.  E Deus sobrevive à sua própria morte. “Os ateus tem 

seus santos, e blasfemos constroem templos”. E Reis, seguindo os passos de Rubem 

Alves, conclui dizendo que “o homem viverá sempre entre deuses, demônios e 

fantasmas, símbolos de suas aspirações e temores – ainda que esses mesmos símbolos 

se envergonhem de suas próprias origens e se revistem de roupagens seculares.” (p. 

187). E acrescenta que este é o universo teológico de Rubem Alves, o pensador de 

Campinas. 
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Juan Jacobo Tancara considera que os conceitos de corpo e de nostalgia, assim 

como aparecem no pensamento de Rubem Alves, podem ser representados pelos 

símbolos ou imagens de Florestas profundas e Mares desconhecidos. Para o pesquisador 

costa-riquenho em toda a obra de Rubem Alves a preocupação primeira é com o ser 

humano e não com Deus, como pode parecer. Em tudo que escreve, o pensador 

brasileiro, como ele se refere a Rubem Alves, está sempre a se ocupar com o ser 

humano. O corpo é o ponto de partida do pensador brasileiro. O sujeito é corporal. O 

poder, assim como a linguagem que usa para se fazer e fazer o mundo viver emergem 

do corpo do homem. (p.192). “Segundo Alves” – afirma Tancara – “cada corpo é centro 

absoluto de tudo quanto existe. Não há nada mais universal que o corpo. Ele cria o 

mundo e tudo quanto existe se organiza a partir dele.” (p.193). O desejo do corpo 

ultrapassa os limites, gera deuses e está grávido de mundos novos e utopias; dentro dele 

existe um paraíso que espera. Além disso, o corpo não procura só satisfazer 

necessidades biológicas, mas viver plena e prazerosamente. “O corpo procura uma 

experiência erótica: paixão, amor, abraços, sorrisos, carícias, contemplação, relação 

íntima com outros corpos, com as coisas, com a natureza, em fim, com os objetos que 

dão prazer.” (p.196). Não somos só aquilo de que somos feitos: carne, osso, sangue, 

mas também somos nossos desejos, somos nostalgias, somos amor. 

Toda a questão do poder passa pelo corpo. O ser humano ama e deseja porque 

pode amar e desejar. E, porque pode, deseja coisas boas para o corpo. Salienta citando 

Rubem Alves que quem deseja é o corpo. E mais importante: é o desejo do corpo que 

sustenta as esperanças. Ter esperança é saber que pode mudar o mundo. O poder nasce 

do amor e do desejo. Um mundo utópico só é possível pelo poder do amor. “Enquanto 

dom e amor, o poder sai do corpo. Só o corpo pode amar e desejar. O desejo se alia ao 

poder para que o corpo seja feliz.” (p. 207). 

Para Tancara o tema da linguagem é tão importante quando o do corpo nos 

escritos de Rubem Alves. Aparece já na sua tese de doutorado e é aprofundado pelo 

pensador nos seus escritos posteriores. Mais: para o filósofo de Boa Esperança a 

linguagem é extensão do corpo. (p. 209). Lembra o autor do texto em apreço que, em 

Dogmatismo e Tolerância, Rubem Alves afirma que “a linguagem é um esforço dos 

seres humanos para compreender suas experiências. Como extensão de seu corpo, ela 
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está plena de subjetividade, jamais é precisa, une e separa, ocasiona compreensão e 

incompreensão.” (p. 210). Depois acrescenta, agora citando “Creio na ressurreição do 

corpo: meditações”, de 1982 e “Poesia, profecia, magia: meditações”, de 1983, que, 

para o pensador de Boa Esperança 

A transformação do corpo-biológico em corpo-sujeito inclui também a 

transformação das coisas em símbolos. A linguagem permitiu ao ser humano 

satisfazer suas necessidades não só com recursos materiais, mas também com 

os símbolos, pois eles também são comida, bebida, enfim, cosias boas para a 

carne, especialmente para a que se encontra agoniada. (TANCARA, 2007, p. 

210). 

Tancara parece concluir que, sendo corpo e linguagem dois conceitos 

fundamentais no pensamento de Rubem Alves, a segunda parece sobrepor-se ao 

primeiro quando se trata da questão do comportamento humano. E busca em 

Dogmatismo e tolerância a seguinte afirmação de Rubem Alves “Os diferentes tipos de 

comportamentos humanos são herdados através da linguagem e não por herança 

biológica.” (p.211). 

No entanto, não é sempre assim. Na maior parte do tempo, das relações e nas 

diversas dimensões do ser humano, do corpo e da linguagem, parece haver grande 

harmonia e equilíbrio entre os dois conceitos. Foi o que encontrou Tancara em “A 

Alegria de Ensinar, de 1994. Ali Rubem Alves afirma que: 

O que a linguagem ou as palavras despertam e invocam é o mundo que jaz em 

nossos corpos em estado de hibernação. A este processo mágico pelo qual as 

palavras despertam o mundo adormecido, Alves chama de “educação”. O 

mundo começa – diz o poeta – quando a palavra faz amor com o corpo. 

(TANCARA, 2007, p. 212 e 213). 

