
 

CAPÍTULO III 

O QUE DIZ RUBEM ALVES SOBRE EDUCAÇÃO 

 

 

Fazer uma obra e reconhecê-la má depois de feita é uma 

das tragédias da alma. Sobretudo é grande quando se 

reconhece que essa obra é a melhor que se podia fazer. 

Mas ao ir escrever uma obra, saber de antemão que ela 

tem de ser imperfeita e falhada; ao está-la escrevendo 

estar vendo que ela é imperfeita e falhada – isto é o 

máximo de tortura e da humilhação do espírito. Não só os 

versos que escrevo sinto que me não satisfazem, mas sei 

que os versos que estou para escrever me não satisfarão, 

também. Sei-o tanto filosoficamente, como carnalmente, 

por uma entrevisão obscura e gladiolada. Por que escrevo 

então? Porque, pregador que sou da renúncia, não 

aprendi ainda a executá-la plenamente. Não aprendi a 

abdicar da tendência para o verso e a prosa. Tenho de 

escrever como cumprindo um castigo. E o maior castigo é 

o de saber que o que escrevo resulta inteiramente fútil, 

falhado e incerto. (Fernando Pessoa). 

 

 

3.1 – As Fases ou Etapas da Obra de Rubem Alves 

 

Quantas são as fases da Obra de Rubem Alves? 

Sabemos que a obra é fruto da evolução do pensamento do autor. É sempre assim. 

Isso sempre acontece. Por que o autor vai vivendo e pensando e escrevendo. Registrando e 

socializando o que pensa, o que vê e o que sente. O mundo e a vida que experimenta. É 

desta forma que ele se faz autor. Pensador. Filósofo. Artista. Mas a delimitação, 

justaposição e divisão da obra de um autor em fases ou períodos, geralmente, cabe a 

outrem fazer. Aos que dela se aproximam com olhar crítico e arguidor, sedentos de 

compreensão fiel aos princípios e motivações que lhe deram origem. Nunes dividiu a obra 

de Rubem Alves em três fases e nomeou-as, a seu modo. Outros pesquisadores, como 



116 
 

Gomide e Cervantes-Ortiz, também a seu modo, fizeram o mesmo exercício. 

Consideramos correta a divisão de Nunes, porém, mudaríamos os nomes das fases por ele 

delimitadas. Não que a nova nomenclatura faça grande diferença na compreensão da obra e 

do pensamento do autor em questão. É mais uma questão de estética, vício acadêmico ou, 

quem sabe, vaidade intelectual. 

É necessário lembrar, ainda, que segundo a nossa compreensão essas fases ou 

etapas se misturam e uma interpenetra cronologicamente a outra. Utilizando-nos dos 

critérios dos historiadores modernos, devemos observar que as datas são apenas indicativas 

e simbólicas. Neste aspecto é mister aceitá-las como convenção e não como determinação 

absoluta. 

À Primeira Fase queremos chamar de Teológico-Acadêmica. Talvez, poder-se-ia 

chamá-la também de Fase da Esperança de Libertação. Das inquietações e buscas 

sociológicas. Esta fase vai desde seu encontro com Richard Shaull, no Seminário de 

Campinas, em meados dos anos 50 até seu retorno de Princeton, em 1968, com sua tese de 

doutoramento e o título de PHD. Na sua obra essa fase foi registrada na Dissertação de 

Mestrado (1963 – Uma interpretação teológica da revolução no Brasil) e na Tese de 

Doutoramento (1968 – A Theology of human Hope), depois, no Tomorrow’s Child: 

imagination, creativity and the rebirth of culture, de 1971. Também no seu Enigma da 

Religião, de 1975; Variações sobre a vida e a morte, de 1981 e O que é religião, do 

mesmo ano. E ainda, em três coletâneas de Meditações, a saber: Creio na Ressurreição do 

Corpo, de 1982; Poesia, profecia, magia, de 1983 e Pai Nosso, de 1987.  

A Segunda Fase denominaremos de Filosófico-Antropológica. E compreende o 

período em que o pensador de Boa Esperança está à procura do homem enquanto autor ou 

criador da história, do mundo e de si próprio. O homem é mais que apenas ator ou 

coparticipante na construção da história e da cultura. No interior da história e da Cultura o 

homem cria-se a si mesmo e o mundo onde habita. Cria a linguagem. A palavra e, com ela, 

os diversos jogos para com estes divertir-se e sentir prazer. Cria símbolos e com eles cria-

se e re-cria-se constantemente. Cria os deuses e neles deposita tudo que lhe parece 

inexplicável e incompreensível. Nesta fase Rubem Alves busca conhecer, pensar e 

compreender o homem para além das suas relações exteriores, com o mundo, com a cultura 

e com os outros homens. O filósofo de Campinas deseja e busca, com tenacidade, 

criatividade e fina perspicácia filosófica, conhecer o homem por dentro. Desde o seu 
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interior. Para tanto, busca descobrir o homem e a vida lá onde se costuma dizer haver uma 

essência ou, talvez, uma alma. E encontra-o, mesmo que apenas parcialmente, trilhando os 

caminhos abertos por Ludwig Feuerbach, Karl Marx e Friedrich Nietzsche. Convive, neste 

período, direta e indiretamente, com os principais teólogos europeus do século XX. 

