
 

 

 

CAPÍTULO IV 
A PROPOSTA PEDAGÓGICA DE RUBEM ALVES: 

Romântica e contracultural 
 

 

O sonhador não é superior ao homem ativo porque o 

sonho seja superior à realidade. A superioridade do 

sonhador consiste em que sonhar é muito mais prático 

que viver, e em que o sonhador extrai da vida um 

prazer muito mais vasto e muito mais variado do que o 

homem de ação. Em melhores e muito mais diretas 

palavras, o sonhador é que é o homem de ação. 

Sendo a vida essencialmente um estado mental, e tudo, 

quanto fazemos ou pensamos, válido para nós na 

proporção em que o pensamos válido, depende de nós a 

valorização. O sonhador é um emissor de notas, e as 

notas que emite correm na cidade do seu espírito do 

mesmo modo que as da realidade. 

(Fernando Pessoa) 

 

 

Introdução 

 

E com esta desconfiança, mineiramente falando, nos encaminhamos para a 

quarta e última etapa da nossa investigação, quarto momento da nossa pesquisa e último 

capítulo do nosso texto. Nesta parte pretendemos investigar por que Rubem Alves 

mistura, em seu banquete pedagógico, teologia, filosofia, ciência, psicanálise, poesia, 

literatura e feitiçaria? Por que razões o pensador de Boa Esperança vai buscar nos 

teólogos e nas Escrituras Sagradas (especialmente no AT e nos teólogos do século XX), 

nos filósofos e pensadores das mais diversas áreas, tendências e matizes, cristãos e não 

cristãos, como Agostinho, Miguel de Unamuno, Marx, Nietzsche, Bachelard, 

Kierkegaard, Schiller, Bergson, Schopenhauer, o pessoal de Frankfurt, Martin Buber, 

Emmanuel Levinás e muitos outros, nos pensadores pós-modernos e críticos da ciência 

enquanto fetiche e ideologia a serviço da dominação e desumanização dos sujeitos, 
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Thomas Kuhn, em Freud e na psicanálise posterior ao seu fundador, nos poetas e 

literatos e na feitiçaria (especialmente os relatos de Carlos Castañeda), subsídios para 

suas reflexões sobre a vida, sobre o homem, sobre o mundo, sobre as relações com a 

natureza e, especialmente, sobre a educação que deseja e propõe como caminho para o 

novo homem, a nova sociedade e o bem estar de ambos e da natureza? 

Somos levados a pensar que as razões para esta mistura toda são de caráter 

antropológico. Pois, necessariamente, nos remetem à concepção de homem e de mundo 

do filósofo de Campinas. Mistura que, aparentemente, não tem razão de ser nem diz 

muito sobre o homem e seu agir no presente e no futuro. E, mais que isso, nada tem de 

profundo e filosófico. E longe está de obedecer aos cânones acadêmicos. Ao contrário 

choca-se frontalmente com a lógica da razão tradicional e, principalmente, com a lógica 

da razão iluminista. Característica fundante e fundamental nos meios e métodos 

acadêmicos em vigor no Brasil. Porém, uma questão se nos fica a martelar as ideias, a 

fazer cócegas na inteligência, a inquietar a razão e, com isso, gerar irresistíveis 

curiosidades: se há estas razões, quais são elas? Então, nos debruçamos sobre as fontes 

de pesquisa e perdemos o sono nesta busca, a um só tempo, inevitável e prazerosa. E, 

por isso mesmo, inadiável. 

À luz do que ficou dito nos capítulos dois e três retomaremos o que 

consideramos fundante no pensamento de Rubem Alves para mostrar que sua proposta 

pedagógica tem raízes antropológicas e filosóficas e, exatamente por isto, deve ser 

considerada contracultural e revolucionária.  

 

 

 4.1– Dos textos e da forma como Rubem Alves fala da educação 

 

A Proposta Pedagógica de Rubem Alves está claramente delineada, pela 

primeira vez e feita por ele próprio, em seu livrinho de apenas 104 páginas, escrito em 

1980, ao qual o autor deu o significativo título Conversas com quem gosta de ensinar. 

Este livrinho pode e deve ser complementado com dois outros que o seguiram. Um de 

perto, publicado em 1984: Estórias de quem gosta de ensinar, que traz 27 crônicas.  O 

outro, publicado dez anos depois: A Alegria de ensinar, de 1994. Com apenas 14 

crônicas. Vinte dois anos depois de Conversas com quem gosta de ensinar, em 2002, 

Rubem Alves publica Livro sem fim. Reeditado por outra Editora, em 2011, com o título 
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Variações sobre o prazer. Este livro é, na verdade (segundo a nossa leitura) uma 

tentativa de explicitação dos fundamentos metodológicos, filosóficos, sociológicos, 

teológicos e, principalmente antropológicos, de suas crônicas sobre educação. As quais 

decidimos considerar como as verdadeiras portadoras da Proposta Pedagógica de 

Rubem Alves. 

Então, deve ficar claro que o presente capítulo será construído com raízes nestes 

quatro textos. Porém, o dialogo explicito e estreito será com as crônicas, dentre as quais 

selecionamos sete (em anexo) para servir-nos de base nuclear das nossas reflexões, pois, 

nelas pensamos poder encontrar os elementos e conceitos essenciais da proposta 

pedagógica do filósofo e educador de Campinas. Devemos lembrar aqui que 

catalogamos cerca de 793 crônicas do autor, porém, foi necessário e conveniente 

selecionar apenas algumas para o exame mais minucioso. E, assim, devido a dificuldade 

de proceder a uma seleção sistemática e rigorosa, segundo os critérios de 

mensurabilidade racional, dentro de tão grande número de textos, optamos por 

selecionar de forma mais ou menos aleatória, tanto o número quanto os textos a serem 

trabalhados neste capítulo.  

A nossa busca, como já ficou dito nos capítulos anteriores, norteou-se pela 

questão: Qual é a Proposta Pedagógica de Rubem Alves? A hipótese é a de que tal 

proposta existe e está dispersa pelas inúmeras crônicas que o autor escreveu e fez 

publicar em jornais e livros. Crônica é o estilo, mas a intenção do autor é divertir e 

educar ao mesmo tempo. Falar coisas sérias e profundas de forma descontraída. 

A certeza com a qual caminhamos ao longo desta pesquisa é a de que há como 

sustentação desta proposta pedagógica uma antropologia bem definida que se diferencia 

daquela que sustenta as pedagogias tradicionais. Quanto a Antropologia de Rubem 

Alves, podemos afirmar que suas incursões sobre o novo homem e o que o caracteriza 

começam em seus estudos de mestrado, continuaram em suas pesquisas para o 

doutorado e se condensam em sua obra escrita ainda nos Estados Unidos, A Gestação 

do Futuro. Esta antropologia aparece nos temas que o autor trabalha em suas pesquisas: 

Do Corpo, Do Prazer, Da Linguagem, Dos Símbolos, Do Sonho, Dos Desejos, Das 

Lembranças, Do Esquecimento. E muitos outros de que não nos ocuparemos no 

presente texto... 
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Sobre a proposta pedagógica de Rubem Alves e como ela aparece em Conversas 

com quem gosta de ensinar, devemos começar observando que o texto está escrito em 

quatro capítulos ou partes, a saber: 

AMAR: Sobre Jequitibás e Eucaliptos. É o primeiro capítulo no qual o autor 

apresenta a diferença entre professores e educadores. E as raízes sociais, políticas e 

culturais destas diferenças. 

ACORDAR: Sobre o dizer honesto. É o segundo capítulo no qual o autor nos 

mostra que estamos presos em correntes, grilhões, ideológicas e as dificuldades de delas 

nos desprendermos. Mostra-nos, ainda, as armas e artifícios usados pela ideologia 

dominante para a todos manter presos ao pensar e agir hegemônicos. São, para lembrar 

Franz Hinkelammert, como que “armas ideológicas da morte”. 

LIBERTAR: Sobre palavras e redes. É o terceiro capítulo no qual o autor nos 

fala do poder e das artimanhas da ideologia, recusando-se a utilizar-se deste termo-

conceito, para convidar ao educador a libertar-se destas correntes tão sutis e eficientes, 

porém, nefastas e desumanas a um só tempo. 

AGIR: Sobre remadores e professores. É o quarto capitulo no qual o autor nos 

fala da necessidade de mudança, da transformação dos professores em educadores. E de 

como este processo se dá por meio de uma atitude iconoclasta ou pela metamorfose na 

qual o velho desaparece para que o novo possa aparecer. Aqui Rubem Alves mostra a 

importância da reflexão filosófica no discernimento do cientista e do educador quanto 

aos cominhos a escolher para encaminhar suas pesquisas. Porém, tanto o Nível 

Filosófico quanto o Nível Científico está passível de sofrer desvios ideológicos. 

Não consideramos inocente, espontâneo e não intencional esta estruturação da 

obra em questão. O autor já se encontrava suficientemente maduro para querer e poder 

fazer, de forma consciente e intencional, uma estruturação bem pensada. Uma obra que 

fosse didaticamente consistente e, ao mesmo tempo, poética e filosófica, ou mais que 

isso, antropologicamente fundamentada. E é isto o que temos neste “livrinho” que, 

correndo todos os riscos, queremos afirmar que é o último no estilo acadêmico. Mas, 

também, o primeiro fora dos rigores e grilhões dos modelos impostos pela academia. 

Como o próprio autor afirma no seu não prefácio, são conversas e “Que ninguém se 

engane. As conversas que se seguem são conversas mesmo, longe da seriedade 
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acadêmica – um esforça para ver as coisas através da honestidade do riso.” (ALVES, 

1989, p. 7). 

Vejo que na Proposta Pedagógica de Rubem Alves primeiro vem o Amor. O 

Amar no infinitivo. Pois o amor é a base de tudo na vida do ser humano. Sem o amor e 

sem Amar nada se pode no universo das ações humanas. Até mesmo pensar fica muito 

difícil. Por isto é que na Crônica “sobre moluscos e homens”, quando trata da questão 

da inteligência, Rubem Alves sugere que é somente no amor e com raízes fincadas neste 

nobre e sublime (por ser humano, demasiado humano) sentimento que podemos fazer o 

necessário discernimento entre Jequitibás e Eucaliptos. Pois, quando se ama com 

verdadeiro amor não se compra gato por lebre. Não se confunde luta pela libertação 

com violência sem razão... Por isso é que o amor só pode ser verdadeiro para quem está 

acordado. Enquanto se dorme não se pode amar com toda a intensidade que o ato de 

amar exige. Os amantes sempre estão acordados um para o outro. Para dar, oferecer ao 

outro tudo de que ele necessita e deseja. Inclusive o prazer carnal. É preciso estar 

acordado para se amar gostoso e de forma efetiva e plena. Neste aspecto, tem razão o 

poeta quando diz que: “é preciso amor pra poder pulsar...” Mas o amor exige a 

companhia do sorriso, o prazer tem de fazer-se presente nas relações amorosas. O prazer 

se manifesta no sorriso. Porém, só se pode sorrir quando se tem paz. “É preciso paz pra 

poder sorrir....”, diz um poeta e cancioneiro brasileiro. 

Se isto vale para a educação proposta por Rubem Alves? Vejamos o que ele 

escreve na crônica “Ensinar a Alegria” (ALVES, 1994, p. 11). Depois de citar Hermann 

Hesse e Nietzsche ele afirma que “A felicidade solitária é dolorosa. Zaratustra percebe 

então que sua alma passa por uma metamorfose. Chegou a hora de uma alegria maior: a 

de compartilhar com os homens a felicidade que nele mora.” Então, supõe que os 

professores retrucam-lhe que não ensinam uma disciplina chamada felicidade. Mas que 

ensinam outras disciplinas, outros conteúdos, outros saberes. Neste caso ele argumenta: 

Mas será que vocês não percebem que essas coisas que se chamam 

"disciplina", e que vocês devem ensinar, nada mais são que taças multiformes 

coloridas, que devem estar cheias de alegria? Pois o que vocês ensinam não é 

um deleite para a alma? Se não fosse, vocês não deveriam ensinar. E se é, 

então é preciso que aqueles que recebem, os seus alunos, sintam prazer igual 

ao que vocês sentem. Se isso não acontecer, vocês terão fracassado, na sua 

missão, como a cozinheira que queria oferecer prazer, mas a comida saiu 

salgada e queimada... (ALVES, 1994, p. 11/12).  
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Depois afirma que o mestre nasce da exuberância da felicidade e deveria ter 

coragem de dizer a todo mundo que é “um pastor da alegria.” 

Na crônica “Sobre o saber e o prazer” (ALVES, 1984, p. 19). Ele volta a 

Nietzsche para dizer que toda a educação passa, obrigatoriamente, pelo corpo. O corpo 

tem suas razões e estas determinam o agir humano em todos os seus aspectos. “a 

inteligência é filha do corpo, é função do corpo”. Por isto, acertadamente, Nietzsche 

chama o corpo de a grande razão. Se observarmos bem podemos perceber que o 

pensamento surge com a razão. “Para o pensamento – diz Rubem Alves – o estomaga 

começa a existir no momento em que a azia aparece... Quando tudo vai bem não 

pensamos sobre as coisas; nós as usufruímos.” (ALVES, 1984, p. 21). Depois, vai além 

da afirmação de Fernando Pessoa que diz que “pensar é estar doente dos olhos” e afirma 

que pensar é estar doente do corpo inteiro. E afirma categórico: “O deus da inteligência 

é o corpo. Sua única função é fazê-lo sobreviver, sobreviver com um sorriso...” 

(idem...).  

Desta forma é que o “Acordar” do filósofo de Campinas tem a ver com o dizer 

honesto. Dizer a verdade e vivenciar a honestidade é estar de acordo com a vida, com a 

natureza e com as necessidades mais essenciais e profundas do ser humano. O termo 

acordar também significa estar de acordo, entrar em concordância. Harmonizar as 

opiniões sobre um determinado assunto, sobre uma questão ou disputa. Acordar,  neste 

aspecto, é fazer parceria com alguém, com outrem e, caminhar juntos. Por isto, o dizer 

honesto leva os homens a estarem de acordo na construção da vida, dos valores que 

devem reger a sociedade e as relações humanas na construção da realidade social e 

cultural de um povo. Pensando nas estruturas da sociedade podemos afimrar que tanto a 

economia quanto a política seriam outras se houvesse a prática do dizer honesto. É isto 

que pregam todas as grandes religiões do ocidente, mesmo quando não o fazem seus 

lideres. Porém, se fecharmos o foco das nossas atenções na questão da educação 

podemos concluir que toda e qualquer educação deve caminhar pelas veredas e sendas 

do dizer honesto. As gerações novas devem aprender a dizer a verdade, a procurar a 

verdade, a não ter medo da verdade. E isto é viver e dizer honestamente. A mentira é 

sinal de traição, de falsidade, forma de ludibriar ao outro, atitude desleal de enganar e 

roubar ao companheiro e irmão. A paz, a harmonia social, assim como a felicidade, 

individual e coletiva, não pode acontecer, não podem ser vivenciadas na ausência do 

dizer honesto, quando não há verdade no dizer e no agir das pessoas...  A educação e os 
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educadores precisam se dar conta de que, isto é, precisam acordar para o fato, de que a 

vida só pode ser intensa quando em harmonia, pois, só assim poderá produzir a 

felicidade buscada por todos.... Percebendo isto, educará para este fim. O fim último da 

educação não pode ser outro senão a vida em abundância. Ou, em outras palavras, vida 

feliz. Neste aspecto a corpo é o objeto e o sujeito da educação. Educa-se a inteligência 

para que esta possa servir ao corpo. Educa-se o corpo para que, voltando-se sobre si 

mesmo veja com maior clareza os meios pelos quais pode alcançar mais vida. Então, o 

filósofo de Campinas afirma: 

Assim, a inteligência e qualquer Ciência que ela venha a produzir, só podem 

ser avaliadas em função de sua relação com a vida. Os corpos ficam mais 

felizes? Suas possibilidades de sobrevivência como indivíduo e como espécie 

aumentam? (ALVES, 1984, p. 21). 

E toda e qualquer harmonia começa e se desenvolve no corpo e com o corpo. O 

centro da vida e da existência humana não é outro senão o corpo... E, desconsiderar o 

corpo é desconhecer e mutilar o homem no seu ser... Por isso Rubem Alves não se cansa 

de repetir um trecho de Nietzsche, no qual Zaratustra afirma ser o corpo a grande razão 

e a razão a pequena razão que é, na verdade, um instrumento da grande razão: o corpo. 

O corpo, nesta perspectiva, é maior e mais importante que a razão dos iluministas e 

racionalistas. O homem é corpo e existe com e a partir do seu corpo. Os educadores 

devem saber disso. Para agirem a partir deste princípio antropológico. 