Na parte em que trata do conceito “Saudade”, Tancara começa por afirmar que o 

termo pode ser traduzido como recordação, atração, nostalgia da terra natal. E conota a 

presença ausente de alguém ou algo, paixão pelo ausente, desejo. (p. 213) 

Saudade é, então, para Rubem Alves, “Paixão pelo ausente”. Por isso é poesia. E 

poesia, para o pensador de Boa Esperança “é memória de um fato belo que nunca foi 

esquecido”. (p. 213). É, também, memória de uma felicidade perdida. E Tancara retoma 

o livro de Rubem Alves “O retorno e terno”, de 1992, para dizer que  

sentir saudade é amar o instante, o clímax, no qual fomos um com a pessoa 

amada. Antes de amar a pessoa, amamos a momento que estivemos com ela 

(1992, p. 108). Um tempo que gostaríamos de guardar para sempre: a imagem 

dessa cena junto à pessoa amada. Não amamos a pessoa, mas a cena (1992, p. 
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39-42). Este amor, esta saudade, fazem desse momento um momento belo. 

(TANCARA, 2007, p. 214 e 215).  

Em nota de rodapé Tancara observa que Rubem Alves afirma, em O retorno e 

terno, página 165, que “A experiência poética não é a de ver coisas grandiosas que 

ninguém mais vê. Ela é a experiência de ver o absolutamente banal, que está bem diante 

do nariz, sob uma luz diferente”. (p. 214). Então podemos nos perguntar como pode-se 

encontrar beleza na saudade, na nostalgia. Não pareceria que são mais dores e tristeza 

que beleza? Tancara encontra em “Poesia, profecia, magia: meditações”, de 1983, uma 

resposta de Rubem Alves a essa questão. Na página 59 desta obra o pensador de 

Campinas afirma que “quando a nostalgia acariciada se faz visível, ela assume a forma 

de beleza.” (Nota de rodapé, p. 215). Tancara anota ainda, em Tempus fugit, de 1997, 

uma imagem muito cara a Rubem Alves, a qual o pensador mineiro retoma em diversas 

outras ocasiões: a alegoria da mãe que arruma o quarto para o filho que já morreu. Essa 

imagem serve para se definir saudade e amor, ao mesmo tempo. E Rubem Alves a 

utiliza em outras situações. Na anotação de Tancara, Alves afirma “Exercício de 

saudade: fazer do novo presente um passado que já se foi. Saudade é o revés de um 

parto, é reformar o quarto de um filho que já morreu.” (ALVES, 1997, p. 76 apud 

TANCARA, 2007, p. 215). 

Em “A alegria de ensinar”, de 1994, conforme nos informa Tancara no texto em 

apreço, Rubem Alves afirma que quando sentimos saudade, percebemos que somos 

outros, que estamos ausentes para nós mesmos e isso é, na verdade a consciência da 

falta. “A saudade nos faz ver que não somos o que somos.” (p. 217). 

Teologia e Antropologia se confundem em Rubem Alves. O conceito “saudade” 

no pensamento do pensador mineiro nos remete às suas concepções de Homem e de 

Deus. Daria interessante tratado dissertar sobre esse assunto em Rubem Alves, aqui vou 

contentar-me em anotar as palavras de Tancara sobre a relação entre saudade e cultura 

no poeta e pensador de Boa Esperança. 

Também sentimos “saudade” da possibilidade de recuperar a unidade com a 

natureza. Muitas vezes desejamos voltar a ela. Ao ficarmos autônomos em 

relação à natureza, ficamos sós. Sem companhia buscamos a quem amar. Mas 

não encontramos ninguém: “amamos, desejamos. Mas não encontramos a 

pessoa amada. Não sabemos onde procurar o objeto desejado. É por isso – 

acrescenta o poeta brasileiro – que construímos o mundo da cultura, os jardins, 

as casas, as brincadeiras, os aquários, as esculturas, as ferramentas, a ciência, 

os quadros, os templos, as sepulturas e, sobretudo, as palavras, que são sabor e 
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condimento de tudo o que temos feito. (ALVES, 1983b, p. 37 apud TANCARA, 

2007, p.  219). 

 

O homem, segundo Rubem Alves, é um ser Crepuscular. Desta característica é 

que nascem a saudade, a tristeza, a contemplação e muitas outras manifestações do 

corpo e da alma humana. A religião e a poesia moram nessa crepuscularidade do ser 

humano. Então, Tancara pode anotar que “O crepúsculo nos abre um momento de 

contemplação, meditação, degustação e lucidez. É um tempo no qual a beleza se mostra 

em todo seu esplendor e nos sentimos em comunhão com ela.” (p. 221). Trilhando as 

sendas da antropologia de Rubem Alves, Tancara encontra em Tempus fugit a seguinte 

afirmação do pensador mineiro: 

O pôr-do-sol é metáfora poética, e se o sentimos assim, é porque sua beleza 

triste vive em nosso próprio corpo. Somos seres crepusculares. É por isso que 

essa é a hora do terror noturno, quando as pessoas, recordando-se de seu 

parentesco com as aves, regressam ansiosas para casa e acendem as luzes que 

não se apagam. (ALVES, 1997, p. 54 e 55 apud TANCARA, 2007, p. 221). 

 

Tancara encontra no “Creio da Ressurreição do corpo”, de 1982, Rubem Alves 

afirmando que “o crepúsculo, a tristeza-bela, faz-nos ver coisas invisíveis que moram no 

mundo da memória e no das esperanças. É por isso que no crepúsculo o mundo se torna 

um lugar mágico e secreto.” (ALVES, 1982b, p. 19 apud TANCARA, 2007, p. 224). 

Nesta mesma obra o pensador mineiro afirma que a saudade nasce sob a luz-triste do 

crepúsculo, não é possível criá-la por vontade própria. Por que ela é misteriosa, trazida 

pelo vento do Espírito. A nostalgia não tem nome. Há diversas possibilidades de nomear 

a nostalgia, e Rubem Alves destaca alguns nomes importantes com os quais se pode 

reconhecê-la. São eles: sede de lugares tranqüilos, de sorrisos, de palavras brandas, de 

vitórias (ainda que pequenas) ou de justiça. Temos saudade porque sentimos a ausência. 

