
 

 

 

CAPÍTULO II 

 

RAÍZES FILOSÓFICAS E CONTRACULTURAIS DO 

PENSAMENTO PEDAGÓGICO DE RUBEM ALVES 

 

 

Para dar relevo aos meus sonhos preciso conhecer como é 

que as paisagens reais e as personagens da vida nos 

aparecem relevadas. Porque a visão do sonhador não é 

como a visão do que vê as coisas. No sonho, não há o 

assentar da vista sobre o importante e o inimportante de 

um objeto que há na realidade. Só o importante é que o 

sonhador vê. A realidade verdadeira dum objeto é apenas 

parte dele; o resto é o pesado tributo que ele paga à 

matéria em troca de existir no espaço. Semelhantemente, 

não há no espaço realidade para certos fenômenos que no 

sonho são palpavelmente reais. Um poente real é 

imponderável e transitório. Um poente de sonho é fixo e 

eterno. Quem sabe escrever é o que sabe ver os seus 

sonhos nitidamente (e é assim) ou ver em sonho a vida, ver 

a vida imaterialmente, tirando-lhe fotografias com a 

máquina do devaneio, sobre a qual os raios do pesado, do 

útil e do circunscrito não têm ação, dando negro na chapa 

espiritual. (Fernando Pessoa). 

 

 

Introdução 

  

Neste segundo capítulo apresentaremos o que pensamos serem as principais fontes 

de inspiração, ou as raízes do pensamento filosófico–pedagógico de Rubem Alves, tendo 

em conta que todo ele é antropológico por excelência. Também aqui não temos a pretensão 

de esgotar o assunto, pois muito vasto e profundo é o terreno em que se alastram estas 
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raízes. Porém, é nossa empresa encontrar e compreender estas raízes. E, depois de 

apreendê-las e explicitá-las, perguntar, desde este ponto ou perspectiva, se o pensamento 

que o filósofo de Campinas pensa sobre a educação e, também, os métodos que ele utiliza 

para pensar podem ser considerados como proposta pedagógica. A nossa resposta inicial 

ou, nossa hipótese acadêmica e hiperbólica, é que sim. Acreditamos que o pensamento e a 

obra de Rubem Alves, em especial os textos que versam sobre educação, escolas, 

professores, ambientes e relações pedagógicas, podem sim, ou melhor, devem ser 

considerados como portadores de sua proposta pedagógica. Proposta que está, visível e 

incontestavelmente, em dissintonia com a pedagogia tradicional. Mais que isso: choca-se 

contra esta. Principalmente nas dimensões antropológica e metodológica, uma vez que, 

intencionalmente, o pensador de Boa Esperança não escreve de forma acadêmica. O que, 

de modo algum diminui a cientificidade dos seus escritos, mas dificulta enormemente tanto 

a compreensão quanto a sistematização acadêmica da proposta neles contida. No entanto, 

essa dificuldade é amenizada pela leitura da obra que ele escreveu sobre a Escola da Ponte. 

Pois, visto com a devida atenção, o próprio titulo do livro já nos informa sobre o que 

propõe Rubem Alves como escola ideal. A escola com que sempre sonhei sem saber que 

pudesse existir. Não seria esta uma indicação explícita da proposta pedagógica do filósofo 

de Campinas? Além deste livro escrito em 2001, logo após sua visita à escola portuguesa, 

Rubem Alves produziu e fez publicar outros quatro livros nos quais mostra, sem explicitar 

e sem sistematizar, o que pensa e propõe como pedagogia que educa e constrói um Novo 

Homem para um novo mundo possível. O primeiro foi publicado em 2002 e recebeu o 

título Por uma educação romântica. Título que, quando lido no contexto da obra do 

filósofo adquire maior e mais consistente significado. Em 2004, Rubem Alves escreve 

Aprendiz de mim: um bairro que virou escola, no qual, a exemplo do que apresentou ao 

descrever seu encantamento com a Escola da Ponte, partilha, agora, sua emoção de 

conhecer um bairro educador na capital paulistana.  Educação dos sentidos e mais..., 

publicado em 2005, deve ser lido em interposição ao seu Vamos construir uma casa?, de 

2006. Estes textos, obras belas e apaixonadas, deixam muito claro o que está proposto 

como pedagogia da “sensibilidade desejante” pelo filósofo de Campinas. Ou seja, uma 

pedagogia romântica, crítica e contracultural. Que entende a arte e ciência da ação 

educativa como caminho pelo qual se chega ao homem novo, feliz e amante de tudo que é 

belo e produz belezas e prazeres.  
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Não é definitiva, ainda, a conclusão que esboçamos aqui, mas, sem pretender que 

seja mais que apenas impressão inicial e norteadora, estamos convencidos de que as raízes 

do pensamento pedagógico de Rubem Alves estão sedimentadas no pensamento e 

propostas de diversos filósofos. Entre estes os conhecidos “mestres da suspeita”, Marx, 

Nietzsche e Freud, nos pensadores da Escola de Frankfurt, nos principais representantes do 

pensamento romântico e nos teólogos que, desde fins do século XIX, adotaram em suas 

investigações teológicas o método histórico-crítico. E, de modo muito especial, esta 

proposta está, indubitavelmente, em sintonia com os princípios e métodos da Teologia da 

Libertação, da qual ele é, incontestavelmente, precursor.  

 

 

2.1– Um professor americano em terras brasileiras: o semeador 

 

Rubem Alves conhece um professor no Seminário Presbiteriano de Campinas onde 

estuda teologia, de 1953 a 1957, e se prepara para ser Pastor. Este professor é Richard 

Shaull, americano que pensava com visão crítica a missão das igrejas na sociedade. Tinha 

sobre os mandamentos dos Evangelhos visão bastante inovadora e revolucionária. Muito 

de acordo com as últimas conclusões dos grandes teólogos, protestantes e católicos, que 

produziam na Europa e nos Estados Unidos. 

Com ele Rubem Alves aprendeu a ver os problemas sociais como problemas 

teológicos e os problemas de espiritualidade como ligados aos problemas sociais. O 

homem e as igrejas são históricos da mesma forma como a história é humana e religiosa 

(ou espiritual) ao mesmo tempo. A partir desse principio Richard Shaull ensinou aos seus 

alunos que ser cristão é agir com fé e inteligência nas transformações da sociedade e, nesta 

ação libertadora, ajudar a libertar os homens dos seus sofrimentos e das prisões materiais e 

ideológicas. Não para uma espiritualidade vazia e sem sentido, desligada do mundo e da 

vida, mas para uma vida ativa e voltada para uma dimensão mais humana. Humana porque 

ativa, consciente e construtora da liberdade, de alegrias, de prazer e bem-estar para todos. 

O professor americano ensinou aos estudantes do Seminário de Campinas outra forma de 

leitura dos evangelhos. Uma leitura nova dos textos sagrados e do Projeto de Deus para os 

homens. Era uma teologia diferente que ele ensinava aos futuros pastores.  

E Rubem Alves aprendeu a lição do seu professor. Começou ali um novo caminho 

e um novo caminhar para o futuro filósofo de Campinas. Caminho que começa a trilhar 
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desde o Seminário Presbiteriano e não mais o abandona. Mesmo tendo que, pra seguir o 

caminho escolhido e aprendido com o amigo e professor americano, deixar a Igreja. Na 

verdade não foi ele quem deixou a igreja, mas a igreja que o deixou. Alegando que ele 

desviara-se, por suas reflexões e posicionamentos teológicos e sociais, dos caminhos do 

reino. Hoje sabemos que acertou Rubem Alves e errou a Igreja Presbiteriana. Correto 

estava o professor Richard Shaull no que ensinava e ao ensinar o que ensinou aos seus 

alunos. Errada a Igreja ao expulsar a ele e a grande número dos que com ele aprenderam a 

Boa Nova trazida pelo professor Shaull. E qual foi a boa notícia que trouxe o professor 

americano? A de que o reino que as igrejas devem buscar não está dentro dos muros dos 

templos e congregações, mas lá fora, nas ruas, vilas e favelas. O Reino de Deus de que 

falam os Evangelhos não está nos jardins floridas e bem cuidados das igrejas, mas onde o 

homem sofre e é impiedosamente oprimido. Na pobreza e nas escravidões que a sociedade 

se lhes impõe. Nas estruturas opressoras dos estados e reinados seculares, nos sistemas de 

exploração que as instituições constroem e sobre os ombros dos pobres e humildes e 

indefesos as colocam. 

A lição aprendida com o professor Richard Shaull levou Rubem Alves a outros 

teólogos e pensadores do século XX. Certamente o pastor de Lavras começou a ler livros 

para os quais apontavam as aulas do professor americano. Podemos encontrar sinais destas 

leituras em sua dissertação de mestrado. Depois em sua tese de doutoramento. E, ao longo 

de sua obra. 

Jovelino Ramos, companheiro de seminário de Rubem Alves sintetiza o estilo 

pedagógico de Richard Shaull ao escrever que este professor apresenta-se com proposta 

oposta ao que eles todos foram buscar no seminário. Para o professor americano, conforme 

revela Jovelino, aprender não era assimilar conhecimentos, mas questionar o 

conhecimento. Além disso, Shaull afirmava estar muito mais interessado nas perguntas dos 

seus alunos do que nas suas respostas. E Jovelino arremata afirmando:  

Ai, minha nossa! Agora tínhamos de ler uma infinidade de livros de gente viva – 

Karl Barth, Emil Brunner, Rudolph Bultmann, C. H. Dodd, D. T. Niles, Reinhold 

Niebuhr, Richard Niebuhr, Miguez Bonino, Gutierrez Marin, além das obras do 

mártir Bonhoeffer, dos livros de Kafka e de uma multidão de ensaios de teólogos 

católicos. Além de ler, agora tínhamos de digerir, analisar, compreender, 

questionar e escrever ensaios sem repetir os autores. “Não estou interessado na 

sua versão de Jacques Maritain. Interessa-me saber como você descreve a 

relevância do Maritain para a situação concreta das pessoas que vivem e 

trabalham em Campinas.” (RAMOS, 1985, p. 27). 
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É com este professor e missionário que Rubem Alves aprende a pensar a teologia e 

o cristianismo e, a partir destes, a ver o mundo e as tarefas que cabe a cada pessoa assumir 

na transformação da sociedade. Este aprendizado tem repercussão em sua proposta 

pedagógica. Estará presente em seus escritos desde os acadêmicos aos literários e 

pedagógicos. 