Então, para melhor compreender o lastro sobre o qual se assenta a proposta 

pedagógica de Rubem Alves, melhor é deixar que ele próprio fale. Neste trecho em que 

começa escrevendo: “De novo a sabedoria de Zaratustra:” para em seguida citar texto de 

Nietzsche sobre o desprezo pelo corpo. É Zaratustra que fala. 

Meu irmão, lá, atrás dos seus pensamentos e sentimentos, se encontra um 

senhor poderoso, um sábio desconhecido, cujo nome é ‘você mesmo’. Ele mora 

no seu corpo. Ele é o seu corpo. Há mais razão no seu corpo que na sua melhor 

sabedoria. [...] O seu corpo (Selbst) se ri do seu ego e dos seus saltos ousados. 

‘Que é que esses saltos e voos de pensamento significam para mim?’, ele diz 

para se mesmo. Um desvio do meu fim. Eu sou os fios que movem o ego e o 

suporte onde se assentam os seus conceitos. O corpo (Selbst) diz para o ego: 

sinta dor aqui! Então o ego sofre e pensa em como parar de sofrer – e é isso 

que faz o ego pensar. O corpo (Selbst) diz para o ego: sinta prazer aqui! Então 

o ego tem prazer e pensa em como repetir esse prazer – e é isso que faz o ego 

pensar (os destaques em itálico são do próprio Alves). [....] O corpo criador 

criou o espírito como uma mão para sua vontade. (Alves, 2011, p. 84). 



173 
 

Este deve ser o princípio primeiro e constante de toda a educação. E, portanto, 

de todo e qualquer agir educativo. Também é este princípio um eficiente instrumento 

para a ação de acordar os educadores para a realidade da existência humana. 

Então, uma vez acordado o homem, qualquer homem e todos os homens, poderá 

lutar pela sua liberdade e pela liberdade da coletividade a que pertence. Mais que isto, 

só quando acordado o homem pode buscar caminhos que o levem à liberdade. Só 

acordado e em comum acordo os homens poderão construir caminhos que levem a todos 

para a vida em liberdade. Eis que este é, senão o maior, pelo menos um dos maiores 

problemas com o qual se convive no ocidente dos dias atuais. Nas sociedades ocidentais 

modernas: a construção da liberdade. Ao longo da história muito se tem tentado a 

realização dessa construção, mas quase sempre os que se ocupam dela caem em 

equívocos e ciladas que os levam ao rumo oposto. E o grande vilão destas repetidas 

desgraças é a Palavra, a Linguagem. Pois, é a palavra que faz o homem (o homem é 

feito de palavras e símbolos, tecido no interior de uma linguagem) e com ela os homens 

fazem as histórias particulares e, consequentemente, a história geral da humanidade. 

Aqui, certamente será importante recorrer aos conceitos de Nexos históricos cunhados 

por Wilhelm Dylthey. Porém, no pensamento de Rubem Alves, é Karl Marx, Friedrich 

Nietzsche e os poetas e místicos que mais estão presentes e são significativos na 

compreensão desta dimensão do homem. E, junto a estes, os Profetas do Antigo 

Testamento. 

Por fim, a quarta e última parte do texto de Rubem Alves ao qual ele nomeou de 

AGIR e deu-lhe o subtítulo “sobre remadores e professores”. É interessante e muito 

significativa a alegoria que ele utiliza para falar do papel, da função dos professores e da 

diferença entre estes e os Educadores. Não apenas a forma de agir destes dois sujeitos é 

diferente, mas também e principalmente o conteúdo de suas ações em muito se 

distanciam. Neste último capítulo, porém, a alegoria que o autor busca em Wright Mills 

é muito interessante. E o filósofo de Campinas utiliza-se da referida alegoria para 

mostrar ao leitor a importância da reflexão filosófica no pensar e no agir educativos. E, 

também, para mostrar a fragilidade das pesquisas científicas como estão a se dar nos 

dias de hoje. Vejamos a alegoria, depois analisaremos as diferenças entre as ações do 

Educador e do professor. Escreve Rubem Alves:  

C. Wrigth Mills comparou a situação dos cientistas à de remadores no porão 

de uma galera. Todos estão suados de tanto remar e se congratulam uns com 
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os outros pela velocidade que conseguem imprimir ao barco. Há apenas um 

problema: ninguém sabe para onde vai o barco, e muitos evitam a pergunta 

alegando que este problema está fora da alçada de sua competência. (ALVES, 

1989, p. 103). 

O professor age como os remadores da alegoria de Mills, enquanto os 

educadores não agem assim. Tomam outros caminhos... 

Os professores se contentam e se limitam às regras da ciência e das pesquisas 

científicas. Enquanto os Educadores não se contentam com o que diz ou ditam as 

ciências e suas supostas verdades ou resultados. Os educadores procedem de forma 

reflexiva. Investigativa. Duvidam e buscam saber mais. Pesquisar e questionar mais é o 

método que usam para buscarem e alcançarem novos conhecimentos, verdades mais 

convincentes. Fazer mais e novas perguntas sobre os resultados apresentados pelas 

pesquisas científicas e acadêmicas. Eis o estilo de convivência dos educadores com o 

mundo das ciências. Desejam ir além, um pouco mais adiante do que disse ou 

supostamente constatou as pesquisas científicas. Aqui é interessante lembrar as 

investigações dos pensadores da Escola de Frankfurt, muito importantes para as 

reflexões antropológicas e filosóficas de Rubem Alves. Para o filósofo de Campinas as 

revelações, descobertas ou criações, das ciências devem ser ponto de partida para novas 

reflexões. Principalmente sobre a vida, o homem, o mundo e as relações do homem com 

seus semelhantes e com a natureza. As críticas apresentadas pelos pensadores de 

Frankfurt são muito importantes neste sentido. Essa atitude crítica e as descobertas que 

se fazem a partir dela como instrumento de análise é não apenas importante, mas de 

certa forma necessária à educação. À atitude do educador. Porém, para além de uma ou 

de outra corrente filosófica. Para além deste ou daquele filósofo em particular, mas 

importante e necessário é aprender com todos eles a tecer as críticas às verdades 

estabelecidas. Às verdades hegemônicas que, geralmente, provém de um grupo 

dominante e falam em nome e em defesa do poder das classes dominantes. Com 

objetivos explícitos ou implícitos de manter a ordem das coisas e das relações de 

dominação de uns grupos sobre outros. O mais importante e necessário é perceber a 

dominação e lutar contra ela. Para tanto é necessário conhecer e reconhecer os 

instrumentos, aparelhos e estratégias que são usados para dominar. 

O professor se acomoda, por ser apenas funcionário, à ordem estabelecida. 

Enquanto o educador, por estar na ordem das relações pessoais e interpessoais, não 

consegue se encaixar nesta ordem das cosias. Não se acomoda porque a vida e as 
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necessidades pessoais e particulares das pessoas falam mais alto e são motivos para 

ações (Annah Arendt) localizadas nos diferentes contextos e vivências. Deve-se ter em 

conta que em muitos aspectos os educadores não podem ser comparados aos 

professores. São muito diferentes um do outro. Porém, apesar das diferenças, são 

comumente confundidos. Pois, como escreve o filósofo de Campinas “pode ser que 

educadores sejam confundidos com professores, da mesma forma como se pode dizer: 

jequitibá e eucalipto, não é tudo árvore, madeira? No final, não dá tudo no mesmo?” 

(ALVES, 1989, p. 13). Então, ele próprio responde afirmado: “Não, não dá tudo no 

mesmo...” e acrescenta que assim como cada árvore é a revelação de um habitat 

específico, também o professor e o educador revelam ambientes diferentes. O mundo 

em que se move e age um não é o mesmo mundo em que se move e age o outro. O 

mundo do educador é muito diferente do mundo do professor. Este vive no mundo das 

organizações, dos negócios, financiamentos e cifras. Lucro, progresso e crescimento são 

os conceitos principais que regem o mundo do professor e é para este mundo que ele 

ensina e conduz seus alunos. O educador pertence ao Mundo dos mistérios, onde 

existem lugares não visitados, silêncios e sombras desconhecidas, que ainda não foram 

penetradas. 

São dois mundos e dois modos de existir. E Rubem Alves explica estes mundos 

com outra alegoria muito interessante e que nos leva a concluir que os educadores não 

agem como os remadores da alegoria de Wright Mills. Certamente que eles remam e 

suam suas camisas, atingem velocidade satisfatória e se alegram com isso. Mas, 

diferentemente dos professores remadores da galera imaginada por Mills, os educadores 

sabem e querem saber para onde vai o barco. Responder à questão que interroga para 

onde está indo o barco que estão a conduzir é tarefa que muito lhes interessa. Pois, faz 

parte da sua competência saber para onde estão levando seus alunos, seus aprendizes. 

Todas as outras questões são menos importantes que saber a direção do barco (idem, p. 

103). Saber para onde ruma a educação que estão fazendo. 

Mas, voltando à alegoria das árvores, Rubem Alves afirma: 

Eu diria que os educadores são como as velhas árvores. Possuem uma fase, um 

nome, uma ‘estória’ a ser contada. Habitam um mundo em que o que vale é a 

relação que os liga aos alunos, sendo que cada aluno é uma ‘entidade’ sui 

generis, portador de um nome, também de uma ‘estória’, sofrendo tristezas e 

alimentando esperanças. E a educação é algo pra acontecer neste espaço 

invisível e denso, que se estabelece a dois. Espaço artesanal. 
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Mas professores são habitantes de um mundo diferente, onde o ‘educador’ 

pouco importa, pois o que interessa é um ‘crédito’ cultural que o aluno adquire 

numa disciplina identificada por uma sigla, sendo que, para fins institucionais, 

nenhuma diferença faz aquele que a ministra. Por isto mesmo professores são 

entidades ‘descartáveis’, da mesma forma como há canetas descartáveis, 

coadores de café descartáveis, copinhos plásticos de café descartáveis. 

De educadores para professores realizamos o salto de pessoa para funções. 

(ALVES, 1989, p. 13/14 – grifos do autor). 

Temos, então, que o educador está no universo da pessoa e das relações 

pessoais, enquanto o professor é função, está no universo dos funcionários e das 

funcionalidades do mundo pragmático, no qual tudo deve ser gerenciado e administrado 

em função da produtividade. Tudo deve ser medido e quantificado. Aqui lembro-me do 

que Rubem Alves escreveu em sua Crônica “Eu, Leonardo...” (ALVES, 1994. p. 43 – 

50) quando, conclui que Leonardo da Vinci, se vivesse nos dias de hoje, poderia 

arranjar um emprego na IBM, porém, não duraria como funcionário desta empresa. 

Pois, nem o seu currículo nem a sua personalidade lhe permitiria ser bem visto como 

funcionário, na verdade alguém como Leonardo da Vinci não funciona no interiro de 

uma empresa capitalista. Por isto as escolas não podem educar Leonardos. Pois não 

ajudariam na produtividade das empresas modernas. Pessoas que se dedicam às 

atividades de que gostam, que lhe causam prazer, estas não servem para o mundo dos 

lucros a todo custo. Para Rubem Alves, Leonardo da Vinci é o homem ideal, aquele que 

as escolas deveriam buscar criar em cada um e todos os seus alunos. Porém, isto não 

mais é possível no habitat moderno da educação.  “O que era Leonardo?” – pergunta o 

filósofo de Campinas. E responde registrando: 

Pintor, músico, arquiteto, poeta, engenheiro, geólogo, biólogo? Todas estas 

coisas. Dentro do seu corpo vivia um universo. Homem universal, ele foi a 

encarnação, num único corpo, do ideal da Universidade, como o lugar onde os 

homens se reúnem para, dando asas à imaginação, encontrar o deleite na 

visão, compreensão e harmonia com o mundo. (ALVES, 1995. p. 47).  

Mas ficaria desempregado por não conseguir se submeter ao controle de 

qualidade do pensamento. Pois, controlar a qualidade do pensamento, afirma Rubem 

Alves, é, na verdade, “cortar as asas da imaginação a fim de que ele marche ao ritmo 

dos tambores institucionais”. É isto que a educação e as escolas tradicionais fazem, mas 

não é esta a educação que propõe o pensador de Boa Esperança. Ele propõe exatamente 

o contrário. Que a educação seja um incessante incentivo ao voo. Pois, “são duas, 

apenas duas, as tarefas da educação.” (ALVES, 2005, p. 9). Ensinar aos jovens que o ser 

humano tem duas dimensões, a das utilidades e a da fruição. A primeira pode ser 
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compreendida como ferramentas e a segunda como brinquedo (ver também, ALVES, 

2011, p. 94ss). A escola deveria tomar para si a tarefa de ensinar essas duas coisas aos 

jovens. Mas a educação tradicional só ensina as ferramentas. Ignoram a dimensão da 

fruição, do prazer, da felicidade. E, assim constrói um ser humano incompleto. Manco, 

coxo, que tem uma perna mais curta que a outra. Aleijado. Por isso Rubem Alves 

escreve em sua crônica “Gaiolas ou Asas?” afirmando que: “Ferramentas me permitem 

voar pelos caminhos do mundo. Brinquedos me permitem voar pelos caminhos da 

alma.” (ALVES, 2002, p. 32). E a educação deve monstrar isso para o jovem. Treinar as 

gerações mais jovens para estes saberes e estas práticas. Porque, escreve ele na mesma 

crônica, 

O sujeito da educação é o corpo, porque é nele que está a vida. É o corpo que 

quer aprender para poder viver. É ele que dá as ordens. A inteligência é um 

instrumento do corpo cuja função é ajudá-lo a viver. Nietzsche dizia que ela, a 

inteligência, era a “ferramenta” e “brinquedo” do corpo. Nisso se resume o 

programa educacional do corpo: aprender ferramentas, aprender brinquedos. 

“Ferramentas” são conhecimentos que nos permitem resolver os problemas 

vitais do dia-a-dia. “Brinquedos” são todas aquelas coisas que, não tendo 

nenhuma utilidade como ferramentas, dão prazer e alegria à alma. No 

momento em que escrevo estou ouvindo o coral da Nona Sinfonia. Não é 

ferramenta. Não serve para nada. Mas enche a minha lama de felicidade. 

Nessas duas palavras, ferramentas e brinquedos, está o resumo da educação. 

(ALVES, 2002, p. 32). 

 E acrescenta que o ensinar isso tem a ver com ensinar a liberdade e o prazer. E é 

para o prazer e a liberdade que o homem existe. Todos os homens são destinados, pela 

sua própria natureza, para a vida em liberdade, pois, é assim que ele pode ser feliz. Para 

tanto precisa saber ferramentas, pois, ao contrário dos animais o homem nasce 

incompleto e frágil. Deve, também, aprender brinquedos, pois, não é pura natureza 

como acontece com as outras espécies. E, mais, tanto Ferramentas quanto Brinquedos 

são asas que permitem ao homem voar. E voar em duas dimensões, porque 

Ferramentas me permitem voar pelos caminhos do mundo. Brinquedos me 

permitem voar pelos caminhos da alma. Quem está aprendendo ferramentas e 

brinquedos está a aprender liberdade, não fica violento. Fica alegre, vendo as 

asas crescerem… Assim, todo o professor, ao ensinar, teria que perguntar: Isso 

que vou ensinar, é ferramenta? É brinquedo? Se não for, é melhor deixar de 

lado. (ALVES, 2002, p. 32). 

 Desta forma, entendemos que as escolas deveriam incentivar seus alunos a se 

tornarem Leonardos e não funcionários das grandes empresas capitalistas. IBM ou 

semelhantes. No entanto não é isso o  que  acontece na atual educação brasileria. O que 

se pode ver é que os jovens são conduzidos a se tornarem funcionários bons e 
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adequados às organizações empresariais. As escolas se ocupam de formar bons 

remadores. Que não sabem nem querem saber para onde o barco está se dirigindo. 

Podem os professores mudar esta situção? Mudar no sentiddo de fazê-la evoluir 

certamente que sim. No entanto, transformar o estado das coisas para uma sociedade 

diferene desta, aí a resposta se torna mais complexa. Impossível não é, mas exige 

imaginação e criatividade. Pois o diferente aqui está empregado no sentido de outra 

sociedade, outros valores e outros princípios norteadores. Ou, em outras palavras, outra 

vida e outro homem. 