Desejamos aquilo que o espaço e o tempo presentes não nos oferecem. A ausência e a 

distancia tornam mais fortes os nossos desejos. 

Tancara encerra seu texto dizendo que  

Os seres humanos sentem desejos e esperanças porque percebem a ausência. 

Essa ausência também se interpreta em Alves como a insatisfação do ser 

humano com o mundo que o cerca. Não há no mundo algo que corresponda a 

sua nostalgia. Daí a rebelião, o conflito, a inquietação, o desejo, a busca sem 

fim. (ALVES, 1981, p. 198 apud TANCARA, 2007, p. 224).  
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E, neste aspecto, afirma ainda que o desejo é consciência de falta, sintoma de 

ausência de algo que fomos e que podemos voltar a ser. 

 

Leopoldo Cervantes-Ortiz afirma no texto desta coletânea, em repetição à sua 

dissertação de mestrado de 1998, que teologia, poesia e liberdade no pensamento de 

Rubem Alves aparecem como manancial eterno. O teólogo mexicano começa seu texto 

afirmando que nas origens da Teologia da Libertação há um pensar tipicamente 

latinoamericano. Há forte presença de teólogos e teólogas protestantes. E, mostra que 

Rubem Alves, apesar do seu incontestável pioneirismo, é raramente reconhecido entre 

os fundadores desta teologia. Mas, segundo Cervantes-Ortiz, os dois primeiros livros do 

teólogo são provas do seu pioneirismo, injustamente relegado a segundo plano. Diz 

ainda que tanto em A Theology of human hope, tese de doutoramento do pensador de 

Boa Esperança, publicada nos Estados Unidos em 1969 e Tomorrow’s child: 

imagination, creativity and the rebirth of culture, de 1972, como em Protestantismo e 

Repressão, de 1979 e Dogmatismo e Tolerância, de 1982,  Rubem Alves se mostra 

autêntico fundador do pensar teológico latinoamericano. Depois mostra como o teólogo 

de Boa Esperança migrou da Teologia da Libertação para a Poesia. Diz o pesquisador 

mexicano que a nova fase da obra de Rubem Alves foi inaugurada com uma obra de 

título intencionalmente provocativo. Variações sobre a vida e a morte ou o feitiço 

erótico-herético da teologia, de 1981. Texto em que concebe a teologia como jogo. Mas 

que vai ainda além ao afirmar que: 

Neste jogo, o papel que o mundo moderno outorgou à teologia parece bastante 

cruel, pois quem controla o mundo não leva a sério o que os teólogos fazem ao 

se saberem donos e senhores do âmbito secular. Mas a teologia, desprezada e 

relegada ao sótão da Antiguidade, ainda tem muito o que dizer, por exemplo, 

que o corpo é o  centro de tudo e aí se decide a felicidade ou a infelicidade dos 

seres humanos. Cada capítulo (ou variação) deste livro é uma imersão nas 

verdades que os corpos humanos exigem para saciar suas necessidades, pois 

estas vão além do econômico ou visceral. A insistência da teologia em criar 

símbolos que outorguem esperança e sentido à vida é, efetivamente, uma 

questão de vida ou morte. (CERVANTES-ORTIZ, 2007, p. 238). 

 Diz Cervantes-Ortiz que algo similar aconteceu com os dois livros de Rubem 

Alves que vieram depois daquele, “Creio na Ressurreição do Corpo” e “Pai Nosso”. O 

primeiro de 1982 e o segundo de 1987. E afirma ter sido estas obras os primeiros passos 

de uma ruptura epistemológica-estética de Rubem Alves que passa, agora, a pensar e 

produzir fora dos paradigmas tradicionais, e vai construir, de forma espontânea e livre, a 
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síntese entre teologia e poesia. Está criada (ou seria adotada?) a teopoética, termo pelo 

qual ficou, posteriormente, conhecido o método alvesiano de fazer teologia. 

Cervantes-Ortiz nos remete aos comentários de Antonio Carlos de Melo 

Magalhães (p. 241). Então, fomos conferir o que pensa o teólogo batista e professor da 

Universidade Metodista de São Bernardo do Campo, em livro de 2000, publicado pela 

Editora Paulinas. Magalhães não reconhece o pioneirismo de Rubem Alves na criação 

do método teopoético, mas confere-lhe o mérito da apropriação, sob fórmula própria e 

muito específica, além de ser, certamente, o primeiro a adotar este método no contexto 

da América Latina. Escreve Magalhães:  

[...] precisamos reconhecer que, mesmo sem uma discussão teórica sobre o 

assunto, Rubem Alves foi assumindo de maneira crescente uma fala sobre Deus, 

que tem nos poetas e outros autores da literatura os principais interlocutores 

na apresentação de suas imagens sobre Deus. (MAGALHÃES, 2000, p. 144). 

 

Depois acrescenta que o modelo de Rubem Alves é próprio e se distingue do 

modelo empregado por Kuschel na Alemanha. Antes havia afirmado que “O teólogo 

Rubem Alves merece o reconhecimento de todos que refletem sobre o tema da relação 

entre teologia e literatura, por ser ele o primeiro a se apropriar de uma forma do fazer 

teológico que pode ser incluído dentro da teopoética...” (p. 144). Diz ainda Magalhães 

que na teopoética de Rubem Alves, a poesia não é mero objeto, pois, já apresenta em si 

mesma, aspectos essenciais e que são próprios da reflexão teológica. E que o pensador 

latinoamericano, mais que se preocupar em estabelecer diferenças e semelhanças tem a 

intenção e o desejo de “distanciar-se de forma radical da maneira de se fazer teologia no 

ocidente, como discurso racional sobre aquilo que foi um dia narrativa poética da fé.” 