Começa, sob os ensinamentos de Richard Shaull, a reconstruir sua concepção de Deus e de 

Igreja e a reinventar ou redimensionar sua fé. Começa a ver a realidade social, incluindo ai 

as instituições e a religião, com olhar sociológico e filosófico. Caminha irmanado com 

Feuerbach, com Nietzsche e com Karl Marx. Deste último, utiliza-se, em especial, das 

lentes dos Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844. Encontra, também, as obras de 

Kierkegaard, Bergson, Karl Manheim e de Peter Berger & Thomas Luckmann e, ainda, as 

de Martin Buber e Ludwig Wittgenstein. É nessa fase que o teólogo e ex-pastor 

presbiteriano de Lavras descobre e passa a estudar a psicanálise, até formar-se psicanalista 

pela sociedade paulista de psicanálise. Pode-se dizer que neste período deu-se seu encontro 

radical com Freud e com o universo da Psicanálise. Ambos muito presentes em todos os 

seus escritos. Principalmente nos textos sobre educação e nas estórias para crianças. Esta 

fase ficou registrada nas seguintes obras: O enigma da religião, de 1975; Protestantismo e 

repressão, de 1979; Filosofia da ciência: Introdução ao jogo e suas regras, de 1981; 

Dogmatismo e tolerância, de 1982; A magia dos gestos poéticos: mahatma Gandhi, de 

1983; O suspiro dos oprimidos, de 1984; De dentro do furacão, de 1985; Entre a ciência e 

a sapiência, de 1999. 

A Terceira Fase consideramos que melhor é denominá-la de Poético-Pedagógica. 

Porque, sem perder a profundidade das duas fases anteriores, nesta a produção do pensador 

de Boa Esperança volta-se para a arte de educar, não apenas às novas gerações, mas a 

todos os homens. Ele rompe com as estruturas e grilhões acadêmicos e passa a escrever 

crônicas e estórias infantis. Mas escreve como quem deseja, ao mesmo tempo, divertir, 

cativar e mostrar segredos, apontar direções onde se pode ver a beleza e a suavidade das 

coisas, do mundo e da vida. São espécies de hai-kais, aparentemente despretensiosos, mas 

que mostram aos leitores, sejam estes crianças, adultos ou idosos, mulheres ou homens, 

letrados ou não, que há coisas para serem vistas e contempladas. São, como afirma 

Scofano, koans que quando alcançam condições favoráveis faz a mente desabrochar e do 

interior nascer o Satori. (SCOFANO, 2002, p. 141). Se estiver correto Scofano, é nesta fase 



118 
 

que o pensador de Boa Esperança aproxima-se mais do Zem-Budismo e se apropria das 

suas contribuições. 

Nesta fase Rubem Alves se apropria da linguagem poética e do estilo literário. E se 

diverte com os jogos que estes lhe possibilitam e proporcionam. Não que já não o fizesse 

antes, nas duas fases anteriores, mas agora passa a ser intencional e explicito até nas 

repetidas citações. Sempre irreverente e criativo, brinca e faz arte com as idéias e com as 

palavras. Com as suas e com as dos mais respeitados pensadores da história ocidental. 

Monta teatro com santos, filósofos e feiticeiros. Como que a colocá-los a sentarem-se à 

mesma mesa a banquetear de forma descontraída, lúdica e inocente. Leva-os, por meio da 

arte e da poesia a se abraçarem nas brincadeiras de roda e cirandas cirandinhas. Em doce e 

delicado sonho os irmana, para que deles possamos, todos nós, aprender ensinamentos e 

lições necessárias à vida. Sem deixar de recorrer e referir-se aos filósofos que sempre o 

inspiraram, o educador busca mais amiúde aos poetas como apoio embelezador das suas 

falas e construções literárias. Conta causos com finalidade lúdica e pedagógica e, para isso, 

carrega a tinta no estilo e nos artifícios poéticos. A leitura das Escrituras Sagradas do 

Cristianismo e do Judaísmo ganha a dimensão poética. Torna-se mais sensível aos desejos 

dos homens, de hoje e de antigamente. Compreende melhor os profetas, santos e clássicos 

da literatura universal. Cabe com perfeição a metáfora criada por ele próprio do Guerreiro, 

Poeta e Profeta. E, se quisermos ir um pouco mais longe, podemos afirmar que, na 

primeira fase era o Profeta, na segunda veio o Guerreiro e na terceira, chegou a vez do 

Poeta. Detalhe importante: na fase do Guerreiro o Profeta permanece. Não vai embora. Na 

fase do Poeta os dois anteriores não deixam a cabana do pensador. Nela fazem morada. 

Estabelecem-se ao lado do irmão caçula. Permanecem sentados à mesa, com Babette e os 

feiticeiros que vieram para o banquete. 