Talvez possamos fazer aqui um exercício bem acadêmico. Seguir os passos de 

Rubem Alves na refelxão que ele faz em sua crônica Gaiolas ou Asas? Ali, depois de 

falar das situação em que vivem os professores e professoras da periferia, lança ao leitor 

a seguinte questão: “as nossas escolas estão dando uma boa educação? O que é uma boa 

educação?” E continua a refletir sobre as pretensões impensadas dos burocratas da 

educação. Para estes, diz o filósofo,  a educação significa aprender os conteúdos dos 

programas oficiais. Nisso consiste a boa educação. Mas estão enganados. Pois esta é a 

forma da escola ser gaiola. O diferente, neste caso é ser asas. E, escreve ele:  

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são os 

pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o 

voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O 

voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado. (ALVES, 2002, p. 30). 

Engaiolados, tantos os passarinhos quanto as pesoas, homens de qualquer idade, 

raça, credo, cor, cultura, religião ou nível social, se tornam violentos. Por isto a pergunta 

de Bertold Brecht adaptada por Rubem Alves: “Violento, o pássaro que luta contra os 

arames da gaiola? Ou violenta será a imóvel gaiola que o prende?

42
 Quem é mais violento, os alunos ou a estrutura escolar? Onde está  a raiz da 

violência que temos nas escolas? E o que seria uma educação ou uma escola diferente 

neste caso? Então vem a sugestão de Rubem Alves: a escola deve dar atenção às duas 

dimensões principais do ser humano. O homem precisa sobreviver, para isso trabalho e 

produz. Mas precisa, também e igualmente ter prazer, para isso busca meios de gozar a 

vida e fruir as coisas do mundo. Neste sentido escreve em suas variações sobre o prazer: 

                                                           
42

 - Em Bertold Brecht a alegoria fala da luta entre o rio e as ribanceiras que o prendem e oprimem... 
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O mundo como fruta,  o mundo para ser comido, o mundo como objeto de 

deleite. Isso é sapientia, sabedoria. A maçã só pode ser conhecida 

sapiencialmente se for comida. Não pode estar fora de mim. Tem de entrar no 

meu corpo. O sábio é um degustador. Eu quero que meus alunos sejam 

educados para serem degustadores do mundo! (ALVES, 2011, p.173). 

Não sei se seria necessário dizer mais. Porém, vamos à quarta e última parte do 

Conversas com quem gosta de ensinar. 

Neste quarto e último capítulo do seu tratado sobre a educação Rubem Alves 

trata da questão da posição ou postura do educador frente à situação atual da educação e 

da pesquisa científica. Com a alegoria dos remadores no porão de uma galera ele mostra 

que há uma luta, ainda por ser travada no interior do sistema educativo brasileiro, entre 

a consciência do educador e as estruturas dos sistemas educativos. Estes inseridos nas 

estruturas de produção e geração do capital e aquela outra empurrada cada vez mais 

para segundo plano e para o esquecimento. Malgrado todas as iniciativas de revolução e 

protestos, vindas de diversas direções. Entre estas a contracultura e as obras de diversos 

filósofos e teólogos. A educação tradicional está posta nas regras do sistema e a ele se 

ajusta de forma pacífica e voluntária. Por isto, escreve Rubem Alves, 

Os processos educativos, quando compreendidos de um ponto de vista 

sociológico, tem a função precisa de criar bons remadores. É evidente que é 

possível desenvolver uma série indefinida de pesquisas que, no fundo, estão 

simplesmente tentando responder a esta pergunta: como fazer com que o 

programa de treinamento de remadores seja mais eficiente? Serão estas as 

pesquisas que irão mais facilmente encontrar financiamento e apoio. Mas será 

isto que é o mais desejável e necessário, quando a questão mais importante é a 

direção do barco? (ALVES, 1989, p. 103). 

E encerra seu tratado recomendando que as Universidades mudem suas posturas. 

Certamente que haverá quem diga que é proposta quixotesca. Mas consideramos que 

vale a pena pensar sobre o assunto. Pois, educadores têm o poder da palavra. A escola é 

um ambiente de formação da opinião pública. Pode, também, ser um lugar e um 

ambiente onde se crie consciência e capacidade de pensar e agir criticamente. A 

educação, na proposta de Rubem Alves, deve ajudar os remadores a decidir pela direção 

do barco. Seria a escola o lugar ideal para criar remadores que navegam e navegadores 

que remam. É esta uma esperança que deve florescer e habitar o coração dos 

educadores. É este um lugar para onde podemos caminhar. Uma utopia a ser alimentada. 

Cultivada com amor e arte. Por isto ele escreve: 

Dada a urgência deste problema, parece-me que a Universidade deveria 

repensar os seus programas de pesquisa. Não existe solução adequada ao nível 
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de simples iniciativas individuais. Seria necessário que a Universidade, 

deixando de lado por um momento a obsessão analítica e fragmentária, 

patrocinasse um amplo debate interdisciplinar sobre estas duas questões: para 

onde vai o barco? Para onde queremos que o barco vá? Somente depois e 

respondidas estas perguntas teremos condições de tomar decisões lúcidas 

acerca do que deve ser pesquisado. Uma vez tomada a decisão, e somente 

então, faz sentido suar no remo. Antes disto seremos apenas sonâmbulos que 

não sabem o que fazem. (ALVES, 1989, p. 104). 

As questões educativas devem ser vistas por dois prismas, segunda a proposta do 

pensador de Boa Esperança. Um deles é o viés científico e o outro o viés filosófico. No 

âmbito do viés científico vamos nos deparar com as estruturas sociais e de produção do 

conhecimento. Então, o pesquisador que desejar ser educador deverá assumir algumas 

posturas políticas e educativas. As mesmas posições políticas, científicas, intelectuais e 

ideológicas devem ser tomadas pelo educador pesquisador. Pelo viés filosófico a 

sugestão de Rubem Alves é que se tome a filosofia como o bufão da sociedade. Como 

indica o filósofo polonês, Leszek kolakowski. Que dela se faça instrumento de crítica 

das estruturas tanto sociais como categoriais. Que a filosofia nos ajude a questionar 

aqueles pressupostos comumente aceitos sem exame. Neste sentido é que ele afirma 

que: 

A pergunta a se fazer é: será verdade que aquilo que é bom para o sistema 

econômico é bom para ao povo? Creio que aceitamos sem muitas dúvidas, que 

o progresso econômico é bom (da mesma forma que aceitamos que o progresso 

do conhecimento é bom). A expansão de qualquer coisa nos fascina. 

Confundimos expansão quantitativa com melhoria qualitativa. Mas, na 

verdade, não temos nenhuma evidencia empírica de que a pura expansão 

econômica significa uma melhoria nas condições de vida. Mas, na medida em 

que acreditamos no mito do crescimento econômico, podemos, como cientistas, 

nos colocar a serviço dos interesses econômicos, convencidos de que estamos 

contribuindo para a felicidade dos homens. (ALVES, 1989, p. 100). 

Ao tratar da filosofia como instrumento da critica que deve ser feita à sociedade, 

ao conhecimento e às categorias que regem a nossa vida, Rubem Alves começa 

afirmando que o homem comum, integrado aos parâmetros normais da sociedade, 

possuidor da cosmovisão geral da sociedade moderna está convencido de que “quanto 

mais científica uma sociedade, mais avançada; quanto menos científica, mais atrasada.” 

Por isso é que ele escreve que para as pessoas comuns e também para as do meio 

científico  

A ciência é uma atividade privilegiada, na qual os pesquisadores estão 

comprometidos na busca da verdade objetiva, graças à metodologia adequada. 

Tais pressupostos permitem que mos cientistas se dediquem aos seus trabalhos 

sem fazer perguntas embaraçosas como estas: Quais as razões por que uma 
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sociedade abre um espaço institucional para a pesquisa científica? Qual a 

relação  entre o conhecimento que produzo e interesses econômico e políticos? 

A quem está servindo a ciência? De que maneira as opções sobre pesquisas, no 

âmbito da Universidade, são determinadas pelos arranjos institucionais da 

própria Universidade? Há bases empíricas para se afirmar que a expansão do 

conhecimento é uma coisa boa? (ALVES, 1989, p. 89). 

E acrescenta que “evidentemente, se tais perguntas forem feitas, a tranquila 

prática cotidiana do investigador será perturbada por noites de insônia.” (idem...). 

Diferente não é no campo da educação. Por isto, então, ele fala do educador dando 

exemplos de como, também para este, são perturbadoras as questões colocadas pela 

filosofia. Pois, a filosofia deve nos fazer questionar as nossas práticas e as nossas 

convicções. (ALVES, p. 89). Como, por exemplo, a pergunta: “Por que se tornar um 

educador?”. Uma questão que chega a parecer impertinente por ter resposta tão simples 

e evidente. No entanto, pode desestruturar as concepções do educador e desnortear as 

ações que o acompanhavam há tempos. Em outras palavras, a filosofia deve quebrar as 

estruturas do mundo em que estamos inseridos. Deve desestruturar o mundo para que 

possamos ver de outra forma as coisas que estão diante de nós, o mundo a que 

pertencemos e a nós mesmo. O próprio homem passa a ser visto, concebido, de outra 

forma quando se rompe esta estruturação do mundo. Afirma que as “nossas práticas 

cotidianas estão envolvidas por uma série de justificações que aceitamos sem 

questionamentos.” O cenário do mundo que habitamos ou a estruturação do mundo é o 

pano de fundo de tudo que sabemos e vemos. Os objetos do mundo, focos de nossa 

atenção, aparecem dentro desse cenário. Os nossos conflitos são reações aos problemas 

que aparecem ou nos objetos ou em nós mesmos. Num mundo bem estruturado não 

aparecem problemas nem nos objeto nem nos sujeitos humanos. 

No entanto, a função da filosofia é questionar os cenários, as estruturas 

categoriais, os pressupostos comumente aceitos sem exame. Pois, conforme afirma 

Rubem Alves, “na filosofia o que se busca é questionar o conhecimento familiar de que 

lançamos mão para explicar nossas práticas cotidianas.” E, citando Hegel, afirma que 

tudo que é conhecido com familiaridade, exatamente por isto, não é conhecimento e não 

contribui para que o mundo se ponha a dançar. Por esta razão é que o filósofo deve ser 

aquele que dá corda à consciência tranquila e certa de si mesma para que ela, ao final, 

proceda ao seu próprio enforcamento. Mas esta atividade da filosofia não é tranquila. 

Nunca foi tranquilo para quem se dedica a fazer a crítica dos fundamentos do mundo 

familiar. Por isto, afirma Rubem Alves, foi que Sócrates teve de beber cicuta. Nietzsche, 
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por sua vez afirmava que “fazer com que os homens se sintam inconfortáveis, eis a 

minha tarefa” (ALVES, 1989, p. 92). E conclui afirmando que “a filosofia não é 

edificante, reconfortante ou sacralizante”, mas, ao contrário, a vocação da filosofia é 

iconoclasta. Sua tarefa é quebrar os ídolos, destruir mundos. Então, Rubem Alves, 

encontra em Leszek Kolakowski a afirmação de que em todas as sociedades existem 

dois tipos de homens, os sacerdotes e os bufões. E afirma:  

Sacerdotes são aqueles que sacralizam o existente e colocam o selo de verdade 

absoluta no conhecimento que circula como moeda corrente. Sua missão é 

preservar o passado e enrijecer o presente. Há entretanto os bufões, que não 

prestam a mínima atenção às maravilhosas vestes reais que todos afirmam ver 

e grita: ‘O rei está nu’. (ALVES, 1989, p. 92).  

A filosofia é o bufão da sociedade. Pois, ri-se de tudo aquilo que comumente se 

considera sagrado. E com o seu riso cumpre sua função de destruir os ídolos, de 

provocar a ansiedade nas pessoas e “fazer com que os homens se sintam 

inconfortáveis...”, como afirmava Nietzsche de si mesmo. O riso da filosofia é uma ação 

iconoclasta. 

Por que ser iconoclasta? Pergunta Rubem Alves. Por que provocar a ira de reis, 

sacerdotes e vassalos fiéis? Continua a perguntar. Perguntas que devemos considerar 

fundamentais para quem pensa a educação como instrumento de mudanças sociais e 

transformação das estruturas da sociedade estabelecida. Por isso, consideramos 

adequada à educação e oportuna para nossas reflexões a alerta em que ele afirma que 

“há certas situações em que a preservação da vida exige que ela passe por 

metamorfoses.” Neste aspecto pensamos, inclusive, que a continuidade da vida se dá 

por meio das metamorfoses pelas quais ela passa constantemente. No mundo animal, e 

no mundo humano em particular, toda cristalização significa a morte do indivíduo, 

grupo ou espécie. Segundo Rubem Alves este é o ponto central da compreensão cristã 

da realidade. Pois, nesta compreensão a vida se preserva na dialética da vida e da morte. 

E, afirma que: “a lagarta deve desaparecer para que a borboleta nasça.” Em seguida 

acrescenta: “todo ato de criação exige a dissolução das formas esclerosadas que a 

tornavam impossível.” E, depois de repetir o aforismo de Nietzsche que diz que “Quem 

quer que deva ser um criador tem de destruir” afirma que entende ser este “deve” 

proferido por Nietzsche o nível correto da reflexão filosófica. Pois, ao criticar os 

fundamentos torna possíveis novos atos criadores. 
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Entendemos, então, que o educador deve ser iconoclasta pela própria natureza do 

seu trabalho, da sua intervenção no mundo e na vida das pessoas. Pois, conforme sugere 

Rubem Alves, “enquanto a crítica das ilusões e das ideologias não for levada a cabo 

estaremos condenados a ser prisioneiros de forças irracionais que não conhecemos e que 

não desejamos conhecer.” (ALVES, 1989, p. 94). Na educação cabe à filosofia fazer as 

embaraçosas perguntas sobre as ilusões e sobre as ideologias que nela se alojam. E, para 

começar, sugere o pensador de Boa Esperança, “podemos começar substituindo as 

afirmações por interrogações. Os dogmas têm de ser transformados em dúvidas, as 

respostas em questionamentos, os pontos de chegada em pontos de partida.” (Idem...). 

Depois, virá a segunda fase da filosofia. A primeira foi a da destruição. A 

segunda será a da construção. Da busca de sínteses criativas. Nesta fase ao invés de 

perguntar sobre o próximo movimento da peça, o educador atento percebe que a questão 

que mais importa é saber se o novo jogo pode ser jogado. Então Rubem Alves aponta o 

perigo de o filósofo ficar preso nas malhas dos conceitos, pois, é esta a tentação que o 

assedia constantemente. É tentado a construir as novas sínteses a partir de conceitos 

divorciados da realidade viva dos homens. Por isso a alerta que diz: “O problema das 

novas sínteses não pode, portanto, se resumir na questão da formulação de novas 

alternativas conceptuais. É necessário que o filósofo trabalhe com as ideias poderosas 

para informar a ação.” E, retomando Schiller, afirma: “quando a verdade precisa triunfar 

na batalha contra a força, ela tem de primeiro tornar-se uma força e empregar uma 

pulsão como sua advogada no reino dos fenômenos; pois as pulsões são a única força 

motriz no mundo dos sentimentos.” (ALVES, 1986, p. 189 e ALVES, 1989, p. 96). As 

forças e as ideias se encontram na vida real e, nem um pouco feliz e tranquila dos que 

sofrem. Na vida e no sofrimento dos oprimidos.  Neste sentido é que Rubem Alves, nas 

sendas de um verso de Bertold Brecht, escreve que: 

De forma coerente com a proposta de que a única finalidade da ciência está em 

aliviar a miséria da existência humana, creio que são os interesses e 

aspirações dos que sofrem que devem se constituir na matéria-prima da 

reflexão filosófica. Diria que a missão do filósofo é sentir os sofrimentos dos 

oprimidos, ouvir as suas esperanças, elaborá-las de forma conceptual a um 

tempo rigoroso e compreensível, e devolvê-las àqueles de onde surgiram. A 

tarefa do filósofo não é gerar mas partejar, não criar mas permitir que aquilo 

que está sendo criado venha à  luz. (ALVES, 1989, p. 96).  

O filósofo deve ser o leitor das entranhas dos sacrificados. Mas, e o educador, 

onde deve ele ler para prever o futuro do mundo, da escola, da educação, do seu aluno e 
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dele próprio? Rubem Alves encerra sua crônica “Gaiolas ou Asas?” afirmando: “mas eu 

sei que há professores que amam o vou dos seus alunos. Há esperança...” (ALVES, 

2002, p. 32). À crônica “Sobre moluscos e homens” ele encerra afirmando: “É preciso 

que os educadores voltem a aprender com os moluscos...” (ALVES, 2003, p. 50). Para 

encerrar a crônica “Lagartas e Borboletas”, primeiro ele afirma que as pessoas de quem 

está falando “foram transformadas em alguma coisa diferente dos seus sonhos, e esta 

traição as condenou à infelicidade.” Então, sugere que a estas pessoas não lhes resta 

senão repetir o verso de Paulo Leminski: 

Ai daqueles que não morderam o sonho 

E de cuja loucura 

Nem mesmo a morte os redimirá. (ALVES, 1994, p. 56). 