(idem). 

Magalhães encerra seus comentários afirmando que Rubem Alves parte do 

pressuposto de que é na linguagem poética, na forma poética, e com as intuições e 

expressões do poeta, que o saber teológico reemerge dos escombros da racionalidade 

ocidental ao qual este saber foi subjugado. E acrescenta: 

Nada permanece intocável na teopoética, segundo Rubem Alves. O labor 

teológico não se contenta com a racionalização de práticas no campo da moral 

e da ética nem com o aprisionamento de Deus dentro dos conceitos. Ele alça 

vôo em direção a uma verdadeira arte no uso da linguagem, revisita a 

habilidade com a palavra, deixa-se levar pela criatividade livre da estética, 

propondo uma união entre beleza e verdade. (MAGALHÃES, 2000, p. 148). 
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Cervantes-Ortiz, antes de comentar a principal obra de Rubem Alves sobre a 

poesia, coloca o pensador mineiro na linha antropofágica de Oswald de Andrade, apenas 

reservando ao poeta de Campinas o imprescindível tom teológico. E cita texto de 

Rubem Alves em que este fala claramente da antropofagia do escritor de literatura. A 

citação é longa, mas vale a pena registrá-la aqui. E com ela encerramos nossas 

anotações sobre o texto de Cervantes-Ortiz que apresenta Rubem Alves ao leitor. 

A literatura é um processo de transformações alquímicas.  

O escritor transforma – ou, se preferem uma palavra em desuso, utilizada pelos 

teólogos antigos, “transubstacia” – sua carne e seu sangue em palavras e diz a 

seus leitores: “Leiam! Comam! Bebam! Esta é minha carne, este é meu 

sangue!” 

 A experiência literária é um ritual antropofágico. A antropofagia não é 

gastronomia, é magia.  

Come-se o corpo de um morto para se apropriar de suas virtudes.  

Não é esse o propósito da Eucaristia, o ritual antropofágico supremo? Come-se 

e bebe-se a carne e o sangue de Cristo para se fazer semelhante a ele.  

Eu mesmo sou o que sou pelos escritores que devorei...  

“E se escrevo é com a esperança de ser devorado pelos meus leitores.”  

(ALVES em “A beleza dos pássaros em vôo...” apud CERVANTES-ORTIZ, p. 

242 e 243). 

 

Romualdo Dias apresenta o pensamento e a obra de Rubem Alves sob o 

sintético dístico “A letra do desejo”. Com isso nos informa da sua leitura do Livro sem 

fim, de 2002, à luz da psicanálise, mais especificamente, sob a luz da obra de Freud A 

interpretação dos sonhos. Suas sete páginas e meia nos dão conta de que o autor vê um 

fio que liga e aproxima a de Rubem Alves da obra de Freud. Ligação esta que Dias 

encontra numa pergunta que Freud dirige ao editor de A interpretação dos sonhos, 

referindo-se à tradução da epígrafe escolhida pelo próprio Freud. “O que pode você ver 

de ‘prometeico’ nisso?” (apud DIAS, 2007, p. 258). Dias, então, transfere a pergunta de 

Freud para a escrita de Rubem Alves e registra “o que há de prometeico na escrita de 

Rubem Alves?” E responde afirmando que há muito de prometeico na obra do 

psicanalista de Campinas. E afirma que Rubem Alves “invade o Olimpo, rouba o fogo 

dos deuses e o leva para os homens”. E, ainda, que os castigos a que foi condenado o 

titã grego acontecem ao pensador mineiro pela mesquinha recepção de seus livros. E 

reafirma que vê na escrita de Rubem Alves uma obra titânica.  Escreve Dias: 

Os textos de Rubem Alves, sobretudo aqueles textos que ele começou a escrever 

na medida em que ia perdendo o medo de dizer os próprios pensamentos, são 

textos com a feição de Prometeu. Por meio da habilidade de suas palavras, ela 

faz o leitor se re-encontrar com os próprios desejos. Ou pelo menos os 
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aproxima até que sintam no ar um odor de vida. Por meio das palavras é 

possível sussurrar o convite que em algum grau consegue recuperar a 

sensibilidade da pele para o contato com o calor do desejo. (DIAS, 2007, p. 

259). 

Depois afirma que em todos os livros que o filósofo mineiro escreve depois de 

deixar o mundo acadêmico há sempre um sussurro no ouvido do leitor falando das 

condições de apropriação da potência de criação. E que, escrever nos moldes em que 

escreve Rubem Alves, é um constante enfrentamento dos deuses do Olimpo. E anota do 

Livro sem fim o trecho em que o autor escreve:  

Eu normalmente, quando estou escrevendo, me sinto em meio a esta orgia 

deliciosa – o que torna o ato de escrever um prazer torturante. É torturante 

porque me sinto sempre possuído pelo medo de que eu não seja capaz de 

colocar no papel a dança das palavras. É o medo de que o filho não nasça belo 

como eu o vi. (ALVES, 2002, p. 18 apud DIAS, 2007, p. 260). 

Então, Dias afirma que lembrar a presença do trágico na escrita de Rubem Alves 

é o mesmo que lembrar a amizade deste com Nietzsche. E afirma que a diferença entre 

os textos de Rubem Alves e os milhares de textos de auto-ajuda que confirma o ideal do 

mercado neoliberal está na dimensão trágica da obra do pensador de Boa Esperança. 