Os Profetas do Antigo Testamento, Filósofos Pagãos, Judeus e Cristãos, Poetas de 

todos os tempos, continentes, línguas e culturas. Feiticeiros das Américas e da África, 

Cientistas e Ateus, estão todos convidados e presentes no festim do Poeta e Educador 

brasileiro. Todos são chamados a participar, de forma muito cristã, com suas neuroses, 

vícios e loucuras. Pois cada um tem um quinhão a oferecer e pode contribuir no processo 

de libertação do homem. Pois, a tarefa maior e primeira é buscar a felicidade, o prazer e o 

deleite do corpo e da alma. Construir o homem novo. Terra Nova e Novos Céus onde possa 
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habitar o novo homem. O devir sonhado pelas religiões e antevisto por Nietzsche em seu 

Zaratustra. 

Não foi, exatamente, isso que buscou e pregou todos estes convivas em seus 

territórios e tempos de origem? Senão, vejamos o que queriam os Profetas e Sábios de 

todos os tempos, raças e povos? 

30
 E os filósofos o que buscaram com suas filosofias e rinhas intermináveis? Os 

cientistas não surgiram prometendo felicidade e gozo plenos para toda a humanidade? E 

não era o mesmo que buscavam os feiticeiros de todos os cantos do mundo, desde 

tempos imemoriais? Ou esquecemo-nos que a Química nasceu das práticas da Bruxaria 

Medieval? A Igreja pode ter se esquecido, e o fez oportunamente, mas nós, necessário 

se faz, não esqueçamos tão significativa façanha. 

Nesta terceira fase da obra de Rubem Alves fica cada vez mais evidente a 

qualidade a ele atribuída por Paulo Botas
31

. Ele é inquestionavelmente a “pedra de 

escândalo” drumondiana. Seus escritos e suas conferências fazem acordar os homens e 

são carícias que ninam e tocam a sensibilidade das crianças. Principalmente a criança 

que dorme dentro de cada adulto ou educador inquieto com o que se tem e se vê como 

educação formal no Brasil. 

Aqui encontramos o Rubem Alves contracultural. Descontente com a 

modernidade e frustrado com as promessas não cumpridas da sociedade tecnológica e 

das ciências. O filósofo que busca abrigo na companhia do Romantismo e da Escola de 

Frankfurt. 

                                                           
30

 - Citaremos apenas o Profeta Isaías, por ser o mais citado por Rubem Alves. Diz o profeta: “Pois eis 

que crio novos céus e nova terra; e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória 

delas.” (V. 17). “Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os 

seus; porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos cem anos será amaldiçoado. 

Eles edificarão casas, e nelas habitarão; plantarão vinhas, e comerão o seu fruto.” (V. 20 e 21). “Não 

trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os 

seus filhos estarão com eles.” (V. 23). “O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como 

boi; pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o 

Senhor.” (V. 25). (ISAÍAS, 65: 17 – 25). 

31
 - Paulo Cezar Loureiro Botas é Filósofo e, em 1988, quando da publicação da coletânea do ISER sobre 

o pensamento teológico de Rubem Alves, Sobre deuses e caquis: teologia, política e poesia em Rubem 

Alves, era Diretor do Departamento de Ação Cultural da Fundação Cultural de Curitiba. Nesta coletânea 

escreve sua contribuição sob o título “Rubem Alves, o arcano nove: luz e prazer. Pag. 32 - 36. 
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A Fase Poético-Pedagógica da produção de Rubem Alves, ainda em plena 

atividade, está registrada, não apenas, mas especialmente, nas seguintes obras: 

Conversas com quem gosta de ensinar, de 1980; Estórias de quem gosta de ensinar, de 

1984; O poeta, o guerreiro, o profeta, de 1990; A alegria de ensinar, de 1991; A escola 

com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir, de 2002; Por uma educação 

romântica de 2002; Educação dos sentidos e mais..., de 2005. Chegado o terceiro 

milênio Rubem Alves pôs-se a escrever livros autobiográficos. Não estou certo de que 

esta é, real e verdadeiramente, uma quarta fase de sua obra. Mas certamente é um 

momento a ser considerado em sua produção. Pois, aqui se consolida o que ele já 

afirmava antes sobre a simbiose entre biografia e produção intelectual, científica, 

literária etc. Entre a vida do autor e a obra por ele produzida. Esta fase que chamaremos, 

provisoriamente, de autobiográfica, está registrada nos livros: Se eu pudesse viver 

minha vida novamente... de 2004; O velho que acordou menino (infância), de 2005; 

Ostra feliz não faz pérola, de 2008; O sapo que queria ser príncipe (adolescência e 

juventude), de 2009; Desfiz 75 anos, de 2009; Do universo à jabuticaba, de 2010; 

Pimentas: para provocar um incêndio não é preciso fogo, de 2012. 