Quando fala “Sobre o prazer e o saber” em crônica com este título, ele encerra 

dizendo que “Afinal, se um pouco de inteligência nos sobra, temos de gritar, com 

Brecht, que ‘a única finalidade da Ciência é aliviar a miséria da condição humana’”. 

(ALVES, 1984, p. 23). 

Em “Escola fragmento do futuro” para encerrar ele escreve, como que em 

testamento de pai para filha:  

E aqui está, minha filha, o meu bem-dizer, minha bendição, meu melhor desejo: 

que você seja, com todas as crianças, da alegria sempre uma aprendiz, para 

citar o Chico, e que a escola seja este espaço onde se servem às nossas 

crianças os aperitivos do futuro, em direção ao qual os nossos corpos se 

inclinam e os nossos sonhos voam... (ALVES, 1984, p. 108). 

Na crônica “Pinóquio às avessas” ele escreve, para encerar, que uma ideia a ser 

explorada é a de que não aé função da escola transformar Leonardos, crianças de carne e 

osso, alma, inteligência, criatividade e sensibilidade em bonecos de madeira, 

funcionários adaptados aos esquemas empresariais e sem alma. Remadores que não 

sabem para onde está indo a embarcação que põe em movimento com a força dos seus 

braços. Para tanto, utilizando-se da metáfora dos pássaros selvagens, escreve: 

Para educar bem-te-vi preciso gostar de bem-te-vi, respeitar o seu gosto, não 

ter projeto de transformá-la em urubu. Um bem-te-vi será sempre um urubu de 

segunda categoria. Talvez, para se repensar a educação e o futuro da Ciência, 

devêssemos começar não dos currículos-cardápios, mas do desejo do corpo que 

se oferece à educação. É isto: começar do desejo... (ALVES, 1984, p. 12). 

Começar pelo desejo do corpo que se oferece à educação. E, assim fazer que as 

escolas sejam espaços onde se servem às crianças os aperitivos do futuro, para onde se 
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inclinam os nossos corpos e voam os nossos sonhos. Assim estaremos em acordo com o 

poeta e ensaísta Bertold Brecht e, com ele podemos unir a nossa voz para gritar ao 

mundo que “a única finalidade da ciência é aliviar a miséria da condição humana.” 

Enquanto se faz saber aos descontentes com a vida que a eles resta apenas repetir, 

incansavelmente o verso perverso de Paulo Laminsk: “Ai daqueles que não morderam o 

sonho. E de cuja loucura. Nem mesmo a morte os redimirá.” Voltar a aprender com os 

moluscos, como o fez Jean Piaget, pois, quem sabe os moluscos nos ensinam que a 

melhor saída, a mais viável solução para as nossas angústias e frustrações é apegar-se à 

esperança de saber que há professores que amam o voo dos seus alunos. Quem sabe, 

seguindo este percurso encontraremos motivos e criaremos a coragem de dizer 

abertamente que nossa profissão é ser “Pastor da Alegria”. Mesmo sabendo que a 

resposta é uma declaração absurda. E que confundirá os ouvidos e as mentes dos 

dominadores e de seus aliados de todas as espécies. Parece-nos que a sugestão do poeta 

e educador, pensador de Boa Esperança, é que devemos entortar as nossas práticas 

pedagógicas para que o aprendizado seja mais prazeroso.  

Porém, a pergunta permanece: onde poderemos ler esta ou estas verdades? Onde 

aprenderemos sobre isto? Quem no-lo dirá e nos fará acreditar que é assim e deve que 

ser assim? 

Com a certeza de que é impossível concluir as reflexões sobre o que nos oferece 

este texto de Rubem Alves. Somos levados a pensar que este “livrinho” que estamos 

chamando de livrinho, mas, na verdade, consideramo-lo imensamente grande em 

conteúdo e significado no interior do pensamento pedagógico do pensador de Boa 

Esperança, tem, na totalidade da obra do autor, papel comparável ao lugar ocupado 

pelos Manuscritos Econômicos e Filosóficos (1844) na obra de Karl Marx. Por outro 

lado, Conversas com quem gosta de ensinar, segundo a nossa leitura, marca na obra do 

seu autor duas rupturas vividas simultaneamente: 

a) A ruptura com estilo acadêmico. Que já aparece no título, mas nem tanto no 

estilo utilizado no corpo do texto, que ainda preserva o estilo acadêmico. 

Esta ruptura vai ficando mais evidente nos textos seguintes. A começar pelo 

próximo livro feito publicar por Rubem Alves, quatro anos depois, com o 

título Estórias de quem gosta de ensinar. 
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b) A opção pela temática da educação como maneira de praticar a libertação 

almejada desde os tempos do Seminário Presbiteriano de Campinas e que ele 

tentou colocar em prática durante o tempo de pastoreio na cidade de Lavras – 

MG.  Agora não mais a Igreja, nem a Academia, mas a Educação é o lócus 

da luta pela liberdade do homem. De todos os homens. A Educação é agora o 

locus privilegiado onde o pensador de Boa Esperança tentará a construção do 

Novo Homem. Novo Homem, Novos Céus e Nova Terra. Será a Educação o 

terreno bom onde ele plantará estas sementes? Talvez. Por isto vamos 

encontrar aqui reunidos, na Educação, no universo das reflexões 

pedagógicas, a síntese dos diversos Rubens Alves: o Filósofo, o Teólogo, o 

Sociólogo e crítico social, o Antropólogo, o Psicanalista.  E, acima de tudo, o 

Rubem Alves poeta e amante da feitiçaria. 

 

 

4.2 – A Educação deve reconstruir o homem corrompido pela 

Modernidade e reconsiderar o conceito de realidade instituído 

pelo realismo iluminista. 

 

É pela educação que o futuro pode ser construído. Hoje é o dia de gestar este 

futuro. Por isto Rubem Alves escreveu, em 1971, ainda nos Estados Unidos, 

Tomorrow’s Child. Um livro que fala de como se começar hoje a construir o mundo de 

amanhã.  O futuro que desejamos e, “em direção ao qual os nossos corpos se inclinam e 

os nossos sonhos voam.” 

Interessante notar que Rubem Alves inicia a terceira parte do seu livro fazendo 

uma confissão. Escreve ele na primeira linha desta parte do seu livro: “Pertenço a uma 

geração frustrada, e é a partir desta experiência que penso e falo.” (ALVES, 1986, p. 

173). 

O livro se estrutura em torno da imaginação e de como esta funciona na 

sociedade moderna. No capítulo I o autor realiza uma análise do mundo atual e de 

como, a exemplo dos Dinossauros, tudo pode ser destruído a qualquer momento. No 

entanto, não percebemos o perigo porque a ideologia nos cega diante da realidade, ou 

mais que isto. A realidade que vemos e na qual vivemos nos é fornecida pela 

linguagem. São as palavras que nos fazem conceber o mundo, a vida e o ser humano. 
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ou, em palavras de Robert K. Merton, citadas por Rubem Alves, “a linguagem 

conceitual tende a fixar as nossas percepções e, por derivação, o nosso pensamento e 

comportamento.” (apud ALVES, 1986, p. 56). As reflexões de Rubem Alves sobre a 

função da linguagem na revelação da realidade do mundo aos seres humanos podem ser 

sintetizadas no que ele escreve logo depois da citação anotada acima. Escreve ele:  

 

Deriva daí a importância da linguagem no controle da imaginação e, portanto, 

como meio de controle político. A linguagem define o que é ou não possível, o 

que dá ou não prazer. Em contraste com o que ocorre com os animais, os 

sentimentos de dor e de prazer se acham condicionados pelas palavras que se 

ligam às nossas experiências relevantes. (ALVES, 1986, p. 56). 

 

Por isso Wittgenstein é muito importante nas reflexões e análises da ideologia. 

Seguindo as investigações deste filósofo e de outros como Kerl Manheim, Berger & 

Luckmann, Rubem Alves anota que a realidade social é, na verdade, produto do desejo 

e das ações dos homens no tempo, isto é, resulta do que fizemos, fazemos e faremos no 

interior e nas possibilidades da história. Então, escreve ele: 

 

O mundo humano não tem, para nós, a concretude da natureza. Ele depende da 

intenção e do desejo. Mesmo a maneira como experimento a natureza é, em 

última instância, determinada pela linguagem que uso para a ela me referir. A 

morte é um fato natural. Mas a forma como vivo a minha vida, isto é, o período 

de tempo compreendido entre estar vivo neste momento e a minha morte física, 

não é um fato natural. (ALVES, 1986, p. 57).  

 

A linguagem oculta e revela o mundo aos homens. E o significado das palavras 

sempre lhes fora dado por alguém. Não qualquer alguém, mas alguém que manda. 

Alguém que tem o poder de decidir sobre o que é e o que não é. Por tudo isso é que 

Rubem Alves afirma que o realismo é uma ilusão. Porém, a grande coquista do realismo 

foi a magia de transubstanciar a organização em realidade. Mágica que operou apenas 

dando-lhe este nome. Porém o realismo não passa de presunção dos cientistas e de 

alguns filósofos. A questão é unicamente de poder. Como bem percebeu Lewis Carrol e 

o colocou no diálogo entre Alice e Humpty Dumpty. Este afirma, debochando da 

interlocutora, que quando ele usa uma palavra ela significa exatamente aquilo que ele 

quer que ela signifique. Ao que Alice retruca, a partir de sua inocência e ingenuidade: 

- A questão é saber se o senhor pode fazer as palavras dizerem coisas diferentes. 

Então, Humpty Dumpty pondera incisivo:  

- A questão é saber quem é que manda. É só isso. 
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E encerra o assunto. (apud ALVES, 1986, p. 71). 

 

É pela questão do poder que passa, também, a tomada de consciência sobre o 

futuro que nos aguarda. Pelo poder passa a possibilidade de decidir os caminhos a tomar 

para aumentar ou diminuir os riscos da explosão do planeta. Os dinossauros não podiam 

decidir sobre o seu futuro. Os homens, porém, podem. Têm capacidade para decidir os 

caminhos pelos quais conduzir o futuro. Por isto, escreve ele: 

  
O que temos de compreender é que, diferentemente dos pobres dinossauros, 

vítimas de acidentes genéticos que fizeram com que eles crescessem, sem que 

tivessem tomado decisão alguma sobre o assunto, a nossa situação poderia ser 

outra. Afinal de contas, a analogia entre os dinossauros e a nossa civilização 

tem limites. O que somos é resultado de uma história que fizemos – e que 

poderíamos ter feito de maneira diferente. O crescimento constante e a 

explosão da bolha não são um destino do qual não podemos fugir... (ALVES, 

1986, p. 31). 

 

Retomando a questão do corpo e da sua primazia na vida e no agir do homem 

Rubem Alves chama atenção para o fato de que as ilusões do mundo presente pode 

levar a todos a morte. Principalmente porque não se está dando a devida atenção ao 

núcleo central da vida humana que é o corpo. Então ele escreve:  

 

Antes de mais nada é preciso sobreviver. E quem fala de sobrevivência fala do 

corpo. Preservar o corpo, mantê-lo vivo, impedir que a mágica bolha de sabão 

arrebente, irremediavelmente... Quem fala de corpo fala também de natureza, 

nosso corpo inorgânico. É dela que arrancamos a vida. Ar, comida, água: se 

terminar o ar, se terminar a comida, se terminar a água, virá a morte. Não 

podemos importar ar, comida e água de outras galáxias. Estamos condenados a 

este tênue e minúsculo espaço, perdido nas imensidões vazias e sem vida do 

universo. Útero quente, amigo, colorido, perfumado, doador da vida; nossos 

destinos estão ligados, eternamente. (ALVES, 1986, p. 30). 

 

Porém, para pensar nas possibilidades do futuro é necessário, antes, conhecer os 

homens de hoje. Saber quem é esse homem e como se estruturam as organizações que 

ele criou (nas coletividades que, também ele, organizou) nos poderá apontar o que nos 

espera lá adiante. No futuro que estamos gestando hoje. Quanto ao homem moderno 

Rubem Alves concebe-o na mesma linha em que o considerou Max Weber quando dele 

afirmou: “Acerca do último estágio deste desenvolvimento cultural pode-se, na verdade, 

dizer: ‘Especialistas sem espírito, sensualistas sem coração.’ Esta nulidade imagina 

haver atingido um nível de civilização nunca dantes alcançado.” (MAX WEBER, apud 

ALVES, 1986, p. 23). 
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São, no entanto, estes homens ou “nulidades”, como os denominou Weber, que 

estão de posse do poder de decisão. São eles quem comanda o barco e decidem para 

onde o barco deve ir. São eles que decidem sobre a educação. O que ensinar, quando e 

como fazê-lo. Foram eles que optaram pela lógica da racionalidade à qual Rubem Alves 

chamou de ideologia do absurdo. Mas eles chamam a si mesmos de “realistas”. É deles 

que fala Nietzsche quando escreve: 

 

Isto, na verdade, torna amargas as minhas entranhas: eu não vos suporto nem 

nus e nem vestidos, vós, homens de hoje. Tudo o que é  sinistro no  futuro e tudo 

o que faz estremecer pássaros em fuga é, certamente, mais confortável e 

acolhedor que a vossa ‘realidade’. Pois assim falais: ‘Somos reais 

integralmente, livres de crenças ou supertições’. Incríveis! Assim vos denomino 

por toda a vossa presunção em serdes reais. (FRIEDRICH NIETZSCHE, apud 

ALVES, 1986, p. 23). 

 

Nietzsche os chama de “incríveis” e Weber diz que são “nulidades” sem espírito 

e sem coração. Porém, por terem o poder, são eles que criam e mantém funcionando as 

organizações que se tornaram origem, a base e a sustentação da política que rege o 

mundo moderno. E tudo neste mundo passa a ser apenas continuidade do mesmo, da 

situação atual, existente e hegemônica. É neste sentido que Nietzsche escreve 

indignado: 

 

Todas as épocas tagarelam umas contra as outras em vossos espíritos; e não 

obstante, os sonhos e tagarelices de todas as épocas foram mais reais do que a 

vossa vigília. Vós sois estéreis; esta a razão porque não tendes fé. Mas quem 

quer que tenha criado também teve os seus sonhos proféticos e signos astrais – 

e fé na fé. (FRIEDRICH NIETZSCHE, apud ALVES, 1986, p. 73). 

 

O homem da continuidade, apegado ao sistema das organizações não pode criar. 

Por isto é estéril. Nada de novo pode este homem produzir. Pois, dele foi roubada a 

imaginação e, com ela, a criatividade. O poder de dar à luz o novo já não lhe pertence. 

Eles já não têm fé, pois, acreditam que a história, por si só, resolve todos os problemas 

da vida e da sociedade. O que se atribuía a Deus na Idade Média, hoje se atribui à 

história e ao sistema de mercado. Eles fazem tudo sozinhos, sem a interferência dos 

homens. Rubem Alves, nas veredas abertas por Nietzsche, pelo romantismo do século 

XIX, por Wittgenstein, Marx e Freud afirma que este é o grande engano, equívoco fatal 

da modernidade, com seu realismo científico, seu iluminismo filosófico, seu positivismo 

biológico, psicológico e religioso. O pensamento hegemônico da modernidade afirma 

que “o sistema é a medida de tudo.” Por isto ele pode a tudo julgar, “mas nada está 
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qualificado para julgá-lo.” (ALVES, 1986, p.83). Na metafísica não confessada da 

modernidade é bom tudo aquilo que tem uma função. Se não tem função não pode ser 

bom. Então devemos saber qual antropologia cabe neste sistema onde tudo deve ter uma 

função. Pois será esta antropologia que dará sustentação à educação tradicional. Escreve 

Rubem Alves que, também a antropologia, aí presente e atuante é inconfessada. E 

acrescenta que nesta antropologia  

 

O homem é uma função da estrutura social. O homem, portanto, é julgado pelo 

sistema. O sistema é a lei. É ele quem estabelece as coordenadas para a ordem 

na qual vivemos. O sistema fornece os estímulos, cabendo ao homem reagir 

com as respostas adequadas. (ALVES, 1986, p. 83).  

 

O principio aqui é o renascimento da vida. Vida que foi esfacelada pelo 

pensamento moderno e pela lógica do crescimento irracional. Vida redefinida pelo 

sistema de organização moderna pela abolição da imaginação e da criatividade. Antes 

de propor o novo paradigma para a compreensão da vida humana Rubem Alves, 

contrapondo-se à antropologia do sistema moderno, argumenta: 

 

Apenas uma coisa foi esquecida: que isto chamado realidade é uma criação 

humana. É o homem o criador. O sistema social é tão somente a criatura. 