Pois, segundo Dias, Rubem Alves cuida permanentemente, em seus textos, da dimensão 

trágica da existência. E esse cuidado torna-se força que promove um tranco na vida de 

quem o lê. O leitor de Alves é tocado em suas entranhas e advertido, o tempo todo, de 

que a existência humana é, em si e inevitavelmente, trágica.  

Por fim, Dias arremata afirmando que “Rubem Alves nos convida a 

recuperarmos o nosso corpo que dança. E assim, nossa vida, em meio aos tropeços do 

cotidiano, pode ser recheada de festas.” (p. 262). 

Os três textos finais desta coletânea são, na verdade, três canções de fraternal 

amor e admiração pela obra e pensamento do filósofo de Campínas. Em tom idílico e 

telúrica melodia os três autores se dirigem a Rubem Alves como a um irmão muito 

querido, amigo indispensável, a quem muito  se admira e quer bem. O educador e poeta 

Severino Antonio, o ex-diretor da Escola da Ponte José Pacheco e o antropólogo, 

educador e conferencista Carlos Rodrigues Brandão, falam do amigo Rubem e para o 

amigo e companheiro com carinho e afeto. É como se dissessem aos seus leitores: Eis 

aqui o nosso irmão Rubem, a quem muito amamos e admiramos, pois ele muito nos 

agrada com sua obra e seu modo de ser e de pensar. 
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Severino Antonio apresenta algumas palavras, segundo ele próprio, sobre 

Rubem Alves e sua poética. E, nessa poética, nos apresenta algumas das faces da 

concepção pedagógica e filosófica de Rubem Alves. Dos múltiplos temas que 

configuram a obra do pensador mineiro, Severino Antonio escolhe os que lhe são mais 

caros. E os apresenta:  

Os textos que escutam os leitores, que podem, assim, recriar-se;  

As histórias mito-poéticas para crianças; 

A atitude neo-romântica, de educação dos sentidos e dos sentimentos, assim 

como da imaginação; 

O auto-auxilio, em relação à fé cristã, e a experiência da poesia como abertura 

ao sagrado; 

O pensar por imagens, por metáforas, contra o primado do raciocínio 

cartesiano; 

A religação entre transcendência, utopia e a história cotidiana. (ANTONIO, 

2007, p. 265). 

 

Em apenas doze páginas Antonio apresenta uma série de imagens que lhe são 

caras porque o liga ao amigo. Cita duas vezes Guimarães Rosa. A primeira para dizer 

que “Amor é luz lembrada”. Na segunda para dizer que “o que existe quer virar 

música”. (p. 266 e 276, respectivamente). Lembra Murilo Mendes e o romantismo para 

“assinalar uma das marcas do pensamento e da obra de Rubem, que é essa ideia de 

educar poeticamente, dentro de uma concepção romântica.” (p. 267). E afirma que 

“desde o século XIX, há um embate mortal e contraditório entre os românticos e o 

mercado.” Na esteira desse embate é que a mentalidade mecanicista e o cientificismo 

triunfaram e, vitoriosos, têm feito com que o romantismo seja pensado apenas “como 

evasão, lamento, solidão narcísica, medo do amor e da morte, incapacidade de viver o 

tempo que nos é dado”. (idem). E, passando ao pensamento pedagógico de Rubem 

Alves afirma que este  

[...] traz diversos sinais de uma poética romântica: valoriza mais o afeto, do 

que o raciocínio lógico; valoriza mais a imaginação, do que as informações; 

valoriza mais a intimidade – dos vários mundos que existem dentro de nós, do 

que a utilidade, a funcionalidade; valoriza mais a centelha intuitiva, do que a 

elaboração geométrica. (ANTONIO, 2007, p. 269). 

Depois de rememorar diversos fatos que o ligam ao filósofo de Campinas, 

afirma: “cada vez mais, fui descobrindo e redescobrindo que o sagrado não estava 

ausente, o divino não estava ausente. O sagrado estava recomeçado na poesia. A poesia 

era a presença do sagrado, os invisíveis estavam presentes” (p. 271). E das histórias 
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infantis de Rubem Alves afirma que são histórias que ajudam as crianças a elaborarem a 

própria dor e suportar a realidade. Que ajudam a trazer de volta a capacidade de sonhar 

e possibilitam a relação amorosa com o mundo. Diz ainda que “essas histórias são 

atravessadas pelo sagrado, trazem sinais da presença divina, nelas mesmas, nas crianças 

e em nós”. (idem). 

Antonio encerra seu texto chamando a atenção para a afirmação de Rubem 

Alves que afirma ser o nosso corpo um poema. Diz ele:  

Essa imagem compartilha de uma ancestral concepção filosófica e poética, a de 

que nosso corpo é feito também de palavras, de idéias, do que sonhamos, assim 

como de resíduos de estrelas. Nosso corpo é um poema. Rubem recria e alonga 

a metáfora milenar: escreve que muitas vezes somos possuídos pelas fraturas, 

pelas lacunas, pelas dores, pelas angústias. Nesses momentos há um verso, há 

uma estrofe em que o poema se rompeu, e a cura é recuperar a inteireza do 

poema. (ANTONIO, 2007, p. 272). 