 

 

3.2 – Antropologia e Educação na concepção de Rubem Alves  

 

Para compreender o que pensa Rubem Alves sobre a educação é necessário, 

antes, ter em conta os conceitos que fundamentam e norteiam sua concepção de homem 

e de mundo. Pois, é na sua concepção de homem que estão enraizadas seu pensar e se 

falar sobre educação. É da antropologia de Rubem Alves que podemos extrair uma 

possível proposta pedagógica que, se houver, está dispersa em suas crônicas. Entre os 

diversos conceitos com que trabalha Rubem Alves dois, são essenciais para a 

compreensão da proposta pedagógica do filósofo. São eles: corpo e linguagem. 

Por isso é que Nunes, logo no início do seu capítulo sobre a educação proposta 

por Rubem Alves, pode afirmar convicto: “Para Alves educar se constitui em uma certa 

maneira de trabalhar com a linguagem e com o corpo. Ambos encontram-se no centro 

do processo educativo.” (NUNES, 2001, p. 226). Scofana, por sua vez, afirma que  
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com seu olhar múltiplo de filósofo, psicanalista, teólogo e educador, Alves 

apresenta em seu pensamento, uma abordagem extremamente original da 

educação. Tomando como base de seu pensamento os conceitos de Iluminação 

e Desaprendizagem. O autor desenvolve o que poderíamos chamar de uma 

Pedagogia Lúdica. (SCOFANO, 2002, p. 180 – grifos do autor). 

 

Para entender a relação que há entre corpo e linguagem devemos recorrer aos 

textos de Rubem Alves atentos para a alerta de Nunes que nos avisa que a linguagem, 

para Rubem Alves, não corre no vazio nem reside apenas nos territórios da consciência. 

Na verdade, a linguagem cria e constrói o corpo do ser humano, pois, “habita as regiões 

mais profundas do homem”. Por isso é que, com Alves, podemos concluir que a 

linguagem se torna carne do mesmo modo como o corpo se torna linguagem. Nunes 

sugere ainda que, partindo de uma crítica ao modelo educacional intelectualista, Rubem 

Alves “estabelece a vida, o afeto, o sonho e o prazer como componentes essenciais do 

processo de ensino-aprendizagem.” (NUNES, 2001, p. 226). Scofano, depois de afirmar 

que na obra de Rubem Alves estão presentes o poeta, o profeta, o bufão, o psicanalista, 

o mestre zen e a criança e que as crônicas deste autor estão eivadas de poesia, metáforas 

e analogias, conclui que  

a metáfora é o principal recurso utilizado pelo filósofo para provocar a 

Iluminação em seus leitores. Com ricas e variadas figuras, seus textos 

provocam nos leitores um impacto que faz com que relativizem as “verdades” 

do senso comum e em seguida desaprendam o que lhes foi ensinado. 

(SCOFANO, 2002, p. 180). 

 

Em seguida acrescenta que é a partir desses recursos que o pensador de Boa 

Esperança dá início “ao processo de reconstrução dos conceitos, porém não mais 

mediados exclusivamente pela razão, mas também pela Imaginação, pela Emoção e pelo 

Desejo.” (idem, p. 180). 

Nunes e Scofano concordam em que o pensamento pedagógico de Rubem Alves 

é, na sua essência, a luta denodada contra o pensamento pedagógico tradicional. O 

próprio método do filósofo já é, em si mesmo, a intencional recusa dos métodos 

tradicionais de educação. 

Sabemos que Rubem Alves nunca se preocupou, menos ainda se ocupou, da 

formulação de uma proposta educacional elaborada e metódica, no formato sugerido 

pelo sentido estrito do termo. O próprio filósofo vive a repetir isso em suas crônicas, 

artigos e entrevistas. Afirma que há outros que são mais capazes que ele. Talvez.  O que 

constatamos é que muitos dos pressupostos filosóficos nos quais se apóia a concepção 



122 
 

de Rubem Alves não coincidem com os pressupostos que sustentam as propostas 

progressistas de educação que estão a acontecer nas escolas atuais. 

Não combina com o estilo de Rubem Alves, nem com sua maneira de pensar e 

relacionar-se com o mundo, com a sociedade, com o homem e, menos ainda com sua 

concepção de educação, a tarefa de construir uma proposta educativa formal.
32

 Para 

perceber o que se está dizendo basta ver os conceitos principais
33

 do seu pensamento. 

Estes conceitos estão presentes em toda a obra do pensador de Boa Esperança, tanto nos 

aspectos teológicos, quanto nos científicos, nos filosóficos e em todos os outros temas 

de que tratou até o momento. Conforme registra Nunes os primeiros problemas com que 

se ocupou Rubem Alves foram os de ordem religiosa. “É a partir deles que ele começa a 

elaborar a sua antropologia, que depois servirá de base para a leitura [de] vários 

problemas decorrentes do existir humano.” (NUNES, 2001, p. 228). Da teologia Rubem 

Alves passa à filosofia e desta para a poesia. Por esta razão, muitos do que pesquisaram 

sua obra afirmam que a síntese do pensamento do filósofo de Campinas está em sua 

teopoesia.
34

 Talvez este seja o principal ponto de convergência daqueles que estudaram 

a obra de Rubem Alves. Por isso, Nunes pode afirmar categoricamente que: “o místico e 

o poeta bebem de uma mesma fonte: o coração. E é desta fonte que bebem os 

verdadeiros educadores.” (Idem, p. 228). Ao que Scofano adiciona a afirmação 

corroborativa: “os mestres Zem, os psicanalistas e os poetas apontam um caminho que 

não pode ser desprezado pelos educadores.” (SCOFANO, 2002, p. 5). E conclui dizendo 

que Rubem Alves propõe novas formas de acabar com os absurdos que perpassam as 

atuais rotinas escolares, para isso constrói seu pensamento pedagógico desestruturando 

velhas formas de ver a educação. E, acrescentamos nós, propondo novos caminhos para 

o fazer pedagógico. 