 

 

2.2– Teólogos do século XX e Profetas do Antigo Testamento: 

um convite ao discernimento 
 

Rubem Alves é, primeiramente teólogo e pastor presbiteriano, somente depois, 

filósofo. Como ficou dito no capítulo um desta pesquisa ele formou-se pastor pelo 

Seminário Presbiteriano de Campinas e assumiu a função na cidade de Lavras, em Minas 

Gerais. Onde trabalhou por seis anos, antes de ir para os Estados Unidos fazer Mestrado 

em teologia e sociologia da religião. Retornando dos Estados Unidos ele reassume por 

pouco tempo sua função de pastor em Lavras, logo é obrigado a se exilar em função da 

perseguição das autoridades de sua igreja e da possibilidade de ser apanhado como 

subversivo pelas forças da ditadura militar. Nos Estados Unidos faz o doutorado em 

Princeton e, de volta ao Brasil, vai trabalhar como professor em Rio Claro, depois em 

Campinas. Foi nesse trânsito entre Princeton e Campinas que Rubem Alves tornou-se 

filósofo, mais especificamente a partir da filosofia da ciência, saber que coube a ele 

lecionar. Daí passou à filosofia da educação. Então, tornou-se educador e pensador da 

educação. 

Dito isto, podemos passar a investigar a questão do porque Rubem Alves estuda, 

ainda hoje, os teólogos do século XX e os profetas do Antigo Testamento. Em que estes 

saberes, supostamente pertencentes ao campo religioso, podem contribuir para o pensar 

filosófico, antropológico, sociológico e para suas reflexões sobre o homem, a sociedade e a 

educação? A relação entre os teólogos e os profetas não nos parece de difícil percepção. 

No entanto, a relação destes com a educação, segundo nossa compreensão, pode parecer 

muito distante e de difícil aceitação.  

Porém, é exatamente isto o que ocorre. Rubem Alves vê nos teólogos que pensam a 

religião (ou mais especificamente, o cristianismo) a partir da sua historicidade e da 

existência real do homem um caminho para a compreensão da vida e do agir humano no 
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mundo. Os profetas são, para Rubem Alves, um convite ao pensar teológico crítico e 

engajado e, também, às reflexões antropológicas e educativas em busca do Novo Homem, 

da Nova Sociedade e da Escola realmente Nova. Os teólogos ao pensarem as relações do 

homem com o transcendente caminham pelas trilhas por onde caminhou Karl Marx quando 

descobriu que é necessário perceber que “a religião é a imagem invertida do sofrimento 

humano” e funciona como ópio quando o homem já não tem mais a quem recorrer para 

aliviar as dores e sofrimentos que lhe são impostas pela vida e pelas estruturas sociais. 

Porém, mais que em Marx, o pensador de Boa Esperança busca em Feuerbach (Ludwig 

Feuerbach, 1804 – 1872) o conceito de religião. Sobre este filósofo, alemão do século XIX 

e discípulo de Hegel, escreve um livro com o significativo título O enigma da religião, 

pois, é como enigma que Rubem Alves compreende o fenômeno religioso. Por isto começa 

seu texto citando do seu antecessor a seguinte afirmação “Religião, o solene desvelar dos 

segredos ocultos do homem, a revelação dos seus pensamentos mais íntimos, a confissão 

pública dos seus segredos de amor.” (FEUERBACH apud ALVES, 1984, p. 33). 

Dos teólogos do século XX podemos citar como os mais influentes no pensamento 

de Rubem Alves, Rudolf Karl Bultmann (Wiefelstede, 20 de agosto de 1884 – Marburg, 30 

de julho de 1976), Paul Johannes Oskar Tillich (20 de agosto de 1886 – Chicago 22 de 

outubro de 1965),  Karl Rahner (Friburgo em Brisgóvia, 5 de março de 1904 — Innsbruck, 

30 de março de 1984), Dietrich Bonhoeffer (Breslau, 4 de fevereiro de 1906 – Berlim, 9 de 

abril de 1945), Edward Cornelis Florentius Alfonsus Schillebeeckx (Antuérpia, 12 de 

novembro de 1914 — Nimega, 23 de Dezembro de 2009), Harvey Cox (1919 -), Jurgen 

Moltmann (1926 - ), Johann Baptist Metz (Auerbach in der Oberpfalz, 5 de agosto de 

1928) entre outros. 

E, sob a influência destes pensadores, alguns deles lideres religiosos, que Rubem 

Alves pesquisa e escreve sua dissertação de mestrado para a Union Theological Seminary, 

em Nova York,  apresentada em  abril  de 1964 com o título A theological interpretation of 

the meating of the Revolution in Brazil. E também, quatro anos depois, sua tese de 

doutorado, apresentada à United Presbyterian Church de Princeton, em 1968, 

originalmente com o titulo Towards a Theology of Liberation. Título este que, para 

publicação teve de ser alterado para A Theology of Human Hope. No Brasil a tradução, 

vinte anos depois, recebeu o título Da Esperança. Uma terceira obra de Rubem Alves é 

escrita, ainda sob a inspiração direta destes pensadores e das pesquisas que fizera para o 

mestrado e o doutorado. Trata-se de Tomorrows Child, escrito e publicado nos Estados 
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Unidos em 1971 e traduzido no Brasil, 15 anos mais tarde, sob o título A Gestação do 

Futuro (1986). 

Em todas estas obras o foco principal é a necessária e urgente, imprescindível e 

inadiável construção do homem novo. E, junto a este, uma nova sociedade na qual se possa 

viver a plena realização das necessidades e, pelo menos parcialmente, os desejos de prazer 

e felicidade. E não é isto que pregam todas as grandes religiões? Não é isto que perpassa as 

Escrituras Sagradas do cristianismo do começo ao fim? Pois, é o que buscam as reflexões 

do pensador de Boa Esperança. É por estas veredas que trilham as investigações do 

estudante de Princeton, também as incursões teológicas do pastor de Lavras e as pesquisas, 

artigos e conferências do filósofo e educador de Campinas. 

Quanto aos profetas Rubem Alves encontra neles um convite antropológico e 

poético ao repensar o homem, a divindade e as relações entre o homem e Deus e entre a 

sociedade (estruturas sociais e políticas) e as estruturas religiosas. Os profetas, segundo 

Rubem Alves, são revolucionários que pregam a liberdade e a construção do verdadeiro 

homem por meio da revolução e do enfrentamento, individual e coletivo, das estruturas 

opressoras que exploram, oprimem e fragilizam o homem tirando-lhe as condições de 

liberdade, autonomia e criatividade. Neste sentido os profetas pregam uma nova forma de 

relacionamento entre o homem e Deus. Pois, não veem o homem pelo prisma das 

estruturas religiosas e políticas. Mais que isto, consideram estas estruturas como 

desumanizadoras do homem. E, consequentemente, instrumento do pecado e do sofrimento 

humano. E, se assim o são, devem ser denunciadas como criações contrárias ao projeto que 

Deus tem para os homens e para a vida na terra. O projeto de Deus é o paraíso, mas as 

estruturas sociais e religiosas não permitem a existência efetiva do paraíso concebido. Por 

isto devem ser eliminadas, abolidas do mundo, para que o homem possa construir um outro 

mundo e uma outra vida. Ambos possíveis e desejados. 

Neste aspecto, os profetas são lidos como poetas que convidam a todos os homens a 

dizer não às estruturas sociais, políticas e religiosas que impedem o processo de 

hominização, de libertação e de prazerização das relações do homem com a natureza, com 

seu semelhante e consigo mesmo que, desde os tempos do Antigo Testamento até os dias 

de hoje, são tão necessárias à vida. Estas relações são necessárias à vida social tanto quanto 

o são ao processo de educar as novas gerações. E os profetas, vistos por este prima, são 

agentes de construção do novo, a partir da educação que promovem. Não adivinham o 

futuro, mas o preveem a partir da análise madura, consciente e realista dos acontecimentos 
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e ações do presente. Estão atentos à realidade do seu tempo e são críticos das ações e 

estruturas tanto do poder quanto das instituições que o detêm. Neste aspecto são realistas. 

Não poupam criticas a toda forma de dominação e opressão dos pobres, dos camponeses e 

outros grupos ou pessoas menos favorecidos no interior da sociedade. Suas previsões, na 

realidade, são conclusões a que chegam a partir da compreensão lúcida e refletida dos 

acontecimentos em curso. São verdadeiros precursores da sociologia crítica e mais 

profundos que grande parte dos sociólogos atuais.  O que pregam os profetas é a conversão 

ao homem, à vida e ao prazer de viver e partilhar a vida (e os bens) com seus semelhantes. 

Pregam contra as instituições opressoras, as estruturas autoritárias, pois, concebem o poder 

concedido (por Deus na concepção deles) a algumas pessoas e grupos como destinado ao 

serviço do bem comum. Neste aspecto são adeptos da democracia. Pregam contra todo e 

qualquer tipo de mal, individual ou coletivo, que faça sofrer o homem. Convocam todos à 

conversão para a justiça. E, neste aspecto podem ser considerados românticos, pois, justiça 

é o bem estar coletivo, a ausência total de dores e sofrimentos na comunidade, na família e 

em cada indivíduo. Justiça na perspectiva dos profetas é, sem dúvida, a felicidade de todos. 

A conversão pregada pelos profetas é, também, conversão ao corpo, pois, as dores e feridas 

resultante dos golpes da vida e da natureza são sofridas pelo corpo. É no corpo que doem 

todas as dores e todos os golpes. É, também, no corpo que se sentem todos os prazeres. Ou 

a privação destes. E os profetas o que fazem senão lutar contra os sofrimentos que podem 

ser evitados? Não é próprio dos profetas dar esperança aos que sofrem? A opção dos 

profetas é pela defesa das viúvas, dos órfãos, estrangeiros e doentes. Sonham eles com um 

mundo de paz e harmonia. Onde todos possam viver bem. E ser felizes e viver em paz. Por 

tudo isso, os profetas são o mais alto e mais perfeito modelo de Educadores. Se os 

professores tivessem os profetas por modelos a educação seria outra e outros seriam os 

caminhos das sociedades modernas. 