 

José Pacheco – Desde a Escola da Ponte, em Portugal, fala de seu encontro com 

Rubem Alves a partir do conto o “Pássaro Encantado”. Fala de umas cartas que enviou à 

neta apresentando-lhe o texto e o autor do texto. Cartas que foram transformadas em 

livro com o título Para Alice, com Amor. Fala da visita de Rubem Alves à Escola da 

Ponte, quando ele era ainda Diretor da instituição e do que Rubem escreveu sobre 

aquela escola que Pacheco recriou em Portugal. E que ficou conhecida no mundo inteiro 

e inspira tantos Gestores, Professores e escolas inteiras nos cinco continentes. 

Para falar de Rubem Alves e sua obra de educador, Pacheco se reporta às suas 

andanças pelo Brasil e aos inúmeros exemplos de tentativas bem sucedidas de práticas 

educativas que ele conheceu nas diversas regiões e cidades, próximas e distantes, em 

todo o vasto território brasileiro. Fala ainda dos pensadores brasileiros que pensaram e 

fizeram a educação no Brasil. Lembra Anísio Teixeira, Lauro de Oliveira Lima, Paulo 

Freire e afirma que urge redescobrir estes educadores e tomá-los como inspiração para a 

lide cotidiana dos educadores dos dias atuais. E arremata com incisiva questão: “Por que 

razão os professores das escolas brasileiras não estudam devidamente estes e outros 

autores?” E oferece ele mesmo a pista para as diversas respostas possíveis. Afirma 

Pacheco: “Talvez porque nos centros de decisão e nos lugares onde, supostamente, se 

produz ciência, abundem teóricos redundantes.” (p. 280). Nesta linha, afirma ainda o 

ex-diretor da Escola da Ponte que  
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[...] os teóricos redundantes não geram conhecimentos, apenas especulações 

que se refutam mutuamente e não fertilizam as práticas. Por isso, aprecio a 

frontalidade do Rubem, quando, nas suas crônicas, nos fala de escolas que 

agem à margem dessas bizantinas criaturas e da sua despicienda labuta 

teórica, que condena os professores a um praticismo inconseqüente, que adia a 

reconfiguração das escolas... e do país. (PACHECO, 2007, p. 281). 

Depois nomeio os lugares, no Brasil, onde encontrou iniciativas de “muitos 

professores que dão sentido às suas vidas, dando sentido à vida das crianças e das 

escolas”, inspirados em um Rubem Alves esperançoso e que, por isso mesmo, afirma a 

possibilidade de realização de utopias. (p. 282). Em seguida afirma que em suas 

deambulações pelo Brasil das escolas, verificou que Rubem Alves é inspiração para 

muitos anônimos educadores, que não desistem do sonho das suas vidas. E por se 

agarrarem com tenacidade a este sonho podem tecer uma rede de fraternidade que se faz 

fonte de esperança. Esperança que leva esses educadores a acreditar que, pela educação,  

o Brasil poderá  chegar ao exercício da cidadania  plena. (p. 284). 

Depois de afirma que o Brasil não é pobre em recursos humanos, apenas 

desperdiça recursos e que este rico país desconhece o que tem de melhor, Pacheco 

retorna às cartas que escrevera para sua neta Alice para citar a alegoria, realidade na 

vida selvagem dos pássaros, encontrada em texto do Rubem Alves, e anota: 

O guacho é um pássaro que constrói o seu ninho suspenso de um ramo. 

Perplexo face à mestria exigida pela construção desse ninho, o Pássaro 

Encantado interrogava-se: como é que o guacho coloca o primeiro graveto 

para construir o seu ninho? O guacho sabia que, para instalar os frágeis 

alicerces da estrutura que serviria de berço à sua prole, para enlaçar o 

segundo dos gravetos no ramo pendente sobre o abismo, precisaria de dois 

bicos fraternos e solidários segurando o primeiro. O guacho estabelecia pontes 

de entendimento entre diferentes linguagens, abrisse janelas sobre a lucidez dos 

dias, levasse o alimento da palavra simples e pura até às raízes dialógicas, até 

que o que padecesse de aridez se transformasse em comunicação fértil. 

(PACHECO, 2007, p. 283 e 284). 

 

Carlos Rodrigues Brandão faz um lindo depoimento de amizade ao qual dá o 

singelo título “A Árvore”. É mais um poema do que fala acadêmica ou depoimento. A 

exemplo do próprio Rubem, Brandão constrói uma alegoria para falar do amigo de 

muitos anos. Na figura de uma misteriosa árvore a reconhecido antropólogo de 

Campinas mostra-esconde o que pensa do homem e da obra do filósofo de Campinas. 

Recorre às figuras, também alegóricas, dos velhos e crianças e dos estudiosos e 

pesquisadores especialistas, para falar dos simples e dos doutos e da sabedoria dos 
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primeiros em contraposição à estultice dos segundos. E conclui que os simples 

compreendem e amam o homem e a obra em Rubem Alves, enquanto os escribas nada 

conseguem ver. Pois, como acertadamente afirma as Escrituras Sagradas do 

Cristianismo: o essencial é invisível aos olhos. 

Como bom cristão e indiscutível conhecedor da antropologia, Carlos Rodrigues 

Brandão pensa com o Apóstolo Paulo quando este escreve que Deus esconde os 

mistérios celestes dos sábios e doutores da lei, mas as revela aos simples. Com a 

sabedoria milenar de todos os cantos do mundo, todas as culturas e civilizações, 

Brandão dá à criança de sete anos de idade o poder de ver o que os adultos não podem 

ver e, quando têm a oportunidade de ver se recusam. Não se deixam acreditar, por se 

terem corrompido pela sabedoria dogmática da razão. Mas a criança insiste. Não 

desiste. E, nas trilhas da obra de Rubem Alves, toma os adultos pela mão e os leva a ver 

a flor multicolorida se transformar em pássaro-arco-iris. 