A antropologia de Rubem Alves nasce de suas buscas pela hermenêutica da 

experiência religiosa. Porém, continua em suas reflexões posteriores sobre outros temas 

e objetos de investigação. Por isso faz-se necessário concluir que o pensamento de 

                                                           
32

 - Indubitavelmente esta dupla herança o pensador traz do Romantismo e da Escola de Frankfurt. Sobre 

este assunto ver o capitulo dois desta tese. 

33
 - Nunes fala que a Linguagem e o Corpo são os principais conceitos que norteiam o pensamento de 

Rubem Alves, entre tantos outros como, por exemplo, Vida, Afeto, Sonho, Prazer. Enquanto Scofano 

apresenta Iluminação e Desaprendizagem como os principais. Mas apresenta a Inconscientização que, 

segundo ele, valoriza sobremaneira o Desejo e o Prazer, como conceito fundamental na obra do filósofo 

de Campinas. (NUNES, 2001, p. 224 e SCOFANO, 2002, p. 180). 

34
 - Especialmente os pesquisadores que se situam no segundo grupo por nós indicado no capítulo 

primeiro. 
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Rubem Alves é essencialmente antropológico. O que significa que o filósofo de 

Campinas busca, por diversificados caminhos, a compreensão do homem e da vida 

humana que, no concreto do existir no mundo e com o mundo, consiste na procura da 

felicidade e do prazer. E ambos só podem acontecer no corpo e a partir do deste. Rubem 

Alves é nietzschiano, é psicanalista não-ortodoxo, é teólogo protestante e ecumênico, 

renovado e renovador, com fortes e visíveis tendências proféticas. É criativo e ousado. 

Destemido e revolucionário. Daí a impressão de que um método ou proposta rigorosa e 

metodicamente construída não combina com ele nem com sua forma de pensar, assim 

como não combinaria com Nietzsche, Kierkegaard, Bachelard, com os profetas do 

Antigo Testamente e, tampouco com os poetas a quem Rubem Alves recorre 

incessantemente. Por isso é que, segundo a nossa hipótese a proposta pedagógica de 

Rubem Alves não poderia estar de outra forma senão difusa, dispersa, disseminada em 

suas inúmeras crônicas. Mais não exclusivamente nas crônicas, pois, em seus textos 

acadêmicos, anteriores a estas, já se pode encontrar sinais de uma proposta pedagógica 

ainda incipiente. Proposta esta que se faz muito mais perceptível, nos seus contos 

dirigidos às crianças. Vamos tentar nos restringir às sete crônicas que selecionamos de 

forma mais ou menos aleatória, entre as que consideramos mais significativas, escritas 

entre os anos de 1984 e 2002. Não significa que iremos suportar ou resistir à tentação de 

recorrer a outras Crônicas e a textos outros, de épocas anteriores ou posteriores a estas. 

Consideramos que isso é quase humanamente impossível. Ao que não tentaremos 

resistir. 

As primeiras reflexões mais diretamente voltadas para a educação, ou, o pensar 

de Rubem Alves sobre a educação, começa quando o seu pensar e seu dizer as ideias 

nos moldes e estilo acadêmicos já se encontra abalado, em crise. Pensamos que é 

certamente aí que se encontram as raízes do novo estilo do pensador de Boa Esperança, 

pois, seus escritos sobre educação, desde o início, caminham pelas sendas do poético. 

Profundos, sem dúvida, mas sem o rigor do método acadêmico. Sem os grilhões das 

ciências ortodoxas. Restritivas, autoritárias e cerceadoras da liberdade de expressão. 

Contra os quais Rubem Alves tece sempre contundentes e aprofundadas críticas.
35

 

Quando pensa a educação Rubem Alves já pensara antes a teologia, a ciência e a 

filosofia. Por isso quando alguns estudiosos da sua obra afirmam que Rubem Alves 

                                                           
35

 - Especialmente em dois dos seus livros: Filosofia da Ciência, de 1981 e Livro Sem Fim, de 2002. Não 

menos contundentes são as crônicas que ele publica em 1999, numa coletânea que ele denominou de 

Entre a Ciência e a Sapiência: o dilema da educação. São 22 crônicas, oito delas intituladas “O que é 

científico?” e enumeradas de I a VIII (assim em algarismos romanos). 
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passa da teologia e da ciência para a filosofia, penso que, na verdade, o filósofo de 

Campinas não toma a filosofia como objeto de suas investigações, mas como método, 

como forma de investigar e conhecer. Como caminho para conceber e tomar posse do 

conhecimento e do ato de pensar, refletir, sobre o mundo, sobre a vida e sobre o homem. 