Segundo Rubem Alves, os teólogos do século XX, acima citados, nos convidam 

para a necessária esperança. Suas obras nos inspiram e incitam, com energia pouco 

comum, a sair em busca de perceber, cada vez com maior clareza, os sinais de 

possibilidade da realização da esperança na vida dos indivíduos. Mas também dos grupos e 

povos de todos os cantos do mundo. Para Rubem Alves, a leitura destes pensadores da vida 

e do homem, a partir do viés teológico, nos conduz a não nos contentarmos em apenas 

sonhar com os jardins, mas perceber que é necessário saber que eles podem ser plantados 

e, plantados, poderão florescer. São também professores de esperanças e de sonhos. Pois 
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nos falam de possibilidades ocultadas pela lógica da modernidade, pelo iluminismo e pelo 

positivismo. 

 

 

2.3 – Friedrich Nietzsche educador de Rubem Alves  

 

Rubem Alves é nietzschiano confesso. Cita-o repetida e incansavelmente e não 

poupa elogios e reverências, nas mais diversas situações, ao pensamento e à obra deste 

Mestre do pensar filosófico a partir da suspeita e da crítica destruidora dos princípios mais 

centrais da modernidade. Elogia e adota, em especial as criticas do filósofo alemão à 

cultura moderna e aos vícios por esta desenvolvidos e que, uma vez aceitos acriticamente, 

tornam o homem cada vez menos homem e, portanto, menos capaz de pensar e de viver o 

melhor da vida e das relações com a natureza e com os outros homens. Vícios que se 

fizeram característica principal da cultura e da sociedade ocidentais modernas. Neste 

aspecto, compreender a obra de Rubem Alves passa pela compreensão do pensamento de 

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900). É com Nietzsche que Rubem Alves aprende o valor e o 

significado da compreensão da visão. Pois, conforme afirmação sua “ver é coisa 

complicada, não é função natural”. E, quando trata da educação e das suas funções sempre 

nos faz lembrar que “Nietzsche dizia que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver.” 

(ALVES, 2001, p. 27). 

Rubem Alves nunca quis imitar o filósofo alemão e, segundo cremos, a nenhum 

outro filósofo, profeta ou pensador. Das nossas leituras deduzimos que ele se contenta em 

ser ele próprio, brasileiro e mineiro do século XX, pensador com seus próprios 

pensamentos e reflexões. Que aprendeu a ver o mundo, a vida, a sociedade e as relações 

das pessoas com a natureza, com a cultura e consigo mesmas com olhos nietzschianos, 

sim, mas também agostinianos, psicanalíticos, bíblicos, proféticos e poéticos. Com a 

energia e a disposição que lhes vêm de Dionísio e do Romantismo. Como o autor de 

Zaratustra Rubem Alves vislumbra um novo homem. Senão o mesmo super-homem de 

Nietzsche, pelo menos um homem tão livre e feliz quanto aquele. Um homem que deixa 

em remoto passado o camelo e, passando pelo leão, chegue à criança. É a criança ou 

Homem-Criança, brincalhão, alegre e poeta, que Rubem Alves almeja e deseja ver 

acontecer. Correr e brincar pelas ruas do mundo. Pelas veredas do Grande Sertão. E, no 
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espaço entre o céu e a terra, contemplar as belezas do mistério que nos envolve, como 

vislumbrou Cecília Meirelles em sua “Canção Mínima” quando escreve dizendo: 

 

No mistério do Sem-Fim, 

Equilibra-se um planeta. 

E, no planeta, um jardim, 

E, no jardim, um canteiro; 

No canteiro uma violeta, 

E, sobre ela, o dia inteiro, 

Entre o planeta e o Sem-Fim,  

A asa de uma borboleta. 

(MEIRELES, Obra Poética, 1958, p. 182). 

 

É este espaço misterioso ou, se quiser, este mistério espaçoso, largo e profundo, a 

morada do homem. A humanidade não habita lugar identificável, como faz crer as ciências 

filhas do racionalismo e, mas especificamente, do realismo iluminista e positivismo. Ao 

contrário, tudo em torno do homem é dúvida e paradoxo. Tudo no homem e em seu 

entorno é enigma e mistério. E a filosofia, em seus mais de dois mil e quinhentos anos de 

idade, não logrou ainda desvendar todos estes mistérios. Certamente que se aproximou 

muito, inúmeras vezes, dos segredos do homem e da vida. Conheceu muitos destes 

segredos. Mas não foi muito além de algumas conjecturas muito inteligentes, perspicazes e 

criativas sobre outros mistérios e paradoxos do homem, do mundo e da vida. Nietzsche 

está entre os filósofos que mais se aproximaram dos mistérios do homem e do mundo. 

Certo é que Schopenhauer também muito caminhou na direção dos mistérios humanos e 

deles, segundo nossas conclusões, muito se aproximou e nos fez ver. Graças a sua 

arqueologia e a genealogia praticada em suas investigações e reflexões sobre o ser ôntico 

do homem. Wittgenstein descobriu que o mundo do homem é constituído de palavras, e 

estas são o limite daquele. Também Sigmund Freud muito próximo esteve destes mistérios 

e a psicanálise é um excelente caminho em direção ao homem. Porém, os mestres Zen, os 

poetas, os profetas, os bufões e as crianças são aqueles que, mais que os filósofos e a 

filosofia, os cientistas e as ciências todas, se aproximam destes mistérios. Aliás, são eles 

próprios partes deste mistério, e dele se aproximam, não para compreendê-lo e dominá-lo, 

mas para vê-lo e gozá-lo, com ele brincar, com seus elementos jogar. Para nele se envolver 

lúdica e misteriosamente. Sentindo o mundo e a vida sem se perguntarem pelos seus 

mistérios. Sem buscar explicações. Deixando-se envolverem por estes. Era isso que faziam 

os membros de certa ordem monástica que se dedicava ao cultivo da beleza, incluindo os 
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mais altos dignitários da ordem, como narra Herman Hesse, em sua obra O jogo das contas 

de vidro. Livro muitas vezes citados por Rubem Alves em suas crônicas e reflexões. 

(ALVES, 2002, p. 75). 

Nietzsche, assim como Marx e Freud, fez uma filosofia negativa. Em suas 

reflexões, estes filósofos, negaram a tradição. Não na sua existência nem na sua validade 

enquanto tentativa histórica e localizada, mas na sua capacidade de dar conta do verdadeiro 

conhecimento do homem e do mundo. Entraram em choque com os sistemas estabelecidos 

e, por isso, puderam ir além do que já estava posto. Foram além das verdades 

estabelecidas, solidificadas e limitadas pela razão iluminista. Antes destes três mestres do 

pensamento moderno, principais expoentes do fazer filosófico na passagem entre o século 

XIX e o século XX, Feuerbach havia aberto os caminhos para um mais profundo 

conhecimento do fenômeno religioso e da relação deste com as dores do homem. Porém, 

quando fala de filosofia Rubem Alves lembra-se, em primeiro lugar, de Friedrich 

Nietzsche. O pensador de Boa Esperança tem em Nietzsche o principal e mais profundo 

filósofo dos tempos modernos. E por quê? Porque Nietzsche busca conhecer e 

compreender a alma humana, a psiqué do homem moderno e as formas como este homem 

foi criando-se nas relações com o mundo e consigo mesmo, a partir da vida enquanto 

acontecimento real e historicamente situado. Sem as ilusões metafísicas que caracterizaram 

o pensamento medieval e, com outros matizes, o pensamento moderno em suas versões 

Racionalista e Iluminista. Mais tarde acrescida da versão Positivista. Ambas não passam de 

formas crentes de conceber o mundo e o homem. Ilusões que conduzem o homem mais 

para o estado de camelo que para a criança, almejada por Nietzsche e por Rubem Alves. 

Rubem Alves tem em Nietzsche o seu grande e principal mestre. Por isso adota 

deste filósofo o método genealógico e a arte das buscas arqueológicas. Da mesa forma 

como Nietzsche recebe os ensinamentos de Schopenhauer Rubem Alves aprende com 

Nietzsche a arte do filosofar através de marteladas aforismáticas. É preciso destruir para 

que o novo tenha possibilidade de nascer. Educar é, para Rubem Alves, nada mais que 

apontar para o amanhã, para o novo que deve chegar. Mas só chegará se for construído, 

gestado no interior da história. Arrancado da pedra bruta pelos golpes do martelo e pelos 

talhos do delicado cinzel. 

 

 

2.4 – Karl Marx como antropólogo do novo homem 



96 
 

 

Karl Marx deseja saber quem é este homem que se deixou escravizar e dominar 

pelas estruturas sociais e políticas. Pelas instituições e classes poderosas. Detentoras do 

poder e dos bens materiais produzidos por quem trabalha. Deseja, também, que este 

homem seja de todos conhecido. Inclusive de si mesmo. Para tanto ele deve descobrir a 

identidade deste ser humano que, certamente, não está sendo neste momento o que 

realmente é. E menos ainda o que deve ou deveria ser. Então, sua empresa é investigar 

sobre o ser do homem. E como, ao longo da história, ele foi se deixando dominar até 

perder-se de si mesmo, ao separar-se dos bens que produz para sua sobrevivência

26
. Marx registra suas descobertas sobre o homem primeiramente em seus Manuscritos 

Econômicos e Filosóficos. Depois, a continuidade de suas investigações ele a registra em 

O Capital. E conclui que o homem não é o que está sendo no século XIX. O homem não é 

nem senhor nem escravo. Mas igual e parceiro dos seus semelhantes na construção de si 

próprio e da história. No interior da qual se constrói enquanto constrói, também, a esta. 

Nasce ou existe, desde suas origens mais remotas e primitivas, para ser companheiro. 

Dividir com seus semelhantes tudo que produz em sociedade e partilhar os saberes e bens 

que produz socialmente. 