Portanto, é o homem, e não o sistema, a medida de todas as coisas. Não é o 

homem que deve ser julgado tomando-se por base o sistema. O sistema é que 

está sob o julgamento humano. Por conseguinte, a imaginação não pode ser 

declarada desequilibrada por não concordar com os fatos da “realidade”. É a 

realidade quem deve se declarada louca quando não concorda com as 

aspirações da imaginação. (ALVES, 1986, p. 83).  

 

Depois acrescenta que a moderna inversão da ordem original e mais apropriada 

aos acontecimentos que, por sinal constitui-se na essência do realismo, é exatamente 

uma espécie de amnésia quanto às origens do mundo humano. E, grifando, afirma que 

“Ela [a ordem de que fala] ignora totalmente o fato de que o mundo humano é o 

resultado de atos criativos.” Pois, conforme frisa, não há atos criativos sem imaginação. 

E exclama, como que a bradar ao mundo, aos educadores e, principalmente aos homens 

do sistema: “Como pode a criatura se rebelar contra o seu criador? Não é esta a essência 

da idolatria?” (ALVES, 1986, p. 83). 

E encerra estas reflexões afirmando que para entender a condição da vida 

humana é necessário, antes, descobrir, conforme indica Paul Lehmann, “o que é 

necessário para que se faça e se mantenha a vida humana no mundo”. E indica que é 
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necessário que se comece com a imaginação, pois, esta consiste no pré-requisito do ato 

criativo, enquanto o ato criativo consiste na mais alta expressão da vida humana. A 

imaginação, diz ele, é a mãe da criatividade. 

Porém, a criatividade foi banida da sociedade e da cultura pela lógica do 

absurdo. Pelas ilusões e pela racionalização moderna. A imaginação tornou-se estéril ou 

proibida. O que fazer, então? 

Os profetas são observadores argutos e suas admoestações podem contribuir 

para a compreensão da situação existencial do ser humano. O Cântico de Isaías, por 

exemplo, é uma boa alegoria da situação desta geração. 

 

Canta, ó mulher estéril, que nunca deste à luz um filho; rompe em cânticos de 

alegria, tu que nunca estiveste em trabalho de parto; pois a mulher 

abandonada tem mais filhos que aquela que vive no casamento... (ISAÍAS, 54:1 

apud ALVES, 1986, p. 173). 

 

É do futuro desejado que fala o profeta na alegoria da mulher estéril. A alerta vai 

para os que não podem mais criar, por não terem imaginação. Por serem realistas 

demais e positivistas extremados. Mas, também, Nietzsche dispara toda a ira de 

Zaratustra contra a presunção dos realistas dizendo: 

 

Até onde subirei com a minha nostalgia? 

Do alto de todo as montanhas procuro por terras paternas e maternas. Mas um 

lar não encontrei... Sou um fugitivo em todas as cidades e um adeus em todas 

as portas. Os homens de hoje, para quem meu coração me havia levado, são 

como estranhos, como uma zombaria... Sou expulso das terras paternas e 

maternas. Assim, eu agora amo somente a terra dos meus filhos, ainda não 

descoberta, no mar mais distante. Para ela direciono as minhas velas, numa 

busca sem fim... (FRIEDRICH NIETZSCHE, apud ALVES, 1986, p. 173). 

 

Os dois apontam para o futuro. Isaías apontando a mulher abandonada como 

portadora da esperança. Em detrimento daquela que vive no casamento. Nos limites da 

lei e da ordem. No interior do sistema e da organização hegemônica. Conforme 

determina a racionalidade estabelecida. Nietzsche, por sua vez, elege a terra dos filhos 

[e netos] como o lugar da esperança. São terras ainda não conhecidas. Não alcançadas, 

ainda. Mas terras da promessa. Da esperança. Pois, a terra dos homens de hoje já está 

contaminada. Os homens dos dias atuais fizeram-se estéreis e já não podem mais 

promover nenhuma significativa mudança. Buscam o mesmo e a continuidade deste. 

Expulsam os profetas e apedrejam os criadores e crucificam os portadores de alguma 
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boa notícia. Rubem Alves e sua geração faz uma maravilhosa descoberta. Sobre esta 

descoberta ele assim se expressa: 

 

Tornou-se óbvio que o mundo precisava de uma transformação radical. Não 

podíamos mais seguir rumo ao futuro com a ideia de que nada de errado havia 

com a nossa civilização. A partir desta revolucionária visão, esperanças e 

movimentos revolucionários nasceram. A política tornou-se uma nova religião, 

e a religião tornou-se política. (ALVES, 1986, p.176). 

 

Porém, esta inversão não matou a totalidade do sonho humano. Ainda há sonho e 

desejos a serem buscados. Ainda há esperança a ser alimentada na alma e no coração 

dos homens. O homem ainda não se perdeu de todo. A vida pode ter novo sentido. 

Podem ainda ser resgatados. E o caminho é a educação. Mas a educação deve começar 

com a educação dos sentidos. Passa pelo corpo. O primeiro sentido a ser educado é o 

olhar. A visão. Nietzsche escreveu e Rubem Alves não se cansa de repetir que “a 

primeira tarefa da educação é ensinar a ver”. É pelo olhar que o homem encontra o 

mundo e o penetra com prazer. Mas o homem tem seis sentidos. Todos devem ser 

educados para proporcionar prazer ao ser humano. Escreve o filósofo de Campinas: 

 

Os nossos cinco sentidos são órgãos de fazer amor e ter prazer com as coisas 

existentes presentes. Para se ter o prazer de uma noite estrelada é preciso que 

haja uma noite estrelada. Para se ter o prazer de uma canção é preciso que ela 

esteja sendo tocada. Para se ter o prazer do perfume das magnólias é preciso 

que as magnólias estejam floridas. Para se ter o prazer do vinho é preciso que 

haja vinho no copo. E para se ter o prazer de um beijo é preciso que haja uma 

boca, um rosto. (ALVES, 2011, p. 175). 

 

Há, no entanto, um sexto sentido que nos possibilita fazer amor e ter prazer com 

as coisas que não existem, ou que estão ausentes. Este poder, que Rubem Alves chamou 

de sexto sentido, é o pensamento. Também este deve ser educado. Porque os nossos 

sentidos estão adormecidos. Os seis estão em estado de entorpecimento, hipnotizados 

pelos valores da sociedade moderna, pelo realismo exacerbado e pelo iluminismo. 

Ambos míopes e miopizantes. A transformação ou metamorfose acontecerá pela 

palavra. Pois, “as coisas vêm a nós não em sua nua concretude, mas vestidas pela 

linguagem.” daí que a forma como experimentamos a mundo à nossa volta está 

parcialmente determinada pelas palavras que nomeiam as coisas. Daí a importância da 

linguagem no controle da imaginação. Mas, do mesmo modo na libertação deste 

controle. Em “Lagartas e Borboletas” Rubem Alves afirma que “as palavras são 
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entidades mágicas, potências feiticeiras, poderes bruxos que despertam os mundos que 

jazem dentro dos nossos corpos, num estado de hibernação...” (ALVES, 1994, p. 52). E 

acrescenta que nossos corpos são feitos de palavras. 

Tudo o que está adormecido dentro do homem será acordado pela palavra. Será 

despertado aquilo que ela chamar. O que a palavra invocar será ressuscitado, sairá da 

letargia em que se encontra. O príncipe ou o sapo, a lagarta ou a borboleta, o Leonardo 

da Vinci ou o monótono funcionário. A este processo pelo qual a Palavra desperta o 

mundo adormecido Rubem Alves deu o nome de educação. E afirma que “Educadores 

são todos aqueles que têm este poder.” (Idem...). Neste sentido, é necessário concluir 

que o educador, pelos seus poderes mágicos, bruxos poderes, pode quebrar o feitiço que 

as ideologias plantaram sobre as pessoas e grupos. 

Diante dos sinais dos tempos que mostram de forma inequívoca que a dinâmica 

da criatividade foi banida da política. E que “o amor ao poder pretende controlar o 

poder do amor”. Devemos concordar com Paul Goodmann quando ele afirma que nesta 

sociedade “os meios carecem do bem e o bem carece de meios.” Ao que acrescenta 

Rubem Alves: “aqueles que têm imaginação não possuem poder, enquanto os que têm o 

poder não possuem imaginação.” (ALVES, 1986, p. 179). 

Porém, a educação trabalha com palavras, as palavras é sua principal ferramenta. 

E a palavra tem poderes extraordinários. As palavras têm poder fascinante para fazer as 

metamorfoses do corpo. “É no lugar onde a palavra faz amor com o corpo que começam 

os mundos...”, afirma Rubem Alves. (ALVES, 1994, p. 53). 

Estas constatações dão novo ânimo ao pensador cujas esperanças haviam se 

perdido diante da guerra fria, da insana corrida atômica, do imperialismo político e 

econômico, do abismo crescente entre nações ricas e pobres. Pois tudo isso, segundo 

ele, “proclamava a enfermidade de nossa civilização.” Uma cultura na qual, como 

afirma Berdyaev, 

 

Os mais elevados valores do mundo parecem ser mais fracos do que os mais 

baixos: enquanto os primeiros são crucificados, os segundos triunfam. O 

político e o sargento, o banqueiro e o advogado, são mais fortes que o poeta e o 

filósofo, o profeta e o santo. O Filho de Deus foi crucificado. Sócrates, 

envenenado. Os profetas foram apedrejados. Os iniciadores e os criadores de 

um novo apedrejamento e de uma nova forma de vida sempre foram 

perseguidos, oprimidos e depois condenados à morte. (BERDYAEV apud 

ALVES, 1986, p.179). 
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Mesmo assim a necessidade de transformação radical de tudo isso fazia-se cada 

dia mais visível, mais possível e mais urgente. Dava sinal de ressurgimento aquele novo 

de que todo o mundo necessitava e os corações mais sensíveis aguardavam com 

esperança e fé. Pois, até mesmo os cristãos, tão criticados por Marx, Nietzsche e outros, 

descobriram um novo significado para a fé. A religião deixa de ser o “ópio do povo” 

para converter-se de repente em instrumento de libertação. “Talvez a Igreja pudesse ser 

transformada numa comunidade revolucionária! Talvez fosse a hora de ela se tornar a 

parteira de um novo futuro para a humanidade.” (ALVES, 1986, p.176). Porém, mais 

uma vez estas esperanças duraram pouco. Confirmando, assim, as alertas de Berdyaev 

quando avisara que é ingênuo identificar revolução com libertação. Pois, “é uma ilusão 

pensar-se que a revolução acaba com o velho. Este apenas reaparece com uma nova 

máscara. A velha escravidão muda de roupa, a velha desigualdade se transforma numa 

nova.” Na mesma linha Martin Buber havia indicado o risco de se acreditar na 

revolução e nos seus resultados, mesmo os mais evidentes, pois, “com respeito à sua 

meta positiva, as revoluções resultam sempre no oposto exato do que os mais honestos e 

apaixonados revolucionários pretendiam...” (Idem...). 

Além disso, os revolucionários, entre os quais Rubem Alves se coloca, cometem 

alguns equívocos. Convencidos de que não havia tempo a perder e que era suficiente 

destruir o velho, porque tudo indicava que o novo estava pronto para nascer, 

esqueceram-se de se colocarem algumas questões fundamentais. Apesar de terem sido 

avisados pelos pensadores que anteviram e registraram alguns segredos sobre a 

revolução e sobre os resultados desta, que não são visíveis a todos. Tanto Berdyaev 

quanto Martin Buber fizeram suas alertas. Mas os revolucionários ingenuamente não se 

perguntaram, por exemplo, que forma a nova sociedade assumiria? Como seria o novo 

espaço a ser criado pelo ato de dissolução que ocorreria? Pensaram apenas que a história 

estava ao seu lado e que ela própria iria conduzindo a velha sociedade ao seu fim 

inevitável. A tarefa deveria ser apenas e tão somente juntar-se à história para o 

julgamento final da velha ordem. Ledo engano, triste e fatídica ilusão. Pois, conforme 

registra Rubem Alves, eles deixaram de perceber que  

 

Qualquer ato que tão somente esteja relacionado à negação é autodestrutivo. A 

negação visa a dissolver a ação iniciada pelo opressor. O senhor estabelece 

uma fronteira de opressão. Ao se organizar em resposta à estrutura dominante 

de poder, o revolucionário preserva, como num negativo fotográfico, a mesma 

forma de poder que ele deseja abolir. Sempre que a ação for reação, ela está 

condenada a ser reacionária. (ALVES, 1986, p. 177). 
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Então, a Comunidade da Esperança ou Comunidade da fé, por ser uma forma 

social da imaginação, aparece como o sinal da possibilidade de uma ordem social 

baseada na liberdade. Não se trata, aqui, de uma liberdade nos moldes da liberdade 

apresentada pelo supermercado. Mesmo porque a Bíblia ignora totalmente a 

possibilidade de vida apresentada pela modernidade e pela lógica do mercado. A 

liberdade que aparece na comunidade da fé é o desejo de criatividade que uma 

comunidade incorpora em si mesma. E esta liberdade consiste numa disciplina 

comunitária em função do futuro. (ALVES, 1986, p. 192). 

 

 

4.3 – A Educação deve agir “contra” a cultura estabelecida e 

contra a concepção iluminista de homem e de natureza. 

Contracultural ela deve ser 
 

Então, Rubem Alves, apesar das confessadas reservas que tem com relação ao 

movimento da contracultura, tem por este muita simpatia, admiração e reverência. 

Assim como tem pelo movimento do romantismo do século XIX. Entre reservas e 

admiração o pensador de Boa Esperança escolheu aprender com ambos. Difícil dizer ou 

mesmo encontrar as reservas deste autor aos dois movimentos. Fácil é dizer que Rubem 

Alves aos dois se integra e pertence ou, pelo menos, de ambos estrai elementos 

positivos. Um contracultural romântico? Talvez. Pois, ressalte-se oportunamente que a 

contracultura tem seus aspectos românticos. Também o inverso é verdadeiro. Pois, o 

romantismo nasce em oposição ao racionalismo iluminista de sua época (fins do século 

XVIII). Vejamos, então, o que o filósofo de Campinas aprendeu com a contracultura e o 

que desse aprendizado foi transferido para a sua proposta pedagógica. A começar pelos 

movimentos contraculturais nos textos e na história dos povos bíblicos. Escreve Rubem 

Alves: 

 

O que a sociologia bíblica da libertação conta através do símbolo da 

comunidade é, portanto, inequívoco: o evento criativo abre o seu caminho 

através da inércia social criando uma contracultura. No Velho Testamento, a 

comunidade de Israel era uma contracultura. Seu estilo de vida, seus valores e 

padrões de relacionamento humano eram radicalmente diferentes dos (e 

opostos aos) modelos culturais dominantes daquele ambiente. As primeiras 

comunidades cristãs foram uma contracultura. Ou, mas precisamente, uma 

contracultura clandestina. A razão por terem sido tão rudemente perseguidos 
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deveu-se a que os poderes dominantes perceberam que elas constituíam uma 

realidade disfuncional e subversiva. Os valores que procuravam concretizar e 

viver implicavam, a longo prazo, na abolição dos fundamentos do Império 

Romano. (ALVES, 1986, p 192). 

 

Porém, os movimentos contraculturais dos nossos dias apresentam fragilidades e 

paradoxos que devem ser tidos em conta quando tentamos compreender o papel destes 

na sociedade e na revolução. Então Rubem Alves afirma que a contracultura carece de 

maior consistência em relação à sua capacidade de sustentar a revolução com bons 

resultados até que a libertação seja consumada. Escreve ele: 

 

Se uma mulher deseja engravidar, deve parar de tomar a pílula. Este, para 

mim, é o paradoxo da contracultura. Ela quer gerar e dar à luz novos valores, 

mas a sua prática política assemelha-se a um anticoncepcional que mantém 

estéreis as suas intuições criativas. No paraíso Perdido Milton diz que “a 

mente é o seu próprio lugar, e ela mesma pode fazer um Céu do Inferno e um 

Inferno do Céu.” Esta é a teoria metafísica e social da política da consciência. 

Porém, o cativeiro não é abolido através do desejo de que isto ocorra. Os 

sonhos de libertação do escravo não partem as suas correntes. Quando se vive 

como se fosse livre, não mais se pode preparar o ato criativo. O homem deixa 

de ser uma flecha.  Torna-se igual ao último homem descrito por Nietzsche, que 

encontrou a felicidade e se tornou incapaz de fazer nascer uma estrela. 

(ALVES, 1986, p. 193). 