Neste sentido podemos dizer que Rubem Alves é filósofo da teologia, filósofo da 

ciência, filósofo da sociedade do seu tempo (sociólogo como o foram Karl Marx, Karl 

Mannheim, Peter Berger, August Comte e tantos outros que o inspiraram). Prova disso é 

sua dissertação de mestrado. Apresentada ao Seminário Presbiteriano de Nova Yorke. 

Sobre esta dissertação Nunes afirma que: “neste trabalho Alves analisa as condições 

objetivas e concretas da revolução no Brasil, assim como a exigência evangélica de 

participação dos cristãos neste processo histórico.” (NUNES, 2001, p. 36). Só o titulo 

da dissertação já muito diz sobre o pensamento engajado do autor. “Uma interpretação 

teológica do Pensamento e da Revolução no Brasil”. Podemos dizer que, neste caso, 

Rubem Alves começou fazendo sociologia da teologia e da ação de sua Igreja e do seu 

tempo. O que significa dizer que o pastor de Lavras fez, na verdade, sociologia da 

religião. 

Filósofo da educação, Rubem Alves desenvolve suas reflexões sobre a educação 

a partir da sua antropologia. A base do seu pensamento pedagógico é seu pensar 

antropológico. E aqui não se pode discordar de Nunes quando este afirma que o 

pensamento de Rubem Alves é “essencialmente antropológico”. (p. 228). Pois, desde o 

inicio de sua produção intelectual, no início dos anos 60, Rubem Alves busca saber, 

apreender e explicitar, quem é o sujeito, este homem concreto. Como afirma Gadotti, 

em capítulo do seu livro Pensamento Pedagógico Brasileiro. “é esta condição humana 

que Rubem Alves quer recuperar, como fizeram no passado Erich Fromm e no presente 

Massimo Cavenacci, colocando e recolocando o indivíduo, a atividade do sujeito, na 

dialética da história” (GADOTTI, 1987, p. 57). E, segundo nossa hipótese, recuperar a 

condição humana só poderá acontecer mediante a compreensão do homem. Não do 

homem abstrato, objeto das investigações metafísicas ou das teologias medievalescas, 

mas do homem concreto. Situado na história, nas tensões existenciais e nos conflitos 

sociais. Mais nas pegadas dos pensadores de Frankfurt, de uma filosofia crítica, do que 

nos moldes da metafísica e do iluminismo. 

O pensar de Rubem Alves sobre a educação é específico e diferenciado, porém 

ele o faz em parceria, ou em proximidade, com Paulo Freire, Richard Shaull, Nietzsche, 

Marx, Bachelard, Mannheim, Berger & Luckmann, Althusser, Freud, e outros mais. 
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Pois, ele pensa a educação em função do homem concreto, da vida humana efetivada 

nas teias da história e nas dores que ao homem são de diversas fontes advindas. Para ele 

o homem deve ser considerado a partir de dentro das estruturas sociais onde, histórica e 

culturalmente, este efetivamente se encontra. Pois, pensar o homem é pensar a sua 

inserção nestas estruturas e em tudo que nelas está implicado. Porém, é preciso ter em 

conta que o homem é autor da história e das estruturas sociais e somente ele próprio 

poderá torná-las justas e libertadoras, da forma como devem ser. Da forma como 

sonhadas pelos homens ao longo de incontáveis gerações. E nisso ele não está sozinho, 

pois, muitos dos seus antecessores aos quais faz referências constantes pensam o 

homem a partir do conflito entre sua finitude real e seu desejo de infinitude. Tem razão 

Nunes quando afirma que “é a partir do homem enquanto ser de desejo que se debate 

entre a finitude e a infinitude, como dizia Kierkegaard, [...] que Rubem Alves olhará 

todos os aspectos da experiência humana, inclusive o educativo...” (NUNES, 2001, p. 

229). Pois, Rubem Alves dialoga com um grande número de filósofos ao pensar o 

homem, a vida, o mundo e a educação. Scofano apresenta como suportes teóricos do 

pensamento pedagógico de Rubem Alves, além do Zen-Budismo, Nietzsche, Heidegger, 

Merleau-Ponty e Gilbert Durand, apontando as principais heranças destes filósofos que 

se encontram no pensamento do filósofo de Campinas (SCOFANO, 2002, p. 136 – 

179). 

Professor de epistemologia em Rio Claro e em Campinas, Alves teve 

oportunidade de aprofundar suas reflexões com a leitura de Karl Popper e de Thomas 

Kuhn. É assim que Rubem Alves consolida sua concepção de ciência. E registra-a em 

livro intitulado Filosofia da Ciência: introdução ao jogo e suas regras, publicado em 

1981. Porém, o pensador de Boa Esperança vai além da teologia e da filosofia da 

ciência. Suas reflexões não cabem nos limites destas duas áreas do conhecimento 

humano. Nem mesmo no limitado território das ciências positivas. 