Então, descobre que o homem deve ser renovado, reinventado, reconduzido ao seu 

estado original. Não ao estado primitivo, mas ao original. Tornar a ser aquele que nunca 

deveria ter deixado de ser
27

. Pela sua própria natureza o homem é sujeito de sua própria 

existência. É autor de sua própria vida e da história na qual está inserido e faz acontecer a 

vida, a cultura e o mundo. E esta é a tarefa da filosofia e da educação: fazer o homem 

pensar e reconhecer-se como sujeito. A educação, assim como a filosofia e as religiões, 

deve abrir a existência do homem à vida mais verdadeira. Como já recomendava Platão, ao 

afirmar que o sentido da vida está em ser ela refletida. Examinada e direcionada pelo saber. 

E Rubem Alves acrescenta: com sabor. Como afirma o próprio Rubem Alves sintetizando 

                                                           
26

- Certamente Marx retoma, pelo menos a princípio, o que dissera Rousseau em seu Discurso sobre a 

origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, de 1754/55. Onde se lê, nas primeiras palavras 

da Segunda Parte da obra, que “O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado 

um terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo.” 

(ROUSSEAU, 1978, p. 259 – Os Pensadores). 

27
 - Pensamos não ser exagerado acreditar que Marx compartilha com Rousseau a ideia de que as sociedades 

à medida que se complexificam descaracterizam o homem e, por seu turno, as estruturas opressoras e de 

dominação tornam-no debilitado e pouco disposto às lutas pela sobrevivência. É Rousseau quem escreve: 

“Tornando-se sociável e escravo, torna-se fraco, medroso e subserviente, e sua maneira de viver, frouxa e 

afeminada, acaba por debilitar ao mesmo tempo sua força e sua coragem.” (Idem, p. 241). 
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a dialética e o materialismo histórico no pensamento de Marx “Se os problemas dos 

homens são criados na história, teria de ser nela que eles seriam resolvidos. Para se 

desfazer o nó é preciso saber como ele foi  produzido.” (ALVES, 2011, p. 126). 

Depois, comentando sobre as critica de Marx à religião, afirma:  

 

Dei-me conta de que a teologia e as religiões, ao pregar que a história acontece 

pela atividade de Deus, impedia que os homens a compreendessem como resultado 

de sua própria atividade. As religiões, assim, tem um duplo efeito. O primeiro é a 

paralisia da inteligência dos homens. Se tudo acontece pela vontade de Deus, 

então é inútil tentar entender a história como produto das ações dos homens. O 

segundo é a paralisia moral. Se tudo acontece pela vontade de Deus, tudo é 

sagrado. E eu via os miseráveis operários sacralizando a sua miséria com o dito 

conformado: ‘Deus quis...’  (ALVES, 2011, p. 126). 

 

 

2.5 – Freud como arqueólogo da alma humana 

 

Freud é para Rubem Alves o filósofo que mais escavacou a alma humana. O 

fundador da psicanálise busca encontrar onde estão as raízes do sofrimento e das angústias 

do homem. E, certamente, faz grande progresso. Mesmo não tendo chegado ao termo das 

suas buscas. Há aspectos da vida e da constituição do homem que Freud não consegue 

perceber. Aspectos que ele ignora por estar imbuído de um racionalismo exacerbado que o 

impede de ver dimensões que são constitutivas do homem. O cientificismo de Freud 

atrapalha-o e o impede de progredir em direção aos mistérios mais recônditos do homem e 

da vida. Mas, nem por isso, o médico de Viena deixa de fazer grandes descobertas sobre a 

alma do homem e da cultura moderna. Freud é um crítico da modernidade. Apesar de não 

ter logrado ultrapassar as barreiras erguidas pelos valores desta civilização moderna. 

Especialmente os rígidos parâmetros do cientificismo positivista, com seus vícios e ranços 

iluministas. 

Para Rubem Alves Marx e Freud, por mais que tenham avançado na critica às 

estruturas da sociedade moderna, não conseguiram se desvencilhar das estruturas do 

pensamento científico moderno. O contrário aconteceu com Nietzsche. Mesmo assim, as 

contribuições de Sigmund Freud são incalculáveis. Pois, nos possibilitam perceber um 

homem para além do corpo e da vida exclusivamente material. E, também, rompe com a 

divisão platônico-cartesiana entre o corpo e a alma. Com as descobertas e criações de 

Freud a concepção de homem ganha outra dimensão e, com esta, amplia-se a compreensão 
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da vida e dos sofrimentos humanos. As luzes que os estudos psicanalíticos lançam sobre o 

ser humano fazem que a constituição deste e os sofrimentos a que ele está exposto sejam 

compreendidos e enfrentados de modo mais profundo e eficiente. Freud lanças novas e 

mais penetrantes luzes sobre o homem e sua alma. E vai além, iluminando com as 

descobertas da psicanálise, a compreensão da cultura, das religiões e sentimentos 

religiosos, da literatura e da produção artística, da educação e muitos outros aspectos da 

vida humana e do agir dos indivíduos. 

Inclusive afirmando ter descoberto que a vida civilizada é neurótica e que as 

pessoas que se dizem normais conduzem suas vidas muito à semelhança das pessoas que 

admitem ter problemas nervosos (In: Conceitos básicos de psicanálise: um diálogo, apud 

Robert Waelder, s/d, p. 204). E suas descobertas da importância e abrangência da 

sexualidade na constituição da vida humana, desde os anos iniciais da vida de uma criança 

até o termo final desta vida. Também a descoberta da relação estreita que há entre as 

questões sexuais, a vida saudável e as doenças dos nervos. Neste aspecto, ampliando o 

campo de investigação e conhecimento da ciência psicanalítica a todos os aspectos 

essenciais da vida humana, Freud escreve que para compreender todas as ramificações da 

vida sexual, não é suficiente possuir apenas informações anatômicas e fisiológicas, mas 

também serão necessários conhecimentos que não se adquirem nas escolas de medicina, 

isto é, necessita-se de ampla familiaridade com a história das civilizações e, especialmente, 

com a mitologia. (apud Robert Waelder, s/d, p. 206). Disso podemos concluir que as 

investigações de Freud ultrapassam o indivíduo para alcançar os interesses gerais da 

humanidade. Pois, para o fundador da psicanálise, o desenvolvimento psíquico e espiritual 

de uma criança é, na verdade, uma espécie de recapitulação da evolução da espécie à qual 

ela pertence. Da mesma forma como ocorre no desenvolvimento físico de todo membro da 

espécie, já descrito pela embriologia. 

Alguns conceitos criados por Freud para explicar as estruturas internas da mente e o 

processo de evolução psíquica de uma pessoa, são hoje bem conhecidos e fundamentais na 

compreensão do homem e das suas relações com o mundo, com a vida e com os outros 

membros da espécie humana. Para citar apenas alguns, a título de exemplo, tomemos o 

Complexo de Édipo e a estrutura psíquica da personalidade. Partindo do principio de que  

[...] a espécie humana nunca vive completamente no presente; as ideologias do 

superego perpetuam o passado, as tradições da raça e do povo, que cedem, porém 

vagarosamente à influencia do presente a novos desenvolvimentos,  e, enquanto 

trabalham através do superego,  elas representam papel importante na vida do 
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homem, inteiramente independente de condição econômicas. (apud WAELDER, 

s/d, p. 249). 

 

Freud, então, conclui que a exemplo do que ocorre no mito grego do Rei Édipo
28

 

que mata o pai e desposa a mãe, assim acontece nos primeiros anos de desenvolvimento da 

criança. Só que nesta não ultrapassa ao nível do desejo. Mas toda a estrutura do Complexo 

de Édipo é indispensável à formação da personalidade do adulto. Inclusive porque ela 

pertence à estrutura maior das relações estruturais da psique humana, constituída esta por 

Id, Ego e Superego. E pelas relações nem sempre pacíficas entre estes três elementos 

constitutivos da psiqué. 

Os Sonhos e a teoria do Parricídio Primitivo são dois outros conceitos fundamentais 

para a compreensão da contribuição de Freud ao conhecimento das estruturas psíquicas do 

homem. Porém, sobre estes não teceremos maiores comentários. Importa dizer agora 

apenas que todos estes elementos fornecidos pelas investigações e descobertas de Sigmund 

Freud são fundamentais na formação do pensamento antropológico de Rubem Alves e, 

consequentemente, para a formação de sua concepção de educação que, como veremos nos 

capítulos seguintes, deve se dar contra a cultura atual, estabelecida pela modernidade. A 

educação não poderá acontecer de forma efetiva e eficiente sem os conhecimentos 

oferecidos pela psicanálise. Rubem Alves admite que um dos dilemas da educação é a 

questão da liberdade total ao aprendiz e o controle de seus desejos de prazer infinito. Nisto 

ele está de acordo com Freud quando este escreve que “a criança deve aprender a controlar 

os seus instintos. Conceder-lhe liberdade completa de modo que obedeça a todos os seus 

impulsos sem restrição – é impossível.” Poderia até ser uma experiência muito instrutiva 

para os estudiosos da psicologia, mas certamente tornaria impossível a vida para os pais e 

professores, além de trazer sérios danos às próprias crianças, tanto no presente momento 

quanto nos anos futuros de suas vidas. A função da educação – escreve Freud – é a de 

inibir, proibir, suprimir e ela sempre desincumbiu-se disso de forma admirável. Por isto, a 

exemplo do criador da psicanálise, o pensador de Boa Esperança alerta para a função da 

educação afirmando que esta deve conduzir o seu barco entre, de um lado, o abrir 

caminhos de liberdade aos instintos e à busca do prazer e, de outro lado, o fechar tais 

                                                           
28

 - Segundo nos parece Freud toma o mito de Édipo a partir principalmente da versão de Sófocles. Em sua 

peça trágica Édipo Rei. Porém, consideramos que para seus estudos e criações isto basta. Por isto não 

recorreremos às críticas de C. G. Jung e de Erich Fromm sobre o uso do Mito pelo criador da psicanálise. 
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caminhos, para evitar danos maiores, ao individuo e à sociedade. (apud Robert Waelder, 

s/d, p. 280/281). 