Eu cá na minha insignificância intelectual e incompetência poética, ao terminar a 

leitura desta coletânea, ouso concluir dizendo: 

Eu, ao me fazer criança,  

Também vi o pássaro multicor 

A voar pelos céus de Minas. 

Em direção ao sul. 

Só que o pássaro que vi, 

Diferente do pássaro que viu 

O Brandão menino, 

Não era um bem-te-vi. 

O pássaro que voou diante de mim 

Era uma bondosa e faceira Jurití. 

Não estou certo, apenas desconfio. 

E, por desconfiar apenas, 

Também acho que pode ser devaneio meu. 

Ou criatividade poética,  

Criança que mora em mim. 

Porém, acredito que este pássaro, 

Multicor, encantado e encantador. 
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Vez por outra, nos fins-de-tardes, 

Transforma-se em profeta. 

E pela sagrada metamorfose 

Faz-se também feiticeiro 

E mágico flautista. 

E faz poesia 

E toca piano 

E conta causos 

E bebe vinhos 

E fuma cachimbo 

E sonha sonhos 

E abraça os amigos 

E se faz poeta 

E conversa com Deus 

E contempla nas flores 

A alma da vida e do mundo. 

O âmago do humano ser. 

O mundo e a história de dores, 

O sonho de Isaías, 

Jardim de harmonia e cores. 

Chegada do ordo amoris. 

Lágrimas de saudade. 

Feitiço da linguagem. 

Prazer do corpo que ama. 

Música que faz doce dengo. 

Olhar que vê o infinito. 

No cheiro do bem amado. 

No olhar enamorado. 

(Dildo Brasil) 

 

Antes de passar ao próximo ponto das nossas anotações merece lembrar aqui a 

primeira coletânea de apreciações sobre a obra e o pensamento de Rubem Alves, levada 

a efeito pela Equipe do ISER, em 1988, por ocasião da publicação em língua portuguesa 
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de sua tese de doutorado, publicada pela Editora Papirus com o título Da Esperança. 

Ali foram reunidas onze falas, grafadas de modo livre e sintético, sobre o Prefácio que o 

próprio Rubem Alves escreveu para a edição brasileira do livro publicado vinte anos 

antes nos Estados Unidos sob o título A Theology of Human Hope. 

Verdade é que os onze textos que compõem a referida coletânea, salvo 

raríssimas exceções, não são de fácil leitura, uma vez que, influenciados pela leitura de 

“Sobre deuses e caquis”, e pela novidade que as idéias ali propostas representam nos 

meios teológicos e intelectuais, os diversos autores se permitiram voar alto em busca da 

poética e chegam, alguns deles, a abusar da simbologia e da liberdade poética, sem 

perceber que, a liberdade assim como a poesia, não pode ser alcançada senão por 

aqueles e aquelas que com sangue exprimem a arte que lhes vai na alma. Como o fez o 

próprio Rubem Alves. Neste sentido, alguns comentários chegam a ser ininteligíveis, 

outros quase desprovidos de conteúdo e análise crítica. Porém, todos válidos e 

significativos como registro do momento que representam. Inclusive os dois textos que 

pretendem apresentar oposição crítica às proposições de “Sobre deuses e caquis”, 

pareceu-me não terem alcançado tal objetivo. Não fizeram mais que beliscar com pouca 

energia e muito cuidado a proposta apresentada pelo filósofo e pensador de Boa 

Esperança. O Padre João Baptista Libânio, jesuíta de Belo Horizonte, ainda deixa 

transparecer que tem do que discordar e sabe por que discordar, mesmo que não queira 

fazê-lo naquele momento. Porém, o Luiz Roberto Alves, professor da ECA-USP, parece 

não saber ainda do que se trata. Mostra não saber ainda se discorda ou não das idéias e 

método de Rubem Alves. 

Todavia, as 75 páginas desta coletânea merecem ser lidas. Principalmente por 

terem sido escritas há quase vinte e cinco anos e conterem pontos de vista bastante 

pitorescos. O que faz deste conjunto de textos opinativos, divertida leitura para quem os 

ler despretensiosamente. Dialogar com estes leitores de outrora de Rubem Alves é 

agradável e, certamente, instrutivo para pesquisadores e curiosos de todos os tipos. São 

páginas carregadas de sentimentos, simplicidade e carinho para com o autor do prefácio 

em questão. É, por estes e outros motivos, documento precioso. Como acertadamente 

observa Nunes ao referir-se a esta coletânea, “é leitura obrigatória para os interessados 

em compreender o desenvolvimento do pensamente alvesiano.” (NUNES, 2001, p. 64). 

 



83 
 

 

1.4 - Possíveis diferenças entre esta pesquisa e as que a 

antecederam 

 

A principal diferença entre esta pesquisa e as que a antecederam é o objeto de 

investigação. Esta pesquisa pretende estudar e compreender a obra e o pensamento 

pedagógico de Rubem Alves não na sua totalidade, mas no que diz respeito à sua 

proposta pedagógica. É intenção primeira desta pesquisa, descobrir o pensar pedagógico 

que perpassa a obra do pensador de Boa Esperança. E, também, as raízes que dão forma 

e consistência a esta proposta ou concepção pedagógica. Não nos ocuparemos de toda a 

obra deste fértil, polissêmico e polêmico filósofo brasileiro. Em outras palavras, 

interessa-nos apenas aquilo que nos possibilite perceber a sua proposta pedagógica. Que 

será apreciada à luz dos fundamentos antropológicos que a sustentam e a determinam. 