O pensamento de Rubem Alves, como o de todo filósofo, é amplo e abrange 

diversos problemas. Porém, todos estes problemas estão entrelaçados e costurados por 

um fio condutor que permeia o todo de sua obra. Nenhum deles jamais aparece de forma 

isolada. Religião, ciência, filosofia, poesia política e cultura se articulam em um todo 

coerente sob a base comum de sua antropologia humanista. É o homem, mais 

especificamente o homem corporal, somático e constituído de desejos e símbolos, 

linguagem, imaginação e criatividade, que norteia as reflexões do filósofo de Campinas. 

A educação como objeto da reflexão aparece, neste conjunto, em função da vida e dos 
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prazeres deste homem essencialmente corporal
36

. As questões pedagógicas aparecem 

para Rubem Alves em função da necessidade de educar os sentidos para que as 

possibilidades de prazer sejam maiores. Mas, sobre a educação o melhor é deixar que 

ele próprio nos fale da importância deste quefazer que é, a um só tempo histórico, 

político e cultural. 

Não há nada que tenha ocupado tanto o meu pensamento quanto a educação. 

Não acredito que exista coisa mais importante para a vida dos indivíduos e 

dom pais que a educação. A democracia só é possível se o povo for educado. 

Mas ser educado não significa s ter diploma superior. Significa ter capacidade 

de pensar (...). Gostaria que houvesse critérios que avaliassem nossas 

universidades por sua capacidade de fazer o povo pensar. Para a vida do país, 

um povo que pensa é infinitamente mais importante que artigos publicados 

para o restrito clube internacional de cientista. (ALVES, 2002, p. 77). 

 

Dos diversos conceitos fundamentais nas reflexões de Rubem Alves, Nunes 

destaca dois como fundamentais nas reflexões do filósofo sobre educação. E acrescenta 

que a compreensão da concepção de educação em Rubem Alves encontra-se subjacente 

aos trabalhos que ele produz em textos que “são curtos e alegres”. E tem por base, 

sobretudo, os conceitos: Corpo e Linguagem. “Na reflexão específica sobre a educação 

– diz Nunes – estes conceitos encontram-se entrelaçados, e ganham existência a partir 

de suas interdependências.” (NUNES, 2001, p. 231). 

Para compreender a obra e o pensamento de Rubem Alves é necessário ter em 

conta os conceitos fundamentais com os quais trabalha este autor. Pois, se assim não o 

fizermos estaremos comprometendo a compreensão do que é mais central e significativo 

nas suas reflexões, especialmente, as que tratam sobre educação. 

É necessário ressaltar que, em Rubem Alves, o processo educativo é 

compreendido como experiência humana. Razão pela qual a educação não escapa à 

tensão essencial que marca a vida do homem no mundo. O pressuposto dos diversos 

conceitos com que trabalha o filósofo ao pensar a educação é a historicidade do homem. 

É enquanto ser histórico e situado no tempo e no espaço, participante da existência 

cultural, que o homem constrói, inventa e pratica a educação. Enquanto goza ou sofre a 

vida. E falar de educação, especialmente pelos caminhos da filosofia da educação, é 

                                                           
36

 - Toda a obra de Rubem Alves consiste de variações sobre o tema do Prazer e do Corpo. Porque 

acredita ele que, como afirma Gerth & Mills, “Não serão fúteis todas as questões que não dizem respeito 

ao corpo? E se o homem se entrega a questões, as mais distantes, as mais abstratas, não será por causa do 

seu amor ao seu corpo, a sede de sua dor, o lugar do seu amor, a possibilidade de prazer? Weber estava 

correto ao afirmar que mesmo as pessoas religiosas em busca de um céu no futuro estão, em última 

análise, pensando e agindo a partir de necessidades do aqui e do agora.” (GERTH & MILLS, 1958, p. 278 

apud ALVES, 1989, p. 37). 
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falar na possibilidade de realização da liberdade. E Nunes conclui, de forma 

provocativa, com a questão: “O que é a nossa história senão a história de superação 

permanente e incessante de nossos limites e carências?” (p. 232). Por ser experiência 

humana, a educação em Rubem Alves supõe a busca da construção da Liberdade. 

Ressalte-se que Liberdade é um conceito fundamental na obra do filósofo de Campinas 

e que é a partir deste pressuposto que ele combate a absolutização da razão proposta 

pela filosofia iluminista. Ao mesmo tempo em que critica e refuta, com a mesma 

veemência, o irracionalismo. 

O mesmo faz ele em relação ao corpo e à linguagem, pois, combate tenazmente 

a perspectiva dualista da corporeidade. Da mesma forma que critica as concepções 

limitadas e limitadoras da linguagem, aquela concepção que considera a linguagem 

apenas um meio de comunicação e, também, aquela que pretensiosamente apregoa a 

existência de uma linguagem única, universal, valida e verdadeira. (p. 233). 

Rubem Alves apresenta algumas proximidades com outros pensadores 

brasileiros de sua época. Com os progressistas, por exemplo, ele tem em comum a 

percepção da dimensão política da pratica educativa. A educação é um ato político, 

como afirma Paulo Freire. É progressista a sua crítica à pedagogia tradicional. Assim 

como a sua ênfase na tensão entre o velho e o novo na educação. E, também, a 

valorização do mundo significativo do aluno. 