 

 

2.6 – A Escola de Frankfurt: a crítica como forma de compreender 

a sociedade moderna 

 

Rubem Alves muito traz da Escola de Frankfurt em seu pensamento. É esta a fonte 

em que bebe amiúde inúmeros conceitos, indicações e sugestões do seu fazer filosófico. É 

desta Escola que retira, também, as bases do seu pensamento sociológico. As obras de 

Jurgen Habermas (1929), de Theodor W. Adorno (1903 – 1969), de Max Horkheimer 

(1895 – 1973), Valter Benjamim (1892 – 1940), Herbert Marcuse (1898 – 1979) e Erich 

Fromm (1900 – 1980), indubitavelmente, fazem parte da formação filosófica de Rubem 

Alves. Formação esta que vai além dos estudos em Princeton. Pois, continua constante, 

intensa e dinâmica ao longo de sua carreira acadêmica na Universidade Estadual de 

Campinas e, depois, se mistura às leituras que lhe dão prazer. Como ele mesmo, muitas 

vezes afirma. 

Os pensadores da Escola de Frankfurt somados aos demais que Rubem Alves lera 

ao longo dos seus estudos de mestrado vão formando o arsenal intelectual e a base de seu 

pensamento filosófico e sociológico. E, certamente, terá forte repercussão no seu 

pensamento pedagógico. Por isto a importância de compreender, pelo menos de forma 

panorâmica, o que foi a Escola de Frankfurt. 

Escola de Frankfurt, fundada em 1923, com o nome de Instituto de Pesquisa Social, 

pelo economista austríaco Carl Grunberg, editor do Arquivo para a História do Pensamento 

Operário revelou, desde seu início, vocação para integrar a questão socialista no âmbito 

das reflexões acadêmicas e universitárias. O Instituto esteve ligado à Universidade de 

Frankfurt. Porém, a partir de 1931 com Max Horkheimer na direção do Instituto e, com a 

colaboração de diversos pesquisadores, como Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, 

Herbert Marcuse, Erich Fromm, Pollock, entre outros, passa a constituir um círculo de 

intelectuais voltados para a filosofia social, elaborando, assim, uma teoria crítica que se 

ocupa da análise, compreensão e crítica da sociedade atual, denunciando as mazelas da 
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modernidade e sugerindo a necessidade de uma urgente transformação tanto nos conteúdos 

quanto nos métodos da filosofia e da arte. 

Os pensadores da Escola de Frankfurt sofrem influências diversas, porém, por se 

inserirem, de forma particular, no contexto cultural e filosófico compreendido entre o 

século XVII e o XX, estabelecem diálogo mais direta e particularmente com o Iluminismo, 

o Romantismo, o Positivismo e com filósofos como Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, dentre 

tantos outros. 

Contrapondo-se ao Positivismo que considerava como verdadeiro e absoluto o 

conhecimento científico, caracterizado pelas ações de perceber, classificar e calcular, 

sempre em passiva obediência ao dado imediato. E se aproximando mais de Hegel que 

voltava suas reflexões para a compreensão da vida humana em sua totalidade. A Escola de 

Frankfurt, desde seus primórdios, rejeita toda e qualquer explicação mecanicista do mundo 

como alienada, autodestrutiva, instrumento de dominação e, por isso mesmo, carente de 

significado para a existência humana. E, desta forma, é que seus colaboradores retomam 

Hegel rejeitando o que nele há de razão iluminista, mas aproveitando o conceito de vida 

que ele herda do Romantismo. E, também o método dialético em cujo movimento inclui a 

superação das oposições para alcançar a verdade. Porém, mais que em Hegel é em Marx 

que os pensadores de Frankfurt encontram a dialética e os meios de compreensão da 

realidade política e econômica da sociedade moderna. Pois, segundo eles, Marx é quem 

melhor e mais completamente apresenta a face opressora das relações entre capital e 

trabalho, que oprime, subjuga e aliena o homem, submetendo-o ao cruel e violento estado 

de miséria.  

A Escola de Frankfurt se propõe fazer uma análise crítica da sociedade e da 

ideologia burguesas. Análise esta que levasse à compreensão das questões suscitadas pelo 

advento do Fascismo, no campo capitalista, e do stalinismo, no campo socialista. Para 

tanto, em suas investigações e análises, estes pensadores se ocuparam principalmente de 

temas como o autoritarismo, a origem da sociedade burguesa, o esclarecimento, a indústria 

cultural, o processo de desumanização do homem, o papel da ciência e da técnica, o 

fascismo, entre outros. Para esta análise crítica eles tomam como base teórica, além de 

Hegel, Marx e Nietzsche, as recentes descobertas e construções da psicanálise. 

Os pensadores de Frankfurt, ao retomarem a discussão sobre a civilização moderna 

e o conjunto de suas relações internas e, fazendo-o nos mais variados aspectos e níveis, 

acreditam numa transformação imediata da teoria em práxis, consideram possível a 
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unidade entre o pensamento intelectual e a práxis do sujeito. No entanto, por pretenderem 

desempenhar o papel de denúncia da realidade e anúncio das transformações necessárias e 

possíveis, tomam o cuidado de não apresentarem uma pretensiosa teoria fechada nem criar 

pensamento único, restrito e absoluto. Desta forma torna-se objetivo principal da Escola de 

Frankfurt, suscitar temas para a análise conjunta, de forma que possam ser retomados ou 

reabertos a qualquer momento. Para tanto adotam o método de trabalharem sempre com 

temas e assuntos polêmicos e inacabados. Pois, inacabado é o homem e o mundo e 

polêmica é a vida em todas as suas dimensões. A proposta intencional de inacabamento 

dos temas e reflexões propostos vê-se refletida na maneira pela qual os membros e 

colaboradores da Escola desenvolvem seus trabalhos e os textos deles resultantes. Pois, 

apresentam-nos, quase sempre, em forma de ensaios, artigos de circunstância e resenhas. 

Propondo-se, intencionalmente, em contraposição às obras sistemáticas, inacabados e 

incompletos, exatamente para, com isto, pôr em questão o gesto universal do livro que 

encerra uma direção única para suas conclusões. E querem-se portadores de verdades e 

sistemas. 

Os pensadores da Escola de Frankfurt, em sintonia com o Romantismo do século 

XIX, desconfiam do sentido definitivo das coisas da mesma forma que desacreditam na 

verdade única na ciência e na história. Mas, ao contrário, reconhecem o heterogêneo, o 

descontínuo, o pensar inacabado e aberto, como método eficaz para interrogar e examinar 

as entranhas do presente. 

É importante repetir aqui [fazemo-lo de modo consciente e intencional] que os 

pensadores da Escola de Frankfurt buscam conjugar as contribuições de Friedrich 

Nietzsche, de Karl Marx e Sigmund Freud para a compreensão da sociedade 

contemporânea, especialmente no que se refere ao exame e contestação do otimismo 

iluminista, do racionalismo, do positivismo cientificista e de todas as formas decadentes de 

conceber o conhecimento que passam a integrar o pensar e o agir dos sujeitos inseridos nas 

estruturas e na lógica da modernidade. Dai podemos concluir que o materialismo-histórico 

acrescido das contribuições da psicanálise e da genealogia nietzschiana permitiu aos 

pesquisadores da Escola de Frankfurt a construção de um novo método de análise e 

compreensão da sociedade que leva em conta não apenas as estruturas básicas desta, mas 

também a dinâmica desenvolvida pelos indivíduos que nela estão inseridos. É a partir dessa 

nova metodologia que a teoria crítica pode apresentar e defender a necessidade de formular 
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uma nova concepção de racionalidade e de conhecimento, que possibilite reconciliar 

sujeito e objeto, homem e natureza, razão e práxis.
29

 

Transformar a teoria em práxis, eis a crença dos pensadores da Escola de Frankfurt. 

Porém, uma pergunta surge destas constatações: não é esta, também, a intenção primeira e 

desejo primordial em toda a obra de Rubem Alves? Ao mesmo tempo em que aproveita a 

proposta da Teoria Crítica, do Romantismo e da Psicanálise para formular sua concepção 

de racionalidade e de conhecimento que, tanto quanto a proposta vislumbrada pelos 

pensadores de Frankfurt venha possibilitar a reconciliação entre sujeito e objeto, homem e 

natureza, razão e práxis, sempre rumo à construção de um homem novo.  Não é o filósofo 

de Campinas um pensador crítico e romântico que, pelos caminhos da literatura e da poesia 

busca aplicar nas práticas pedagógicas da escola a transformação da teoria em práxis? 

Neste aspecto, é interessante observar que Rubem Alves escreve crônicas e ensaios, 

publica-os em jornais e periódicos. Escreve livros para crianças, pequenas estórias 

significativas que fazem pensar. Textos curtos que convidam, a uns e aos outros, à reflexão 

e ao esclarecimento. E que, por serem literários e poéticos, convidam, também, à 

contemplação da beleza e da arte, suscitando a emoção e aguçando a imaginação dos 

leitores e leitoras de todas as idades. E mais, uma das principais características do 

pensamento de Rubem Alves não é exatamente a autonomia intelectual, a análise crítica da 

realidade e das ações dos sujeitos e o forte apelo humanístico? Não é o uso dos aforismos 

uma forma de criar cosquinhas na inteligência e na curiosidade dos pequenos e dos 

grandes? 

 

 

2.7 – Reminiscências do Romantismo: contestação, rejeição e 

sensibilidade 

 

Rubem Alves está estreitamente ligado ao romantismo alemão. Ele nunca esconde 

suas afinidades com este movimento filosófico, poético e literário. Ao contrário, sempre a 

este se refere. Sinal forte desta ligação é que seus autores preferidos pertencem ao 

Romantismo do século XIX, a começar por Schopenhauer e Novalis, entre outros. Muitas 

                                                           
29

 - Neste sentido vale ressaltar que entre as obras muito significativas que tratam desta nova concepção de 

racionalidade está Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, de 1944, traduzida no Brasil por 

Jorge Zahar Editora, em 1985. 
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das características do pensamento do Rubem Alves são provenientes do pensamento 

romântico daquele século. Podemos supor que até mesmo sua afinidade com o pensamento 

oriental, em especial o Zen-Budismo, deve-se à sua ligação afetiva com estes pensadores 

românticos. Pois, também estes, ao descobrirem o pensamento, a lógica e a mística 

orientais, em especial os provenientes da Índia, destes se aproximaram, fizeram-se 

admiradores e se apropriaram para daí extraíram diversos elementos que os incorporaram 

em suas investigações e reflexões. 