 

Seria, desta forma, um movimento ingênuo, descuidado e carente de inteligência 

e de conhecimentos e criatividade. Enfim, imaturo. Incapazes de gestar e dar à luz o 

futuro que todos queremos e esperamos. Futuro pelo qual estamos em luta. Senão 

vejamos o que escreve o filósofo de Campinas sobre estes movimentos: 

 

Sim, os novos valores, os sacramentos do futuro, devem ser vividos no presente. 

Deve-se brincar, festejar, dançar, experienciar êxtases e redescobrir o corpo. 

Mas, e se ficarmos embriagados pelo aperitivo? E se ficarmos obesos apenas 

comendo a amostra? O pato selvagem jamais voará novamente, e os que erram 

pelo deserto se estabelecerão para comer os cozidos do Egito. Se a dança, o 

brinquedo, a festa e o maravilhar-se se tornarem “gratificações substitutivas”, 

sublimar-se-á a intenção criativa da comunidade. Para que a criação ocorra, o 

sofrimento e a esperança não podem ser separados. O sofrimento é o espinho 

que torna impossível esquecermo-nos de que ainda há uma tarefa política 

inconclusa, com a qual devemos nos comprometer. E a esperança é a estrela 

que indica a direção a ser seguida. Sofrimento e esperança vivem um para o 

outro. Sofrimento sem esperança produz ressentimento e desespero. Esperança 

sem sofrimento cria ilusões, ingenuidades e embriaguez. (ALVES, 1986, p. 

193). 
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O que seria, então, gestar o futuro nos moldes supostamente propostos por 

Rubem Alves? A resposta a esta pergunta certamente que é demasiado complexa. 

Porém, pensando pelo viés da educação, das práticas pedagógicas, podemos arriscar 

uma hipótese. Com a palavra o próprio Rubem Alves. 

 

Devemos viver pelo amor daquilo que nunca veremos. Este é o segredo da 

disciplina. E tal atitude constitui-se numa recusa em se deixar que o ato 

criativo se dilua nas experiências sensoriais imediatas, constituindo-se ainda 

num pertinaz compromisso com o futuro de nossos netos. Este amor 

disciplinado foi o que deu aos profetas, revolucionários e santos, a coragem 

para morrer pelo futuro que vislumbravam. Tais pessoas fizeram de seus 

próprios corpos a semente de sua mais elevada esperança, pois sabiam que 

“um grão de trigo permanece um grão solitário a menos que caia no chão e 

morra. (JOÃO, 12:24 apud ALVES, 1986, p. 195). 

 

Então, conduzindo seu pensamento por esta linha de raciocínio, desde o 

Evangelho de João e dos outros relatos sobre a vida e a pregação de Jesus, Rubem Alves 

anota no fim do último capítulo do seu Tomrrow’s Child, o seguinte trecho de Nietzsche 

que lhe parece soar aos ouvidos como um hino de vitória, um cântico de preparação 

para a batalha. Uma confirmação da esperança já enfraquecida. As palavras saem da 

boca de Zaratustra, um sábio profeta criado pela pena poética do filósofo alemão. Diz o 

profeta nietzschiano: 

 

Acordem e ouçam, 

Vós que sois sozinhos! 

Do futuro vêm ventos de secretas asas; 

E as boas novas são ditas a ouvidos delicados. 

Vós que hoje são sozinhos, 

Vós que estais vos retirando, 

Vós um dia sereis o povo. 

Verdadeiramente, a Terra ainda será um sitio de redenção. 

E mesmo agora uma nova fragrância a envolve, 

Trazendo salvação... e uma nova esperança.  

(FRIEDERICH NIETZSCHE apud ALVES, 1986, p. 195). 

 

 

Nietzsche é critico voraz  do romantismo e sua obra é uma contundente crítica à 

cultura europeia do século XIX. Portanto, uma filosofia contracultural. A mais perspicaz 

e picante de toda a história da filosofia ocidental. No entanto, Rubem Alves, é 

nietzschiano confesso e, ao mesmo tempo, simpatizante confesso do romantismo. 

Paradoxo? Contradição? Pode ser. Porém o que pretendemos nas linhas abaixo é definir 

com um pouco mais de clareza o que entendemos por contracultura. Responder à 
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questão: o que é a contracultura? Questão que serve de título ao livro de Carlos Alberto 

Messeder Pereira e que servirá de base para nossa discussão do conceito, das 

características do movimento e das relações entre este e o pensamento de Rubem Alves. 

O sermão do profeta de Nietzsche anotado acima tem fortes traços 

contraculturais. Inclusive a promessa de transformar indivíduos em povo. É, também, o 

que encontramos nas primeiras comunidades cristãs que Rubem Alves inclui na 

categoria de Comunidade de Fé. Tanto nas comunidades de fé quanto nas comunidades 

e grupos do movimento contracultural dos anos 60 do século vinte, conforme nos 

informa Pereira, 

 

Tratava-se, de fato, de um movimento de contestação que colocava 

frontalmente em xeque a cultura oficial, prezada e defendida pelo sistema, pelo 

Establishment. Diante desta cultura privilegiada e valorizada, a contracultura 

se encontrava efetivamente do outro lado das barricadas. (PEREIRA, 1984, p. 

19). 

 

Mas o movimento contracultural não consiste apenas nos movimentos ou 

comunidades organizadas no estilo dos hippies, dos grupos de rock e das comunidades 

alternativas, muito comuns entre os anos 60 e 80 do século passado. Vai muito além 

destes exemplares mais conhecidos. E, também, mais frequentes nos filmes e produções 

de Hollyhood e em publicações de estilo underground. Também não está circunscrito a 

um determinado tempo e espaço. É neste sentido que Pereira escreve: 

 

Do outro lado, o mesmo termo pode também se referir a alguma coisa mais 

geral, mais abstrata, um certo espírito, um certo modo de contestação, de 

enfrentamento diante da ordem vigente, de caráter profundamente radical e 

bastante estranho às formas mais tradicionais de oposição a esta mesma ordem 

dominante. Um tipo de crítica anárquica – esta parece ser a palavra-chave – 

que, de certa maneira, “rompe com as regras do jogo” em termos de modo de 

se fazer oposição a uma determinada situação. Aquela postura ou posição de 

crítica radical em face da cultura convencional.... (PEREIRA, 1984, p. 20). 

 

Luis Carlos Maciel escreve em seus apontamentos que a contracultura surgiu do 

confronto entre a cultura estabelecida e a visão juvenil de que esta culta está doente. 

Neste confronto o jovem é tido como possuidor de instinto para a saúde. É esta uma 

concepção audaciosa, a audácia dessa visão tem seus fundamentos primeiros no 

desencanto radical com o mundo tal como o conhecemos. (apud PEREIRA, 1984, p. 

18). Neste sentido o termo contracultura sugere “a ideia de que estamos de fato diante 

de algo situado fora da ou contra a cultura oficial.” Temos aí uma realidade nova que se 
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funda e se apoia na recusa fundamental, explicita ou implícita, de alguns dos valores 

mais sagrados e prezados pela cultura estabelecida e hegemônica. É neste sentido que a 

juventude engajada na contracultura dos anos 60, caracterizada pela fidelidade radical à 

filosofia do drop out, buscava, através deste conjunto de ideias e comportamentos, cair 

fora do Sistema e das Organizações nascidas de suas entranhas. Nesta linha Pereira 

afirma que é interessante notar nos movimentos de contracultura dos anos 60 que: 

 

Não se tratava da revolta de uma elite que, embora privilegiada, visasse uma 

redistribuição da riqueza social e do poder em favor dos mais humildes. Nem 

de uma “revolta de despossuídos”. Ao contrário. Era exatamente a juventude 

das camadas altas e médias dos grandes centros urbanos que, tendo pleno 

acesso aos privilégios da cultura dominante, por suas grandes possibilidades 

de entrada no sistema de ensino e no mercado de trabalho, rejeitava esta 

mesma cultura de dentro. E mais. Rejeitavam-se não apenas os valores 

estabelecidos mas,  basicamente, a estrutura de pensamente que prevalecia nas 

sociedades ocidentais. Criticava-se e rejeitava-se, por exemplo, o predomínio 

da racionalidade científica, tentando-se redefinir a realidade através do 

desenvolvimento de formas sensoriais de percepção. (PEREIRA, 1984, p. 23). 

 

A contracultura é um movimento tipicamente das jovens gerações. E caracteriza-

se pela descrença no futuro e o desencantamento com o presente. No caso dos 

movimentos da segunda metade do século vinte o ponto comum era o consenso de que 

tanto a sociedade quanto a cultura da época estavam simplesmente “doentes”. Por esta 

razão é que tentavam criar um mundo alternativo, underground, situado nos interstícios 

daquele mundo desacreditado. “Rompia-se com praticamente todos os hábitos 

consagrados de pensamento e comportamento da cultura dominante.” (PEREIRA, 1984, 

p. 22). A busca principal era o rompimento com as verdades que lhes havia sido 

ensinadas pela educação. Entre estas aquela que ensina a ver a cultura herdada dos pais 

e antepassados como entidade intocável, definitiva, que se apresenta como parte da 

própria essência da realidade. Algo tão natural como o sol ou a lua, ou ainda o resultado 

de uma evolução que deve ser considerada inevitável. (Maciel apud PEREIRA, 1984, p. 

14). Tudo isso deve ser contestado, deve ser destruído enquanto verdade absoluta. Pois, 

como afirma William James   

 
[...] a consciência racional, como a chamamos, constitui apenas um tipo 

especial de consciência, enquanto, a seu redor, dela separadas por um 

tenuíssimo biombo, jazem formas potenciais inteiramente diferentes (...). 

Nenhuma concepção do universo em sua totalidade que ignore essas outras 

formas de consciência pode ser definitiva (...). Elas impedem um fechamento 

prematuro de nossas contas com a realidade. (PEREIRA, 1984, p. 23). 
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Assim como William James muitos outros intelectuais, estudiosos e pensadores 

começam a despontar como teóricos que, ou contribuem diretamente com os princípios 

e anseios da juventude underground ou, de forma indireta, apresentam em seus estudos 

e reflexões caminhos que apontam para a necessidade de transformação da sociedade 

que apresenta diversos pontos de fraturas e fragilidades. 

Rubem Alves estuda nos Estados Unidos entre os anos de 1962 e 1968. Ali faz 

mestrado e doutorado. Além dos movimentos de esquerda, estudantis e contraculturais, 

ele entra em contato com o pensamento de muitos intelectuais que tecem críticas 

contumazes à sociedade e à cultura da época. Tanto a sociedade americana quanto a 

sociedade europeia. Pereira ao descrever a contracultura apresenta alguns destes 

estudiosos e pensadores com cujas obras Rubem Alves, sem dúvida entrou em contado 

e com elas simpatizou. Por exemplo: 

 
[...] nomes como Paul Goodman, Dwight Mcdonald e, especialmente, C. Wright 

Mills, ao lado de grupos que sustentavam publicações radicais como Liberation 

e Dissent, vinham, nos Estados Unidos, tentando desvendar a nova realidade 

das sociedades tecnocráticas. Os trabalhos de pensadores como Herbert 

Marcuse ou Norman Brown, pelo confronto que forneciam entre as obras de 

Marx e Freud e pelo que exploravam no sentido de descobrir os mecanismos, 

as raízes ou o sentido de fenômenos tais como a dominação, a repressão ou a 

alienação, bem como as possibilidades de transformação social radical nas 

modernas sociedades industriais, viriam a constituir, por sua vez, um dos mais 

sólidos pilares teóricos da crítica da contracultura. (PEREIRA, 1984, p.38). 

 

Rubem Alves chama de novas religiões aos movimentos de contestação da 

sociedade e da cultura modernas. E sobre sua aproximação com os mesmo ele escreve, 

em 1986: 

 

E as novas religiões – dentre elas a mais fascinante – naqueles dias, 

contracultura, o desespero com a política, o esforço para criar bolsões de um 

estilo diferente de vida, forma moderna de monasticismo, seitas, ilhas de amor 

em meio a um mundo de ódio. Como eu estava fascinado por aquilo. E queria 

que a coisa frutificasse. Era ali que encontrava meus aliados mais próximos. 

(ALVES, 1986, p. 18). 

 

Porém, ele não tinha certeza se era este o caminho mais acertado. Não tinha 

certeza se os frutos que desejava poderiam vir por ali. Temia que tudo não passasse de 

sonhos impotentes e exercícios masturbatórios que não tinham a possibilidade de 

engravidar o presente. Podia ser tudo ilusão. Apenas ilusões e nada mais. Por isto, em 

atitude filosófica, critica profética ele, com lucidez científica, toma o caminho da 
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investigação. Opta pela pesquisa e observação. Busca saber mais e com maior 

profundidade. O que vale, hoje, 50 anos depois, como sugestão para os educadores 

brasileiros. Mas não só para estes. É o próprio Rubem Alves quem diz: 

 

E fui assim, catando fragmentos, um aqui, outro ali. Com coisas roubadas aos 

conquistadores eu queria fazer uma flauta que tocasse as melodias dos 

derrotados. A esperança era de que, talvez, a flauta fosse mágica, e o milagre 

de Hamelin se repetisse. (ALVES, 1986, p. 19). 

 

Desta forma, Rubem Alves encantou-se com a proposta de revolução 

contracultural. Mas, não teve certeza de que este era o caminho mais seguro. Por isto 

quis compreender melhor a sociedade que rejeitava e, da mesma forma, desejou também 

compreender o mundo que desejava. Com o qual sonhava. E quis, também, para não 

cometer os mesmos erros que percebia nos movimentos da contracultura, saber como 

construir este mundo dos seus sonhos. Que habitava os sonhos de tantos jovens no 

mundo inteiro. Os movimentos contestatórios lhe enchiam os olhos e o coração. Mas a 

sua razão lhe dizia que a segurança do caminho ele a encontraria nos teóricos do novo 

mundo, da nova sociedade e do novo homem. A prudência lhe dizia que o novo estava 

pronto para nascer, mas era necessário uma parteira para ajudar a parturiente a dar à luz 

o homem novo. A poesia o fez amante de tudo isto. Mostrava-lhe as belezas que há e 

devem ser gozadas plenamente. Bem como lhe havia ensinado Santo Agostinho ao 

mostrar-lhe que no mundo há coisas para serem utilizadas e coisas para serem fruídas. A 

filosofia o fez cientista de olhar atento e competência crítica. Mostrou-lhe que a 

realidade é bem mais do que o que se pode ver de imediato. Que o mundo, assim como 

o homem e a vida, tem outras dimensões que devem ser conhecidas. E compreendidas 

com clareza. A ciência levou-o ao encontro do homem. Um homem atualmente perdido, 

necessitado do caminho para o futuro. Esfacelado pelas estruturas conceituais e sociais 

construídas pelo racionalismo iluminista e pelo realismo cego e miopizante. Então, a 

Psicanálise mostrou-lhe o corpo e os símbolos que o constitui e envolvem. Entre estes 

símbolos vários a linguagem despontou-lhe como a principal. Estava constituída sua 

antropologia. A antropologia que deu sustentação às suas reflexões sobre o homem e 

sobre a educação deste homem que precisa ser reconstruído. Reinventado, talvez... 

Então ele escreve, em 1971: 

 

Antes de mais nada é preciso sobreviver. E quem fala de sobrevivência fala do 

corpo. Preservar o corpo, mantê-lo vivo, impedir que a mágica bolha de sabão 
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arrebente, irremediavelmente... Quem fala de corpo fala também de natureza, 

nosso corpo inorgânico. É dela que arrancamos a vida. Ar, comida, água: se 

terminar o ar, se terminar a comida, se terminar a água, virá a morte. Não 

podemos importar ar, comida e água de outras galáxias. Estamos condenados a 

este tênue e minúsculo espaço, perdido nas imensidões vazias e sem vida do 

universo. Útero quente, amigo, colorido, perfumado, doador da vida; nossos 

destinos estão ligados, eternamente. (ALVES, 1986, p. 30). 

 

Assim, o pensador de Boa Esperança pode caminhar.... E caminhou.... E 

construiu uma obra sobre a educação e sobre o homem a ser educado.... Nesta obra 

aponta os caminhos. Não os mais corretos nem os melhores. Mas os caminhos mais 

belos e prazerosos. Caminhos nos quais, caminhando, se pode construir e usufruir a vida 

e o mundo que a vida exige. E que já mora em nossos sonhos e desejos. Caminhos que 

começam com a descoberta do corpo e do prazer que nele mora. Porém, para se 

encontrar e compreender o corpo será necessário destruir as estruturas da cultura que 

sedimenta a atual sociedade. Destruir os valores que regem a vida humana atual. E que, 

absurdamente, impedem a imaginação e, por conseguinte, a criatividade. Para se 

encontrar o novo homem é preciso construí-lo a partir das sensações, dos desejos e 

símbolos. 