Estamos de acordo com os que afirmam que a antropologia é o grande continuum da 

obra e do pensamento de Rubem Alves. Desde os tempos de estudante no Seminário 

Presbiteriano de Campinas quando o professor Richard Shull apontou-lhe o mundo 

como espaço da ação do crente e das igrejas e a vida como condição da dor e do 

sofrimento humanos, mas, ao mesmo tempo como possibilidade de prazer e liberdade. 

Foi caminhando nestas sendas que Rubem Alves descobriu o homem como centro do 

pensamento, da fé e da ação. E no homem o corpo como essência e centro irradiador de 

tudo que ao homem acontece. 

Neste aspecto será necessário, e necessário por ser desejo nosso, encontrar nas 

crônicas de Rubem Alves a sua proposta pedagógica. São quase oitocentas crônicas a 

que tivemos acesso. Ao fim da leitura percebemos que não poderia examiná-las todas. 

Trabalhar com essa totalidade seria praticamente impossível. Por isso optamos por 

examinar apenas sete delas, escolhidas aleatoriamente entre as mais significativas, mas 

sem nenhum outro critério que não fosse o acaso. 

Examinando os objetivos dos pesquisadores que nos antecederam foi-nos 

possível ver a possibilidade de dividir as suas pesquisas em quatro grupos. Um primeiro 

grupo que buscou compreender o pensamento teológico e a relação deste com a questão 
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do corpo. Um segundo grupo que se debruçou sobre a proposta lúdica e poética que o 

filósofo faz tanto para a teologia quanto para a educação.  

Um terceiro grupo que se dedicou ao estudo e compreensão do pensamento 

pedagógico de Rubem Alves. E, por fim, o grupo que buscou compreender e analisar a 

produção literária, incluindo a literatura infantil, do pensador de Boa Esperança. 

Sinteticamente podemos dizer que são quatro as áreas das pesquisas realizadas até hoje. 

A Teologia, a Filosofia, a Educação e a Produção Literária. É nestes quatro grupos que 

lemos, entendemos e classificamos as pesquisas realizadas até hoje às quais tivemos 

acesso sobre a obra deste pensador. Também as crônicas de Rubem Alves podem ser 

classificadas nestas quatro categorias. Ou campos de investigação. Tentaremos, por este 

caminho, observar se tal classificação é possível e faz sentido. Pois, o que geralmente 

acontece é que muitas crônicas ou parte delas estão equilibradamente em mais de um 

dos grupos acima nomeados. Ou, quem sabe, possa acontecer de algumas delas se 

encontrarem, ainda, em um quinto grupo do qual não nos demmos conta até o momento. 

Que sagazmente se escondeu do nosso olhar investigador e só virá a lume, para deixar-

se ser percebido, em buscas posteriores. 

O foco desta pesquisa será o grupo que, no parágrafo anterior, aparece em 

terceiro lugar. Por isso, depois de classificar a obra de Rubem Alves, devemos 

concentrar-nos nos textos que trazem suas reflexões sobre educação. Em outras 

palavras, voltaremos a nossa atenção para as crônicas e escritos que, supostamente, nos 

possibilitarão perceber qual concepção de educação e de homem sustenta o pensamento 

pedagógico do pensador de Boa Esperança e, ao mesmo tempo, qual pedagogia está por 

ele proposta. 

Partindo do pressuposto de que as reflexões deste filósofo sejam as que tratam 

da teologia, da filosofia, da literatura ou as que falam da educação, tem suas raízes 

fincadas numa antropologia diferenciada da que sustenta a educação tradicional, 

conduziremos a nossa pesquisa na busca de estudar e compreender a proposta 

pedagógica a partir destas raízes antropológicas. Buscaremos ouvir o dizer 

antropológico que permeia o pensar pedagógico de Rubem Alves. 

Para isso tivemos de tomar a obra de Rubem Alves nas relações que ela estabelece 

com seus inspiradores. Os filósofos, o movimento romântico, a contracultura, a 

sociologia critica ou do conhecimento
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, a teologia moderna

25
, os profetas bíblicos, a psicanálise, a poesia e a feitiçaria. 

É neste contexto epistemológico que construímos o nosso objeto de pesquisa e o 

diferencial entre nossa investigação e as que a antecederam, pois, é objetivo primeiro da 

nossa pesquisa explicitar a Proposta Pedagógica do pensador de Boa Esperança e suas 

as raízes antropológicas e contraculturais a partir das crônicas deste pensador. É um 

trabalho árduo e exigente, porém, muito prazeroso. 

Na companhia dos que nos antecederam queremos ir um pouco mais adiante, 

pois, o que nos parece é que as dimensões antropológicas, românticas e, principalmente, 

a contracultural não fizeram parte das preocupações das pesquisas anteriores. Se assim 

for, nossa contribuição será mostrarmos que a proposta pedagógica de Rubem Alves 

aponta para pensamento e práticas transformadoras, não apenas da pedagogia e das 

didáticas, mas principalmente da cultura e da educação que devem ser redimensionadas 

a partir de uma nova concepção de homem, de vida e de mundo. O corpo desejante, os 

sonhos, a imaginação, a criatividade e a sensibilidade poética são elementos fundantes 

das práticas pedagógicas propostas pelo pensador de Boa Esperança.  

 

 

                                                           
24

- Especialmente nos escritos dos pensadores da Escola de Frankfurt. 
25

 - Mais especificamente os teólogos do século XX que pensaram a teologia a partir das suas ligações 

com a sociedade, com a política e com a esperança humana. A começar com Richard Shaull e Harvey 

Cox com os quais Rubem Alves manteve relações de amizade. 