Mas, perguntemo-nos oportuna e metodologicamente, em que consiste o 

Romantismo do século XIX?  

Em resposta, vejamos. 

Primeiramente é necessário ter em conta que o Romantismo foi [e é ainda] um 

movimento artístico, político e filosófico surgido nas últimas décadas do século XVIII na 

Europa e que perdurou por quase a totalidade do século XIX. Caracterizou-se como uma 

cosmovisão [visão de mundo] contrária ao racionalismo e ao iluminismo e serviu de base 

para o nacionalismo que viria consolidar-se nos estados nacionais em quase toda a Europa. 

Certo é que, inicialmente, não passava de apenas uma atitude, um estado de espírito. Mais 

tarde, porém, o Romantismo toma forma de movimento e, com isso, o espírito romântico 

passa a designar, e representar, uma visão de mundo centrada no indivíduo. Os autores 

românticos, voltados cada vez mais para si mesmos, retratavam em suas artes e filosofias o 

drama humano, a tragicidade do amor, os ideais utópicos e o forte desejo de fugir de tudo 

que lhes era oferecido ou imposto pela modernidade. Se o século XVIII foi marcado pela 

objetividade, pelo Iluminismo e pela razão, o século XIX começa marcado pelo lirismo, 

pela subjetividade, pela emoção e pela absolutizaçção do eu. Graças ao espírito romântico 

que passa a imperar desde o início deste século. 

Em segundo lugar devemos lembrar que o termo “romântico” refere-se ao 

movimento estético ou, em um sentido mais abrangente, à tendência idealista ou poética de 

alguém que carece de sentido objetivo. 

Neste aspecto é que, no Dicionário Aurélio lê-se: “Sonhador, devaneador, 

fantasioso, romanesco. Próprio de cenas amorosas ou romanescas, poético”. E sobre 

“romantismo” (do francês romantisme) diz o mesmo Dicionário: “Importante movimento 

de escritores que, no pricípio do século XIX, abandonaram as regras de composiçao e 

estilo dos autores clássicos, pelo individualismo, pelo lirismo e pelo predomínio da 

sensibilidade e da imaginnação sobre a razão”. Nas artes plásticas, segundo o  mesmo 
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Aurélio, o romantismo está representado pela “Escola estética surgida, paralelamente ao 

romantismo, como reação ao classicismo e ao  neoclassicismo, e que se caracterizou pelo  

subjetivismo, pela liberdade de assuntos, de composição, de colorido, etc.,  como meios de 

expressão de sentimentos e estados de alma”... (FERREIRA, 1986, p. 1520). 

Do que ficou dito acima podemos sintetizar afirmando que o Romantismo é a arte 

centrada no sonho, na alma e na fantasia. É, também, a concepção de mundo e de vida que 

valoriza as forças criativas do indivíduo e da imaginação popular. E que, em oposição à 

equilibrada arte dos clássicos, adota por base a inspiração fugaz dos momentos fortes da 

vida subjetiva. Ou seja, a fé, o sonho, as paixões, a intuição, a saudade, o sentimento da 

natureza e a força das lendas e mitos nacionais. 

É necessário dizer, ainda, que o Romantismo, indubitavelmente, remonta ao 

pensador francês Jean-Jacques Rousseau ((1712 – 1778). Lembremo-nos de que Rousseau, 

na tentativa de explicar a natureza e as origens do Estado e do Governo, abala as bases 

destes ao afirmar que "o homem nasce livre, mas em toda parte é posto a ferros”. E, 

completa ele  

O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um 

terreno, lembrou-se de dizer 'isto é meu' e encontrou pessoas suficientemente 

simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e 

horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou 

enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: 'Defendei-vos de ouvir esse 

impostor; estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra 

não pertence a ninguém'. (ROUSSEAU, In: Os Pensadores, 1978, p. 259). 

E, depois de registrar um grande número de opostos e contraposições na maneira de 

viver dos poderosos ricos e dos pobres destituídos de poder e de bens, afirma que "A 

maioria de nossos males é obra nossa e os evitaríamos, quase todos, conservando uma 

forma de viver simples, uniforme e solitária que nos era prescrita pela natureza" (idem. p. 

241). 

Embora seja Rousseau fruto do século XVIII, suas concepções ultrapassaram as 

fronteiras da sua época. Depois dele o primeiro filósofo a tentar sintetizar as efervescências 

do século XVIII foi Johann Gottlieb Fichte, cujo trabalho começa com a metafísica 

Kantiana para depois incorporar o que se tornaria o principal movimento em artes e 

literatura europeias ao longo dos próximos 50 anos: o Romantismo. Fichte argumenta que 

o eu se coloca por si mesmo e é autoproduzido em processos de mudança. 

E, por fim, algumas características do Romantismo para facilitar a compreensão dos 

nexos existentes entre o pensamento de Rubem Alves e este movimento do século XIX. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlieb_Fichte
http://en.wikipedia.org/wiki/Romanticism
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São inúmeras as características do Romantismo, por isso não pretendemos 

apresentá-las todas, mas anotar apenas algumas. O Romantismo se caracteriza pela 

ausência de forma, pelo anticientificismo, pela supervalorização da imaginação. Na Europa 

por um medievalismo, alguns românticos se interessavam pela origem de seu povo, de sua 

língua e de seu próprio país. Simbolizado na figura do cavaleiro fiel à pátria e ao povo. No  

Brasil o medievalismo foi substituido pelo indianismo, pois, na figura do ìndio os 

escritores encontraram o mais legítimo ícone para simbolizar a origem nacional e, assim, o 

colocam como o verdadeiro herói nacional. O indianismo romântico resgatou, no Brasil, o 

ideal do "bom selvagem" de Rousseau, segundo o qual a sociedade corrompe o homem e o 

homem perfeito seria o índio, habitante das selvas, por não ter, ainda, nenhum contato com 

os vícios da sociedade européia. Moderna e burguesa, urbana e em processo de 

industrialização. 

Outras características do romantismo são, num primeiro momento, isto é, nos seus 

primórdios, o lirismo, o subjetivismo, o sonho, o exagero, a busca pelo exótico e pelo 

inóspito. Juntam-se a estes o nacionalismo, a idealização do mundo e da mulher e a 

depressão proveniente da frustração com a não materialização da idealização, que, por sua 

vez, provoca a fuga da realidade, caracterizada pelo escapismo. Nos primórdios do  

romantismo a mulher era uma musa, amada e desejada com todas as forças do corpo e da 

alma, mas nunca era tocada. Num segundo momento aparecem o pessimismo, um certo 

gosto pela morte, a religiosidade e o naturalismo. Nesta espécie de segunda fase do 

movimento, a mulher podia ser alcançada, mas a felicidade não se deixava atingir. Por fim, 

alcançou uma fase de transição para o realismo, quando se denuncia, de forma enfática e 

irônica, principalmente pela literatura, os vícios e os males da sociedade moderna com o 

explícito objetivo de desnudar e fazer ver as fragilidades reais, porém, desconhecidas desta 

cultura. Aqui a mulher permanece idealizada, mas já se faz acessível. 

Rubem Alves mescla tudo isto com os princípios da psicanálise e da teoria crítica. 

 

 

2.8 - Outras influências 

 

Rubem Alves sofre influência de vários outros filósofos. Porém, alguns aparecem 

com muita frequência em seus escritos, às vezes de forma muita explicita, outras vezes de 

forma apenas implícita. Thomas S. Kuhn, filósofo estadunidense do século XX, nascido na 
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cidade de Cincinnati, em 18 de Julho 1922 e falecido na cidade de Cambridge, em 17 de 

Junho 1996, tornou-se um marco no estudo do processo que leva ao desenvolvimento 

científico, com a publicação de seu segundo livro As Estruturas das Revoluções Científicas 

em 1962, passa a ser considerado como uma das principais referências nos estudos sobre a 

história das ciências e sobre as reeflexões mais recentes sobre a filosofia da ciência. 

Rubem Alves tem-no, também, como um dos principais descobridores da relação entre a 

vida e as estruturas do conhecimento moderno. Pois, suas investigações e reflexões levam 

ao interesse pelo conhecimento das relações entre liberdade e dependência e entre poder e 

criatividade.  

Thomas S. Kuhn ocupou-se principalmente do estudo da história da ciência, no qual 

encontrou o contraste entre duas concepções da ciência: 

a) De um lado estava a ciência entendida como uma atividade completamente 

racional e controlada. É a Perspectiva Formalista da ciência, segundo ele. 

b) Do outro lado, encontra-se a ciência entendida como uma atividade concreta que 

se desenvolve ao longo do tempo e, em cada época histórica, apresenta peculiaridades e 

características próprias. É a Perspectiva Histoticista, segundo ele. 

Ao emergir na obra A Estrutura das Revoluções Científicas, este constraste  

provocou o chamado giro histórico-sociológico da ciência. O giro histórico-sociológico 

consiste numa revolução na reflexão acerca da ciência ao considerar próprios da ciência os 

aspectos históricos e sociológicos que cercam a atividade científica, em oposição à ideia de 

que somente os aspectos lógicos e empíricos são próprios da ciência, como defendia o 

modelo formalista. Modelo este que percebe-se frontalmente desafiado pelo enfoque 

historicista de Kuhn. 

Thomas Kuhn tornou-se um dos mais conhecidos filósofos da ciência do século 

XX. 

Emmanuel Lévinas, filósofo francês, nascido na cidade Kaunas, em 30 de 

Novembro de 1906 e falecido em Paris, em 25 de dezembro de 1995, tem origem em 

família judaica da Lituânia. Foi bastante influenciado pela fenomenologia de Edmund 

Husserl, de quem foi tradutor, assim como pelas obras de Martin Heidegger e Franz 

Rosenzweig, o pensamento de Lévinas parte da ideia ou princípio de que a Ética, e não a 

Ontologia é a Filosofia primeira. É no face-a-face humano que se irrompe todo sentido. 