E isso se faz pela educação. Pela educação dos sentidos. E pela descoberta do 

prazer que o corpo busca e reivindica. E o elemento principal para o fazimento do 

homem, além do seu próprio corpo, é a palavra, a linguagem. 

 

 

4.4 – O Novo Homem é poeta, crítico, feliz, senhor da linguagem, 

movido pelos símbolos, amante da beleza: é todo inteiro 

dionisíaco. Por isso mesmo amante da alegria, das festas e de 

tudo que gera prazer e provoca o riso. 

 

A pergunta de Bachelard soa como um convite erótico. Para nos dizer: busque a 

resposta ou eu te devoro. Pois, foi isso que aconteceu ao pensador de Boa Esperança. 

Ele tanto buscou respostas na filosofia, na sociologia, na teologia e na antropologia que 

acabou por encontrar a arte e a poesia. Na poesia pareceu-lhe estar a resposta. Ou uma 

série de respostas... Será mesmo? 

Bachelard escreve que “A crítica literária psicológica nos dirige para outros 

interesses. De um poeta ela faz um homem. Mas nas grandes realizações da poesia o 
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problema permanece inteiro: como pode um homem, apesar da vida, tornar-se poeta?” 

(BACHELARD, 1988, p. 10). 

Quando está examinando a cultura, e as sociedades modernas, em busca do fio 

de Ariadne para as mudanças sociais e políticas que desejam, ele e os movimentos da 

contracultura, Rubem Alves percebe que está viciada e cheia de equívocos a concepção 

que os homens modernos têm de si mesmos. Tanto os da direita quanto os da esquerda. 

Percebe, ainda, que a ideia de crescimento e força pode ser perigosa não apenas para os 

indivíduos, os pequenos grupos, mas para toda a humanidade. Exemplos deste perigo já 

havia de sobra na Segunda Guerra Mundial e no amontoado de conflitos e disputas 

internacionais que vieram depois da grande guerra. Foi, então, que lhe veio a metáfora 

do Dinossauro e da Lagartixa. O dinossauro pereceu por ser forte demais. Porém, as 

lagartixas, suas primas subdesenvolvidas, ainda vivem e moram em nossas casas. 

(ALVES, 1986, p. 17). 

Esta metáfora se tornou sonho para o pensador de Boa Esperança. Sonho que 

nasceu dos desejos de um mundo diferente. Desejos que viraram esperança a acalentar 

sua vida e sua obra. É preciso mostrar aos educadores que podemos sobreviver. Há 

esperança e esta precisa ser compartilhada. Por isto educamos. E educamos os 

educadores tanto quanto educamos os educandos. Talvez, melhor seria dizer: é a 

esperança que nos leva a insistir na Formação de Professores, contando com a 

possibilidade de que possam vir a acordar para a verdadeira arte de educar. Porém, a 

angustiante pergunta que permanece é: como fazer isto? Como educar aos educadores? 

Ou, como fabricar educadores que eduquem o novo homem, as novas gerações? 

À sua crônica “Gaiolas ou Assas?” ele encerra dizendo que há “esperança...” E 

esta esperança advém da constatação real, por ser fruto da observação, de que “há 

professores que amam o voo dos seus alunos.” (ALVES, 2002, p. 32). O olhar crítico 

sobre a realidade dos professores da periferia mostrou-lhe que estes vivem situação 

desumana. Que sofrem as estruturas da educação, do sistema educativo brasileiro. Tanto 

os professores quanto  so alunos estão presos nas grades deste sistema. Como sair dessa 

situação? O que fazer para que não permaneça desta forma? 

Em suas “Lições de feitiçaria” ele declara: 

 

Por razões que não conheço, comecei a gostar mais dos pássaros voantes do 

que dos pássaros engaiolados. Acho que isso se explica pelo fato de eu haver 

começado a ler poesia... Ou por me haver embrenhado na selva psicanalítica. 
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O fato é que me tornei incapaz de ler meus textos do princípio ao fim. Ao final, 

em vez de chegar a uma conclusão clara e distinta, o que tinha em mãos era um 

punhado de fragmentos e perguntas. E comecei a me perguntar se eu ainda era 

um professor, ou se havia me convertido ao estilo dos mestres Zen. (ALVES, 

2003, p. 27). 

 

Quando fala da sua busca pela filosofia do corpo ele afirma que esta filosofia 

passa pela voz das crianças, dos artistas e dos poetas... É uma filosofia que encontra os 

rumos da educação onde os cientistas iluminados e realistas não podem encontrar. Por 

esta razão ele escreve:  

 

Procuro a filosofia do corpo. Não procuro uma filosofia sobre o corpo. 

Filosofia sobre o corpo são os pensamentos que os filósofos pensam. Filosofia 

do corpo são os saberes que o corpo sabe sem saber. É a sapiêntia. É a voz dos 

poetas, dos artistas, das crianças... (ALVES, 2011, p. 89). 

 

O verdadeiro filósofo sabe os limites da palavra. “Nietzsche vivia no limite do 

inefável, o lugar onde as palavras entram em colapso, restando apenas o recurso do 

silêncio e da poesia.” Rubem Alves cita incansavelmente Nietzsche, Kierkegaard, 

Wittgenstein e Santo Agostinho quando trata da questão da compreensão do mundo. E 

do poder da palavra para expressar o mundo que o homem sente, experimenta pela 

vivência e deseja conhecer. Ele gosta, também, de citar um poema do místico Angelus 

Silesius (1624 – 1676) que diz: 

 

Temos dois olhos 

Com um vemos as coisas do tempo, 

Efêmeras, que logo desaparecem. 

Com o outro vemos as coisas da alma, 

Eternas, que permanecem. (apud ALVES, 2003, p. 12). 

 

Sobre este poema ele explica que “o primeiro olho se abre para o mundo. É nele 

que nascem ciência e técnica, como extensões de olho e mão.” E, os conhecimentos do 

mundo proporcionados pelo primeiro olho são aqueles que nos dão os meios para viver. 

Sem estes conhecimentos, que são ferramentas, não sobrevivemos. No entanto, eles não 

têm o poder de nos dar alegria. Pois estão voltados para fora do homem, para o mundo 

material, histórico e perecível. 

Por sua vez, “o segundo olho se abre para esse imenso universo interior a que 

damos o nome de alma. É nesse mundo que mora o amor, a bondade, a beleza.” É neste 

mundo que se encontram as fontes da alegria que só podem ser alcançadas pela visão do 
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segundo olho. (ALVES, 2003, p. 12). Este é o mundo imaterial. Real mas invisível ao 

primeiro olho. 

Então voltando à questão da educação ele diz que “duas são as tarefas da 

educação”: A primeira delas tem a ver com o primeiro olho e sua função consiste em 

ensinar o mundo que é, a um só tempo, nosso corpo e nossa casa. A chave para o mundo 

que nos ensino o primeiro olho é a linguagem da ciência. A segunda tarefa da educação 

tem a ver com o segundo olho: “despertar a alma para que o mundo não seja apenas um 

objeto de conhecimento, mas, acima  de tudo, um objeto de deleite.” Chamamos de 

sabedoria a essa capacidade de degustar o mundo. Sabedoria é, desta forma, a 

capacidade de usar o conhecimento de forma que o mundo se torne um lugar de 

felicidade. A chave para o mundo da alma, que nos mostra o mundo como objeto do 

prazer, é a linguagem da poesia. (ALVES, 2003, p. 12). 

Mas a poesia tem muito a ver com a psicanálise. Elas caminham por caminhos 

bem próximos. Chegam, às vezes, aos mesmos resultados ou a resultados muito 

próximos. Mesmo quando dão nomes diferentes a seus objetos, às suas construções e 

descobertas. Neste sentido é que Rubem Alves escreve que enquanto o primeiro olho de 

Angelus Silesius corresponde ao Consciente de Freud. O segundo olho de Angelus 

Silesius corresponde ao Inconsciente do mesmo Freud... (ALVES, 2003, p. 12). 

 

Quando pensa a questão da formação ou educação dos professores, Rubem 

Alves tem sempre em conta a diferença entre professores e educadores. Não são a 

mesma coisa, como se costuma pensar. Como pensam os incautos. São seres diferentes. 

Pensam, vêm e agem de forma diferente o mundo e a vida. São, na verdade, de mundos 

diferentes. Caminham caminhos que não são os mesmos. Constroem mundos e 

realidades diferentes. Desejam desejos diferentes. Sobre isto assim se expressa o autor 

de “Lições de feitiçaria”. Ao escrever que: 

 

Sou um educador e escrevo para educadores. 

O que é um educador? Não é um ser que se encontra ao final de um curso de 

pedagogia. Diplomas podem fazer professores, mas não tem o poder de gerar 

educadores. E.E. Cummings disse que mundos melhores não são feitos, eles 

simplesmente nascem. Digo o mesmo acerca dos educadores: eles não são 

feitos, eles nascem. Assim nascem também os poetas, os artistas, os profetas. 

(ALVES, 2003, p. 12). 
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A educação deve conduzir à comunhão as pessoas e grupos. Deve unir os 

caminhantes dos caminhos do conhecimento. Pois conhecer é poder olhar e enxergar 

com os dois olhos de Angelus Silesius. O mundo é cheio de mistérios e enigmas e estes 

não podem ser vistos, compreendidos e contemplados sem a ação conjunta dos dois 

olhos. Além disso, ver o mundo é uma atividade ou ação social que deve ser feita na e a 

partir da coletividade, em parceria com as outras pessoas. Em comunidade. Ver o 

mundo é quase uma atividade mística e, por necessitar do auxilio da fé, é uma atividade 

religiosa. É cultural e, portanto, localizada no tempo e no espaço.  Por sito é que Rubem 

Alves escreve: 

 

Como no sacramento: a “coisa real” vem a existir quando certas palavras são 

acrescentadas ao pão e ao vinho. São os hóspedes que são transformados. É 

verdade que continuam a ser embaixadores, militares, clérigos, banqueiros, 

professores... Mas, da mesma forma como numa sopa de verduras as coisas 

mais variadas são cozidas para se transformar numa única coisa, também os 

hóspedes se transformam numa única sopa. Ao comerem juntos transformam-se 

em “companheiros”, “aqueles que comem juntos o mesmo pão”. O propósito 

de um jantar não é o fim pragmático da alimentação e dos prazeres do paladar. 

O que se espera é que o ato de comer juntos se torne uma ocasião de 

companheirismo, de amizade. Os hóspedes assimilam a comida. O ritual 

assimila os hóspedes..... Como na festa de Babette... (ALVES, 2003, p. 32). 

 

Um dos grandes problemas da educação atual no Brasil encontra-se na pratica do 

individualismo, muito caro às sociedades modernas. E muito importante para os donos 

do poder. Quem domina precisa que os dominados estejam desunidos, separados e não 

se entendam. Esta é sabedoria antiga, praticada pelo Império Romano. Continuada e 

aperfeiçoada pelas classes dominantes das sociedades modernas. Por isso é preciso 

descobrir que professores e alunos não estão em caminhos e rumos diferentes.  Não 

deveriam estar. Pois, caminham na mesma direção e buscam os mesmos objetos e 

objetivos. E o que buscam eles? Conhecer melhor o mundo para sobreviver de forma 

mais humana e mais prazerosa. Se disto sabem os educadores. Se isto descobrem os 

estudantes. Mudam as relações pedagógicas. Transforma-se a educação e, com ela, as 

escolas. E a sociedade nunca mais será a mesma. Como ocorreu no vilarejo descrito por 

Gabriel Garcia Marques, em estória
43

 muitas vezes repetida por Rubem Alves. Para este 

fim é que o autor das “lições de feitiçaria” propõe sua filosofia da educação. 

                                                           
43

 - Estamos falando aqui de um conto de Gabriel Garcia Marques que, segundo Rubem Alves, tem o 

título O afogado mais lindo do mundo. Cujo enredo Rubem Alves repete inúmeras vezes em suas 

crônicas, livros e palestras. Veja mais adiante a Nota nº 46... 
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Minha filosofia da educação decorre desse ato de fé, podendo assim ser 

resumida: o objetivo da educação é aumentar as possibilidades de prazer e 

alegria. O destino da razão é servo do prazer e da alegria. Creio na função 

educativa e intelectual do prazer. Uma inteligência feliz é uma inteligência.... 

mais inteligente..... (ALVES, 2011, p. 84). 

 

Rubem Alves sugere que o conhecimento é, em si mesmo, delicioso. Mas as 

esquerdas ainda carecem desta descoberta. Por isso, equivocadamente, pensam que 

prazer é coisa que pertence às ideologias da direita. Neste sentido diz acreditar que o 

homem vive para ter prazer. E recorre a Bachelard que afirma: “O universo tem, para 

além de todas as misérias, um destino de felicidade. O homem deve reencontrar o 

Paraíso”. (Idem...). 

A educação deve ser alegre e prazerosa, os educadores devem ser felizes. Assim 

se pode fazer que as crianças sejam felizes, como sugeriu Snyders em duas obras sobre 

educação.
44

 Então, o autor de “Variações sobre o prazer”, retomando o que já dissera 

em sua crônica “Gaiolas ou Assas?” afirma que 

 

[...] para se transformar um professor infeliz em um educador feliz basta 

mostrar para ele a imagem do educador feliz. A literatura e a poesia – e não as 

ciências da educação – são o espelho em que a imagem do educador feliz pode 

aparecer. A literatura e a poesia são o meio mágico para a formação dos 

educadores. (ALVES, 2011, p.178). 

 

Em seguida o pensador de Boa Esperança sugere algumas imagens, segundo ele, 

fascinantes do educador. São elas: 

■ O educador como poeta. 

■ O educador como feiticeiro. 

■ O educador como artista. 

■ O educador como partejador da beleza. 

■ O educador com jardineiro. 

■ O educador como mestre zen. 

■ O educador como semeador do futuro. 

■ O educador como companheiro de brinquedos. 

■ O educador como alguém prestes a partir e que está à procura de herdeiros... 

                                                           
44

 - As obras de Georges Snyders são: Alegria na Escola. São Paulo: Editora Manole, 1988. e Alunos 

Felizes: reflexões sobre a alegria na escola a partir de textos literários. São Paulo: Paz e Terra, 1993. Este 

último com prefácio de Paulo Freire. 
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São imagens que se apresentadas ao professor infeliz certamente provocará nele 

a metamorfose e, então, ele se transformará em educador feliz. E, com isso, 

indubitavelmente, a educação será outra. Pois, ao contrário da ciência, com seus rigores 

metodológicos e acadêmicos, a poesia se apresenta como “o esforço desesperado para 

dizer o que não pode ser dito.” Rubem Alves acredita que os poetas são aqueles que 

falam sobre os mesmos mundos, não por coincidência, mas por que eles habitam no 

mistério que é a casa do nosso ser. Por esta razão é que ou ouvimos a vida e o mundo 

pelas palavras da poesia ou temos de nos contentar com o Silêncio. E o Silêncio, diz o 

autor das “lições de feitiçaria”, é “o Vazio onde vivem criaturas impensáveis, protegidas 

pela escuridão.” (ALVES, 2003, p. 47). 

O homem precisa readquirir o poder da palavra. Às classes dominadas e 

oprimidas, principalmente nos sistemas coloniais, foi retirado o poder e o direito de 

dizer a sua palavra
45

. Também aos professores lhes foi negado o poder de dizer as 

palavras da vida e do prazer. O que o professor deve dizer e ensinar aos seus alunos já 

vem pronto, já está predeterminado. Foi por outrem decidido e estabelecido. Outrem 

que não são professores, não estão na sala de aula junto aos alunos, mais são burocratas. 

Distantes do universo das escolas e da vida dos alunos. São os burocratas quem decide o 

que deve ser ensinado. E como deve ser ensinado. Por isso Rubem Alves muitas vezes 

repete o protesto de Bruno Bettelheim quando este afirma: “Fui forçado (!) a estudar o 

que os professores haviam decidido que eu deveria aprender – e aprender à sua 

maneira...”  ao que Rubem Alves acrescenta que a um conhecimento morto “não há 

pedagogia ou didática que seja capaz de dar vida.” (ALVES, 2003,p. 49). E, na sua 

crônica “Gaiola ou Asas?” ele afirma que 

O que os burocratas pressupõem sem pensar é que os alunos ficam com uma 

boa educação se aprendem os conteúdos dos programas oficiais. E para testar 

a qualidade da educação se criam mecanismos, provas, avaliações, acrescidos 

dos novos exames elaborados pelo Ministério da Educação. (ALVES, 2002, p. 

31). 