Diante do rosto do Outro, o sujeito se descobre responsável e lhe vem à ideia o Infinito. 
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O Pensamento filosófico de Lévinas está eivado da memória viva das guerras e, 

principalmente, do Holocausto. Historicamente, permanece gravada em suas lembranças e 

aparece impressa na sua obra a memória dos seis milhões de judeus assassinados pelo 

nacional-socialismo durante a Shoah (Holocausto), aos quais dedica seu livro Autrement 

qu’etre (1974). Ele carrega consigo, portanto, a inquietação de um século marcado pela 

dominação do homem sobre o outro homem. Ao escrever sobre isso ele afirma ser este é 

um século que, em trinta anos apenas, conheceu duas guerras mundiais, os totalitarismos 

de direita e de esquerda, hitlerismo e stalinismo, Hiroshima, o Goulag, os genocídios de 

Auschwitz e do Cambodja. Portanto, este é um século que finda na obsessão do retorno de 

tudo o que estes nomes bárbaros significam. Pois, foram sofrimento e mal impostos de 

maneira deliberada, sem que nenhuma razão os limitasse na exasperação da razão tornada 

política e desligada de toda a ética. 

Filosoficamente, Lévinas percebe que o pensamento ocidental, a partir da filosofia 

grega, desenvolveu-se como discurso de dominação. Afirma que o Ser predominou ao 

longo da Antiguidade e da Idade Média, porém, desde a época moderna até os nossos dias, 

o ser foi substituído pelo eu, sem, no entanto, substituir o sinal que o revela: a unidade 

unificadora e totalizante que exclui o confronto e desvaloriza a diversidade, enquanto 

abertura para o Outro. A obra de Lévinas chama a atenção para a emergência ética de se 

repensar os caminhos da filosofia a partir de um novo prisma: o movimento desde o eu em 

direção ao Outro. A inspiração para esta proposta Lévinas foi buscar na sabedoria bíblico-

judaica. 

O pensar filosófico de Lévinas se dá em constante dialogo com os pensadores da 

tradição ocidental, principalmente Platão, Descartes, Kant, Hegel, Bergson, Husserl e 

Heidegger. Sobre isso ele afirma que: quase sempre começa seu pensamento com Husserl 

ou em Husserl, mas o que diz já não se encontra em Husserl, mas em outro lugar. Pois, não 

consegue deixar de tentar superar ao seu inspirador. De Heidegger Lévinas não se afasta, 

mesmo depois de ver seu nome associado ao horror do Holocausto. De Descartes ele 

guarda a descoberta da ideia do infinito, que toma como orientação metafísica para a sua 

ética. Com Franz Rosenzweig, Lévinas comunga tão estreitamente as maiores e principais 

intuições, que dele afirma ser autor "presente demais para ser citado". 

Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, filósofo austríaco, nascido em Viena, em 26 

de Abril de 1889 e falecido em Cambridge, em 29 de Abril de 1951. Naturalizado britânico 

foi um dos principais atores da virada linguística na filosofia do século XX. Suas principais 
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contribuições foram feitas nos campos da lógica, filosofia da linguagem, filosofia da 

matemática e filosofia da mente. Dele Rubem Alves diz que foi o principal descobridor da 

importância da linguagem na construção do mundo humano. 

Wittgenstein é considerado, por muitos, como o filósofo mais importante do século 

passado. Publicou em vida um único livro de filosofia, o Tractatus Logico-Philosophicus, 

de 1922, porém, este exerceu profunda influência no desenvolvimento do positivismo 

lógico. Mais tarde, as ideias que formulara a partir de 1930 e que foram difundidas em 

Cambridge e Oxford, impulsionaram o movimento da chamada "filosofia da linguagem 

comum". 

O pensamento de Wittgenstein é, geralmente, dividido em duas fases. A cada um 

dos dois períodos corresponde uma obra que se tornou central na história da filosofia do 

século XX. À primeira fase, pertence o Tractatus Logico-Philosophicus, livro em que 

Wittgenstein procura esclarecer as condições lógicas que o pensamento e a linguagem 

devem atender para poder representar o mundo. À segunda fase, pertencem as 

Investigações Filosóficas, publicadas postumamente em 1953. Nesse livro, Wittgenstein 

trata de tópicos similares ao do Tractatus, porém, sob perspectiva radicalmente diferente, 

além de avançar sobre temas da filosofia da mente ao analisar conceitos como 

compreensão, intenção, dor e vontade. 

Martin Heidegger, filósofo alemão do século XX, nascido na cidade de Meßkirch, 

Baden, em 26 de Setembro de 1889 e falecido na cidade de Freiburg im Breisgau, Baden-

Württemberg é um dos pensadores fundamentais do século XX. A seu lado encontram-se 

Bertrand Russell, Wittgenstein, Adorno e Michel Foucault. Suas grandes contribuições 

para o pensamento filosófico do século XX foram a recolocação do problema do ser, a 

refundação da Ontologia, seguidas pela importância que atribui ao conhecimento da 

tradição filosófica e cultural. Heidegger influenciou muitos outros filósofos, dentro e fora 

da Europa. Entre os quais podemos citar Jean-Paul Sartre. Mas, também, Hannah Arendt, 

Rudolf Bultmann, Jacques Derrida, Michel Foucault, Gadamer, Lacan, Herbert Marcuse, 

Merleau-Ponty, Paul Ricoeur, Rorty, Strauss, Paul Tillich e Vattimo. 

Seu pensamento filosófico está vinculado às Escolas da Fenomenologia, da 

Hermenêutica e do Existencialismo. E foi influenciado, principalmente, por: Anaximandro, 

Heráclito, Parménides, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho de Hipona, Duns Escoto, 

Immanuel Kant, Hölderlin, Hegel, Schelling, Kierkegaard, Dilthey, Ortega y Gasset, 

Brentano, Friedrich Nietzsche,  Husserl, Rilke, Karl Jaspers.  
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Martin Buber, filósofo, escritor e pedagogo, judeu de origem austríaca e de 

inspiração sionista. Nasceu em Viena, em 08 de Fevereiro de 1878 e faleceu em Jerusalém, 

em 13 de Junho de 1965. Recebeu educação poliglota: em casa aprendeu ídiche e alemão, 

na escola hebraico, francês e polonês. Sua formação universitária se deu em Viena. 

Em suas publicações filosóficas, Buber enfatiza a ideia de que não há existência 

sem comunicação e diálogo. Afirma, também, que os objetos não existem sem que haja a 

interação de algum sujeito com eles. As palavras-princípio, Eu-Tu pertencem ao universo 

das relações, enquanto Eu-Isso pertencem ao universo da experiência. São estas, também, 

as duas dimensões da filosofia do diálogo que, segundo Buber, dizem respeito à própria 

existência. No primeiro caso temos a relação entre dois sujeitos, ou seja, sujeito-sujeito e 

somente aqui há possibilidade de diálogo. No segundo caso temos a relação sujeito-objeto, 

isto é, entre um sujeito e um objeto. E neste caso não pode haver diálogo, por ser o objeto 

irracional. 

Outro conceito caro a Martin Buber e o conceito de intersubjetividade. Sobre isto 

ele afirma que o homem nasce com a capacidade de inter-relacionamento com seu 

semelhante, ou seja, o homem é um ser de intersubjetividade. Intersubjetividade é a relação 

entre sujeito e sujeito e/ou sujeito e objeto. O relacionamento, segundo o filósofo Martin 

Buber, acontece entre o Eu e o Tu, e denomina-se relacionamento Eu-Tu. O inter-

relacionamento, segundo ele, envolve o diálogo, o encontro e a responsabilidade, entre dois 

sujeitos e/ou a relação que existe entre o sujeito e o objeto. Intersubjetividade é uma das 

diversas áreas que envolvem a vida do homem e, por isso, precisa ser refletida e analisada 

pela filosofia, em especial pela Antropologia Filosófica. 

Henri Bergson, filósofo e diplomata francês, nasceu em Paris, em 18 de Outubro de 

1859 e faleceu na mesma Paris, em 04 de Janeiro de 1941. Em 1927 ganhou o Prêmio  

Nobel de Literatura. 

Sob as influências de Descartes, Malebranche, Espinosa, Berkeley, Kant, 

Schopenhauer, Herbert Spencer, William James, Jules Lachelier, Félix Ravaisson, Maine 

de Biran, começou suas reflexões com a Tese sobre os dados imediatos da consciência. E 

torna-se conhecido por sua tese cujo titulo era Ensaios sobre os dados imediatos da 

consciência, mas também, pelos os trabalhos subsequentes, Matéria e memória, A 

evolução criadora e As duas fontes da moral e da religião, sua obra é de grande atualidade 

e tem sido estudada em diferentes disciplinas como cinema, literatura, neuropsicologia, 

bioética, entre outras. 
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Prêmio Nobel de Literatura de 1927. Em sua biografia consta que Henri Bergson, 

nascido de família judia, é filho de mãe inglesa e pai polaco. Viveu com os seus pais 

alguns anos em Londres, mas aos nove anos regressou a Paris. Ali fez os seus estudos no 

Liceu Fontanes onde ganha em primeiro lugar o prêmio de matemática no Concours 

Général resolvendo um problema de Pascal. Licenciado em Letras, em 1881 tornou-se 

professor, e vai ministrar aulas em várias localidades da França, destacam-se desse 

momento as aulas no liceu Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. 

Em 1889 obteve o doutoramento pela Universidade de Paris com a tese Ensaios 

sobre os dados imediatos da consciência, e com uma tese secundária sobre Aristóteles. 

Bergson casa-se em 1892 com Louise Neuberger, e publica seu segundo livro em 1896 sob 

o título Matéria e Memória. Passa a lecionar na Escola Normal Superior de Paris dois anos 

depois. Em 1900, aos 40 anos, inicia seus cursos a frente da cadeira de História da 

Filosofia Antiga no Collège de France. Sua principal obra aparece em 1907, com o título A 

Evolução Criadora na qual une a crítica da tradição filosófica especulativa com intuição da 

duração e com as teorias evolucionistas de Herbert Spencer. Como diplomata, Bergson 

participa das discussões sobre a Primeira Guerra Mundial e exerce influência sobre a 

decisão dos EUA em intervir no conflito. Tornou-se membro da Academia Francesa em 

1918. Dois anos depois publica Duração e Simultaneidade, obra que discute a 

comunicação de Einstein de 1905 sobre a teoria da relatividade restrita. 

A partir de 1925, passa a sofrer de um reumatismo que o deixará semi-paralisado, a 

ponto de impedi-lo de ir a Estocolmo para receber o Nobel de Literatura de 1927. Seu 

último livro, publicado em 1932 As Duas Fontes da Moral e da Religião, é escrito com 

grande dificuldade. Aproxima-se do cristianismo, mas não se converte por preferir ficar ao 

lado daqueles que serão perseguidos pelo regime Nazista de Hitler. 

De Henri Bergson, Rubem Alves herdou muitos conceitos, principalmente os que 

estão relacionados com o conceito de Élan Vital e um grande apego ao ensaio sobre o riso. 

Søren Aabye Kierkegaard, filósofo e teólogo dinamarquês nascido na cidade de 

Copenhague, em 05 de Maio de 1813 e falecido na mesma Copenhague, em 11 de 

Novembro de 1855. Em suas reflexões e escritos Kierkegaard criticou forte e 

enfaticamente tanto o hegelianismo do seu tempo quanto as formalidades vazias da Igreja 

da Dinamarca. Grande parte da sua obra trata das questões relacionadas ao como as 

pessoas devem viver. Para tanto, seu foco recai sobre a prioridade da realidade humana 

concreta e a relação desta com o pensamento abstrato, pondo ênfase na importância da 
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escolha e do compromisso pessoal. Em sua obra teológica trata, prioritariamente, da ética 

cristã e as instituições da Igreja. Em sua obra mais voltada para as questões psicológicas, 

explora as emoções e sentimentos dos indivíduos quando estes se veem confrontados com 

as escolhas que a vida oferece. O método filosófico de Kierkegaard inspira-se no grego 

Sócrates e nos diálogos socráticos, por isso sua obra inicial foi escrita sob vários 

pseudônimos, espécie de personagens que apresentam os seus pontos de vista distintivos e 

interagem uns com os outros em complexos diálogos. A tarefa da descoberta do significado 

das questões tratadas em suas obras e da obra como um todo é, portanto, deixada ao leitor, 

porque, segundo ele, "a tarefa deve ser tornada difícil, visto que apenas a dificuldade 

inspira os nobres de espírito". É frequente, entre os acadêmicos, interpretar-se de maneiras 

distintas e variadas a obra e o pensamento de Kierkegaard, uns o tomam por existencialista, 

outros por neo-ortodoxo, alguns dizem que ele é pós-modernista, enquanto outros o 

consideram humanista e individualista. Certo é que suas ideias e reflexões cruzaram as 

fronteiras da filosofia, da teologia, da psicologia e da literatura, fazendo dele uma figura 

importante e influente para o pensamento contemporâneo. 

De Kierkegaard Rubem Alves cita constantemente o Diário de um Sedutor e suas 

criticas às fórmulas destituídas de conteúdo e significados adotadas pela igrejas cristãs. 

Ludwig Andreas Feuerbach, filósofo alemão do século XIX, nasceu em Landshut, 

em 28 de Julho de 1804 e faleceu em Rechenberg, Nuremberg, em 13 de Setembro de 

1872. 

Integrante do grupo denominado de jovens hegelianos de esquerda suas 

investigações caminhavam pela filosofia e pela antropologia, mas sua obra principal versou 

sobre “A Essência do Cristianismo”. Portanto, ele era também teólogo. 

Feuerbach tornou-se reconhecido pela sua teologia humanista e pela influência que 

o seu pensamento exerceu sobre o, também alemão, Karl Marx. Estudante de Teologia 

abandona seus estudos teológicos para tornar-se aluno de Hegel, durante dois anos, em 

Berlim. Em 1828, migra para os estudos de ciências naturais em Erlangen e, dois anos 

depois, publica anonimamente o seu primeiro livro “Pensamentos sobre Morte e 

Imortalidade”. Nesse trabalho ataca a ideia da imortalidade, sustentando que, após a 

morte, as qualidades humanas são absorvidas pela natureza. Escreve também “Abelardo e 

Heloísa” (1834), “Piere Bayle” (1838) e “Sobre Filosofia e Cristianismo” (1839). Na 

primeira parte desta última, que vai exercer grande influência em Karl Marx, discute o que 
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ele chama de "essência verdadeira ou antropológica da religião". Na segunda parte analisa 

a "essência falsa ou teológica da religião". De acordo com suas reflexões e conclusões 

filosóficas, a religião é uma forma de alienação que projeta os conceitos do ideal humano 

em um ser supremo, separado do mundo. Nos anos de 1848 e 1849, anos de turbulência 

política, Feuerbach ataca com veemência aos religiosos ortodoxos e é considerado herói 

por muitos revolucionários. O posicionamento filosófico de Feuerbach é considerado como 

a transição entre o Idealismo Alemão e o materialismo histórico de Marx e, também, o 

materialismo cientificista da segunda metade do século XIX. A filosofia de Feuerbach 

caracteriza-se, principalmente, pela inflexão antropológica que imprime a algumas 

categorias herdadas de Hegel. Das suas obras as principais são: Da razão, una, universal, 

infinita (1828); Pensamentos sobre morte e imortalidade (1830); Sobre a crítica da 

filosofia positiva (1838); Crítica da filosofia hegeliana (1839); A essência do cristianismo 

(1841); Sobre a apreciação do escrito “A essência do cristianismo” (1842); Princípios da 

filosofia do futuro (1843); Teses provisórias para a reforma da filosofia (1843); Lutero 

como árbitro entre Strauss e Feuerbach (1843); A essência da religião (1846); 

Fragmentos para a caracterização de meu Curriculum Vitae (1846); Preleções sobre a 

essência da religião (1851) e Teogonia (1857). 

A alienação religiosa, para Feuerbach, deixa-se ser percebida no seio das 

investigações teológicas que buscam a razão e a essência do homem no mundo. Porém, o 

homem, pela capacidade de adquirir sentimentos e sensibilidade, torna-se essencialmente 

antropológico. Sendo caracterizado pela sua antropologicidade, o homem que busca uma 

relação substancial com Deus torna-se alienado. Influenciado pela herança de Hegel, 

Feuerbach busca formular uma compreensão do Homem e das religiões na qual as relações 

essenciais aparecem como Homem versus Deus versus Religião. Nestas reflexões ele 

descobre que Deus é a projeção exterior do desejo de perfeição do homem. Ideia que Marx 

retomará em suas reflexões sobre a alienação. 

Ideia cara a Feuerbach e, muitas vezes retomada por Rubem Alves, é a de que “O 

homem é aquilo que come.” Para o filósofo alemão, a situação material em que o homem 

vive é que o cria. Feuerbach nega que primeiro existe a ideia e somente depois a matéria. 

Para ele, a maçã real precede a ideia da maçã. Neste aspecto é que ele afirma que devemos 

entender Hegel de forma invertida. Pois, para Feuerbach, Hegel descreve o homem de 

ponta-cabeça. Nestes pontos Rubem Alves concorda de modo quase absoluto com 

Feuerbach. Tanto que o cita inúmeras vezes em suas crônicas e artigos. 
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Aurélio Agostinho (em latim: Aurelius Augustinus), dito de Hipona, conhecido 

como Santo Agostinho, nasceu na cidade de Tagaste, Argélia, em 13 de Novembro de 354 

e faleceu em Hipona, também Argélia, em 28 de agosto de 430. Foi Bispo, teólogo, 

escritor, filósofo e, na tradição e concepção católica, é um Padre Latino e Doutor da Igreja. 

Agostinho é uma das figuras mais importantes no desenvolvimento do cristianismo 

no Ocidente. Em seus primeiros anos, Agostinho foi fortemente influenciado pelo 

maniqueísmo e pelo neoplatonismo de Plotino, mas depois de tornar-se cristão (em 387), 

ele desenvolveu sua própria abordagem sobre filosofia e teologia e uma variedade de 

métodos e perspectivas diferentes. Aprofundou o conceito de pecado original dos padres 

anteriores e, quando o Império Romano do Ocidente começou a desintegrar-se, 

desenvolveu o conceito de Igreja como a cidade espiritual de Deus (em livro de mesmo 

nome), distinta da cidade material do homem. Seu pensamento influenciou profundamente 

a visão do homem medieval. A Igreja se identificou com o conceito de "Cidade de Deus" 

de Santo Agostinho, assim como a comunidade dos crentes pertencentes ao cristianismo. 

Agostinho é considerado Santo tanto na Igreja Católica como na Igreja Anglicana, é 

ainda, importante Doutor da Igreja e o patrono da Ordem Religiosa Agostiniana. Muitos 

protestantes, especialmente os calvinistas mas também os luteranos (basta recordar que 

Martinho Lutero era inicialmente um sacerdote católico agostiniano), consideram-no como 

um dos teólogos que inspiraram e gestaram a Reforma Protestante ao ensinar sobre a 

salvação, sobre a graça divina e sobre a salvação pela graça. 

Na Igreja Ortodoxa Oriental ele é louvado, e seu dia festivo é celebrado em 15 de 

junho, apesar de uma minoria ser da opinião que ele é um herege, principalmente por causa 

de suas mensagens sobre o que se tornou conhecido como a cláusula filioque. Entre os 

ortodoxos é chamado de "Agostinho Abençoado", ou "Santo Agostinho o Abençoado". 

De Santo Agostinho Rubem  Alves retoma, além da beleza literária e as posições 

inquietas sobre o mundo e sobre Deus,  as reflexões sobre a vida, sobre o pecado e sobre o 

amor de Deus para com o homem. O pensador de Boa Esperança se diz grande admirador 

do bispo e teólogo de hipona. 

  

 

 

 