Religião, ciência, filosofia, poesia, educação tudo tem a ver com os sonhos e 

desejos do ser humano. Disso se deram conta Feuerbach, Kierkegaard, Santo Agostinho, 

Nietzsche, Bachelard, Ricouer e todos os poetas. Oração é o nome de nosso desejo, 

                                                           
45

 - Toda a obra de Paulo Freira pode ser considerada uma denodada luta pelo resgate da palavra perdida 

pelo homem do povo, para levar de volta a palavra negada às classes dominadas, aos colonizados do 

século XX. 
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afirma Rubem Alves. E acrescenta que “é precisamente o nome de nosso desejo que nós 

não mais sabemos. Perdemos o mapa que conduz a nosso lar perdido, perdemos o mapa 

que aponta para ao Paraíso.” (ALVES, 2003, p. 56). Então, é tarefa da educação 

reencontrar a direção do Paraíso. Porém, antes deve encontrar o mapa. O caminho é a 

linguagem, pois, o homem é feito de sonhos e símbolos, e estes estão codificados nas 

palavras. Somente tornando-se senhor da linguagem é que o homem pode renascer, 

tornar-se novo homem e habitar a nova terra. A isso ele chega pela educação. Não a 

educação tradicional, nos moldes e estruturas que existe ainda hoje. Mas a educação que 

reconhece o prazer e a felicidade como destinos do homem e do mundo. Que reconhece 

os sonhos e desejos como elementos fundamentais na caminhada do ser humanos rumo 

ao futuro que deseja e pode construir. Porque sonhos e desejos são o coração da 

esperança. E a esperança é que move toda a vida humana. Por isso afirma em suas 

“lições de feitiçaria” que “Os sonhos nascem do desejo, e desejo é saudade. Mas a 

saudade só pode existir perante o Vazio...” O poder do Vazio ressuscitou os sonhos e 

isto, segundo Rubem Alves, nos faz lembrar as palavras de Paul Valery, quando ele 

pergunta: “Que somos nós sem o socorro daquilo que não existe?” (ALVES, 2003, p. 

57). 

A chave para penetrar o mundo humano é a palavra. Isto pode parecer estranho, 

mas é assim que é o mundo, a vida e o próprio homem em seus mistérios infindáveis. A 

todas as tentativas de compreensão do homem, da vida ou do mundo o mundo nos 

interroga: trouxestes a chave? Tarefa da escola e da educação é apresentar às novas 

gerações esta chave pela qual nos pergunta o mundo quando queremos conhecê-lo. 

Fornecer-lhes a chave que possibilita penetrar nos mistérios do mundo e do homem. 

Nesse sentido ele escreve: 

 

Que mundo mais estranho! Sua realidade está envolta nas neblinas místicas das 

ausências! A língua que nele se fala, nós a esquecemos. “Trouxestes a chave?” 

– ele nos pergunta. Mas nós a perdemos. Na verdade, temos muitas chaves. 

Mas não sabemos onde deixamos aquela chave, a palavra... (ALVES, 2003, p. 

75). 

 

Rubem Alves afirma que mesmo que saibamos, na nossa cabeça, “que as 

palavras não podem mudar a coisa”, contrariando esse saber que carregamos, o nosso 

corpo segue outra filosofia, pois, “para o corpo a comida não é só a coisa: é a coisa 

misturada com palavras.” (ALVES, 2003, p. 73). E, para provar que as palavras são 

mais fortes que os cinco sentidos do corpo. Que a palavra pode dar vida e pode matar. 
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Pode curar doenças e provocar doenças. Pode fazer vomitar o que comemos e achamos 

gostoso. Pode fazer saboroso e agradável o que não podemos provar que tem, realmente, 

algum sabor. Neste sentido é que ele narra um episódio ocorrido com seu sogro. Depois 

de narrar o fato ele conclui escrevendo:  

 

Não foi o gosto, não foi o cheiro, não foi a vista, não foi o tato o que provocou 

a indigestão. Foi uma simples palavra. Meu sogro não vomitou coisa. O que ele 

vomitou foi uma palavra. O que dá prazer e desprazer não são as coisas, mas 

as palavras que nelas moram. Como Zaratustra sugeriu, o que torna as coisas 

agradáveis são os nomes e os sons que lhes são dados. Por razões 

desconhecidas a palavra “couve-flor”, no corpo de meu sogro, era moradora 

de um mundo bonito, enquanto a palavra “miolo” era o elo de uma cadeia de 

imagens repulsivas.  Basta uma única palavra para transformar um príncipe 

num sapo. E nem é preciso a presença de uma bruxa. O próprio príncipe se 

enfeitiça... (ALVES, 2003, p.74). 

 

Não são as palavras que refletem as coisas, como nos foi ensinado até agora. 

“Agora são as coisas que são reflexos das palavras.” Pois, são as palavras que, por 

serem anteriores à coisas, nos permitem entrar no espelho, como a Alice de Lewis 

Carol, no universo mágico e sagrado que está escondido dentro da nossa carne. Desta 

forma descobrimos que as palavras são mais reais que as coisas. Então ele escreve: 

 

No princípio, antes que qualquer coisa existisse, e nada havia para aparecer 

refletido na superfície das águas, era o Vazio. Nenhuma palavra verdadeira 

podia ser dita porque nada havia que pudesse ser refletido. 

E, não obstante, uma palavra se ouviu, ex nihilo, enchendo o silêncio 

primordial. (ALVES, 2003, p. 76). 

 

Rubem Alves compara o Corpo a um lago misterioso, dentro de cujas águas 

dorme, esquecido o nosso nome. (ALVES, 2003, p. 79). E com isto ele retoma a história 

do morto, narrada por Gabriel Garcia Marques, para dizer que, ao contarem suas 

estórias e dizerem suas lembranças do morto, os moradores do vilarejo
46

 estavam eram 

falando de si mesmos, dos seus sonhos e desejos já, certamente, adormecidos. Escreve 

ele: 

 

                                                           
46

 - Segundo Rubem Alves, esta é uma estória “sobre uma vila, uma vila de pescadores, perdida em um 

nenhum lugar/todo lugar, o enfado misturado com o ar, cada novo dia já nascendo velho, igual  a todos 

os outros,  as mesmas palavras vazias, os mesmo gestos vazios, as mesmas faces vazias, os mesmos 

corpos vazios, a excitação do amor sendo algo de que ninguém mais se lembrava...” (ALVES, 2003, p. 

43). 
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Parecia que estavam contando estórias sobre o morto. Mas como poderiam, se 

nada sabiam sobre ele? As estórias que contavam sobre o morto foram 

histórias sobre si mesmos: seus sonhos foram resuscitados dos sepulcros onde 

haviam sido enterrados. Suas almas eram cemitérios... (ALVES, 2003, p. 57). 

 

Tudo que sabemos sobre as coisas ou sobre o universo é saber que sabemos 

sobre o homem. Porque o universo inteiro mora dentro dos nossos corpos. Rubem Alves 

afirma que a teologia de Feuerbach se constrói sobre o fundamento de que:  

 

No objeto que contemplamos tornamo-nos conscientes de nós mesmos. 

Conhecemos o homem pelo seu objeto, pela concepção daquilo que é exterior a 

si mesmo. Mesmo os objetos que estão mais longe do homem, porque são 

objetos para ele, são revelações da natureza humana. Mesmo a lua, o sol, as 

estrelas, convidam o homem a conhecer-se a si mesmo. (apud ALVES, 2003, p. 

78). 

 

Também Paul Ricouer pensa desta forma, pois afirma que “tudo o que é 

simbolizado é o corpo. A única Escritura é o próprio corpo humano; aquilo que 

acontece com o corpo da pessoa [...] é idêntico àquilo que acontece com o universo”. Os 

poemas míticos sobre as origens do mundo são sonhos sobre as origens do corpo. 

Porque “No princípio de nossos corpos está a palavra.” Neste sentido é que Martin 

Buber afirma que “A palavra não mora no homem, é o homem que mora na palavra.” 

(apud ALVES, 2003, p. 78). 

O Novo Homem para ser novo deve ser necessariamente poeta, amar a poesia e a 

linguagem poética. Deve ser crítico, mas não adeptos da critica ensinada apregoada 

pelos realistas iluminados e positivistas que assumiram o poder da verdade na 

modernidade. Porque estes são sérios demais para serem felizes. A felicidade se 

identifica mais com as crianças e adolescentes e estes não são sérios. O novo homem 

feliz, senhor da linguagem, movido pelos símbolos, amigo da natureza e amante da 

beleza: por isto tudo e desta forma é feliz. É feliz, também por ser todo inteiro 

dionisíaco. Por ser dionisíaco é amante da alegria, das festas, da música, da natureza e 

do vinho. Em suma, é amante de tudo que gera prazer e provoca o riso.  O Novo 

Homem não reivindica para si o título de “Iluminado”, nem estabelece como missão 

educar a humanidade para a realidade. Não, ele deseja e caminha com toda a 

humanidade para a felicidade. De volta ao Paraíso perdido que não está lá atrás, mas lá 

na frente. E precisa ser construído, como muito bem indicou Karl Marx em sua teoria do 

comunismo. 
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Neste sentido o homem que nascerá de uma educação para a alegria, para o 

prazer e para a felicidade, a partir do corpo será adepto da poesia e do devaneio poético. 

É adepto daquilo que os iluministas, por se considerarem iluminados e realistas, 

chamaram de loucura: fazer amor com as invenções da imaginação. Mas, ao invés de 

loucura isto não seria criatividade? Quando os iluminados da modernidade afirmam que 

os poetas são loucos ao fazer amor com palavras, porque a verdade é que palavras não 

têm realidade alguma, eles estão equivocados. Para confirmar a afirmação de que estão 

equivocados, além de tudo que já anotamos de Rubem Alves, invocaremos o 

testemunho de ninguém menos que Gastón Bachelard. Pois, assim escreve Bachelard:  

 

O devaneio poético nos dá o mundo dos mundos. O devaneio poético é um 

devaneio cósmico. É uma abertura para um mundo belo, para mundos belos. Dá 

ao eu um não-eu que é o bem do eu: o não-eu meu. É esse não-eu meu que 

encanta o eu do sonhador e que os poetas sabem fazer-nos partilhar. Para o 

meu eu sonhador, é esse não-eu meu que me permite viver minha confiança de 

estar no mundo. Em face de um mundo real, pode-se descobrir em si mesmo o 

ser da inquietação. Somos então jogados no mundo, entregues à inumanidade 

do mundo, à negatividade do mundo, o mundo é então o nada do humano. As 

exigências de nossa Junção do real obrigam-nos a adaptar-nos à realidade, a 

constituir-nos como uma realidade, a fabricar obras que são realidades. Mas o 

devaneio, em sua própria essência, não nos liberta da função do real? Se o 

considerarmos em sua simplicidade, veremos que ele é o testemunho de uma 

função do irreal, função normal, função útil, que protege o psiquismo humano, à 

margem de todas as brutalidades de um não-eu hostil, de um não-eu estranho. 

(BACHELARD, 1988, p. 13). 

 

Uma pedagogia deve ser, ao mesmo tempo, construção e destruição. Destruir e 

Construir, eis a função da educação e das práticas pedagógicas. Destruir, como o faz a 

filosofia, tudo que foi feito por engano ou por maldade do homem. Ao exemplo do que 

fez Nietzsche com a moral do século XIX. Ou Marx com as concepções e princípios que 

norteavam os estudos e concepções da economia do mesmo século. A pedagogia que 

temos hoje foi construída sob os auspícios da modernidade positivista e da razão 

iluminista e instrumental. Por base esta pedagogia carrega uma antropologia 

equivocada, que concebe o homem de maneira, não apenas equivocada, mas invertida. 

De cabeça para baixo. Ao exemplo de Platão e Plotino e alguns medievais, consideram 

o corpo como algo de segunda classe ou como empecilho para a inteligência e para a 

razão. 
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Uma pedagogia antropológica que ensine ao homem a busca do prazer e do belo 

deve, em primeiro lugar, possibilitar ao homem resgatar o lugar do corpo na vida 

humana e no mundo. Esta pedagogia ensinará o homem a ser crítico e artista e, por isso 

mesmo, ajudará o homem a ver que primeiro vem o amor à natureza e este gerará o 

cuidado para que ela continue nos alimentando de tudo que precisamos para sobreviver 

neste minúsculo planeta. Esta pequena e bela nave que vaga pelo imenso universo. Sem 

porto seguro e sem lugar fixo onde pousar. A pedagogia antropológica mostrará ao 

homem que ele deve cuidar com amor e carinho, dessa que é a única fonte da nossa vida 

e da nossa existência. Com isso descobrirão, mestre e aprendiz, que nossa relação com a 

natureza e com a vida será, obrigatoriamente, uma relação mística e, por ser espiritual, 

será também poética. O novo homem será guerreiro e profeta. Pois, precisará lutar 

contra centenas de inimigos e barreiras. As principais delas, a cultura hegemonia e as 

estruturas sociais estabelecidas. Será, neste sentido, um destruidor do mundo que aí está 

para abrir espaços para a construção do mundo que virá: o novo céu aqui na terra e uma 

nova terra que será como nos mostram os sonhos e desejos que moram em nós e aos 

quais chamamos céus. Ou Paraíso. 

Talvez a melhor imagem para o educador e artífice desta nova pedagogia seja a 

imagem criada por Nietzsche sobre a evolução do homem mais que humano. Aquela 

imagem na qual ele fala do Camelo, do Leão e da Criança. O último estágio da evolução 

rumo ao super-homem é tornar-se criança. Neste sentido é que Rubem Alves escreve 

que “O brinquedo e a arte são as únicas atividades permitidas no Paraíso. O poeta, o 

artista, a criança: esses são seres paradisíacos. No paraíso não existe trabalho. Existe 

apenas brinquedo e arte.” (ALVES, 2011, p. 110). Rouba-se o paraíso de uma criança 

quando lhes transformam, pela educação, em seres úteis. Quando se lhes obrigam a 

esquecer do brinquedo para viver no mundo do trabalho e da produção. O educador 

necessário à educação proposta por Rubem Alves deve ser uma pessoa madura. Para 

tanto deve ter alcançado o estágio da criança, segundo a alegoria do Nietzsche. “A 

maturidade de um homem é encontrar de novo a seriedade que se tinha quando criança, 

brincando.” (apud ALVES, 2011, p. 111). 

A educação dos sentidos deve caminhar e encaminhar para o belo e para as 

sensações que nos tocam o corpo. A principal sensação que precisamos aprender é a 

alegria. É função primeira da educação revelar os significados da vida e do mundo e, 

assim, formar educadores românticos que possam, a partir da vida e do corpo, ser 

artífices de uma sociedade voltada para o belo. Por isso Rubem Alves escreve que são 
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duas, apenas duas as tarefas da educação: ensinar ferramentas e ensinar brinquedos. 

Porque o corpo aprende para viver. Somente para viver é que o corpo aprende. Então, 

escreve ele: 

 

Nisso se resume o programa educacional do corpo: aprender ferramentas, 

aprender brinquedos. “Ferramentas” são conhecimentos que nos permitem 

resolver os problemas vitais do dia-a-dia. “Brinquedos” são todas aquelas 

coisas que, não tendo nenhuma utilidade como ferramentas, dão prazer e 

alegria à alma. (ALVES, 2002, p. 32). 

 

E noutra crônica ele escreve que se educa para que nossos alunos saibam sorrir. 

Para isso é que se deve educar os sentidos. Para que o corpo encontre o sentido da vida 

e do mundo. Seria esta uma educação romântica ou uma proposta bastante realista de 

educação para a vida e para o prazer de viver em harmonia com a natureza e com o 

universo? Neste sentido queremos encerrar este capítulo, infringindo as regras do rigor 

acadêmico, com uma citação de Bachelard. Dupla infração, uma vez que deixaremos 

que a citação fale por si mesma. Por isso não teceremos nenhum comentário sobre ela. 

Pois, compreendemos que ele tem, e deve ter, sua mais ampla autonomia junto ao leitor 

e leitora. Escreve Bachelard: 

Por alguns de seus traços, a infância dura a vida inteira. Ê ela que vem animar 

amplos setores da vida adulta. Primeiro, a infância nunca abandona as suas 

moradas noturnas. Muitas vezes uma criança vem velar o nosso sono. Mas 

também na vida desperta, quando o devaneio trabalha sobre a nossa história, a 

infância que vive em nós traz o seu benefício. É preciso viver, por vezes é muito 

bom viver com a criança que fomos. Isso nos dá uma consciência de raiz. Toda 

a árvore do ser se reconforta. Os poetas nos ajudarão a reencontrar em nós 

essa infância viva, essa infância permanente, durável, imóvel. (BACHELARD, 

A Poética do Devaneio, 1988, p. 20/21). 

 

 