Contudo, estes aspectos comuns a outros pensadores brasileiros, em Rubem 

Alves ganham articulação própria, a partir de uma antropologia diferenciada. Toda a 

reflexão deste autor, em suas variações, se desenvolve a partir desta antropologia e é no 

interior dela que o pensador de Boa Esperança vai equacionar suas reflexões sobre as 

questões educacionais. Nunes registra que esta reflexão antropológica está ausente em 

Saviani (p. 235). E, de certa forma, podemos dizer o mesmo em relação à obra de Paulo 

Freire. 

Rubem Alves critica com rigor e veemência todo tipo de essencialismo 

metafísico, tanto no campo filosófico quanto no campo religioso. Mas critica, também, 

o pensamento iluminista, pois, neste vê muitos limites. (NUNES, 2001, p. 235/236). 

Neste aspecto é significativa a nota que ele escreve para o capítulo sete do seu livro 

Variações sobre o prazer. Referindo-se ao amigo Paulo Freire, escreve ele:  

Assim como Paulo [...], toda a esquerda é cartesiana, acredita nos poderes da 

razão, argumenta com ideias claras e distintas. Por oposição, são os nazismos, 

os fascismos e a propaganda que se movem no mundo subterrâneo dos 

sentimentos sem nome, do irracional. A esquerda usa, como armas contra o 
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irracionalismo, a transparência ideológica e as ideias claras e distintas, que 

moram na consciência. A esquerda gosta das luzes. Ela ignora que as idéias 

que moram nas luzes não conseguem se comunicar com o corpo. Recordo 

Bachelard: ‘parece que existem em nós cantos sombrios que toleram apenas 

uma luz bruxuleante’ (A chama de uma vela, p. 14). É preciso entender que a 

batalha não se trava entre consciência e inconsciência, razão  e não razão, ente 

a cabeça e o corpo. A batalha se trava ente deuses e demônios, ambos 

habitantes do corpo e, como tais, criaturas do inconsciente. Berdjaev, filósofo 

existencialista russo, observa que tanto os deuses quanto os demônios amam a 

poesia e a arte. (ALVES, 2011, p. 77/78 – nota de canapé
37

). 

 

Alves se posiciona contra as visões pedagógicas que se sustentam em 

concepções filosóficas vigentes na modernidade e, por consequência, no Brasil. E, por 

ter criticas e restrições a estas concepções e as propostas pedagógicas delas oriundas, ele 

sugere outras formas de educar.  Nunes registra isto escrevendo: “dirigindo-se para a 

educação, encontrará aí também muitas concepções pedagógicas derivadas das 

concepções filosóficas mais amplas com as quais esteve evidenciando os limites. E é em 

oposição a estas visões pedagógicas que Alves irá se colocar.” (p. 236). 

 

 

3.3 – Aproximações à proposta pedagógica da fala autêntica 

 

Para Rubem Alves a razão é serva do prazer. Deste princípio ele parte para 

criticar a razão ocidental e as filosofias modernas [não todas obviamente, pois, há 

filósofos que fugiram à regra, que romperam com os paradigmas do pensamento 

hegemônico]. E, também, as propostas pedagógicas delas nascidas e por elas 

sustentadas. O próprio Alves escreve que: 

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). 

 

                                                           
37

 - O termo “Nota de Canapé” é do próprio Rubem Alves como está por ele esclarecido na primeira nota 

de Variações sobre o prazer. Ali escreve ele: “neste livro não haverá notas de rodapé. Rodapé é coisa que 

fica por baixo, na altura do pé, e é incômodo ficar olhando o tempo todo para baixo. Assim, como estou 

escrevendo este livro sob uma inspiração culinária e gastronômica, incluirei, no meio do texto, “notas de 

canapé”, coisas pequenas e saborosas, algumas doces, outras apimentadas, que abrem o apetite, e que são 

servidos no meio da festa. Se você não quiser provar o canapé, pode declinar o convite e continuar a 

leitura.” (ALVES, 2011, p. 7) 
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Então, para melhor compreender o lastro sobre o qual se assenta a proposta 

pedagógica de Rubem Alves, deixemos que ele próprio fale. Neste trecho em que ele 

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 vôos 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). 

 

 Depois voltamos ao texto anotado acima, nesta fala de Zaratustra. Antes 

queremos apresentar as concepções de educação contra as quais se põe Rubem Alves. 

Nunes fala de “concepções filosóficas que sustentam as ações educativas às 

quais Rubem Alves se opõe”. Estas concepções e as ações pedagógicas delas derivadas 

perpassam desde o essencialismo antigo e medieval, o naturalismo da modernidade, o 

cientificismo e chega às escolas tradicionais dos dias de hoje. (NUNES, 2001, p. 236). 

Scofano afirma que o pensamento de Rubem Alves, à semelhança de Merleau-Ponty, 

rompe com o pensamento dicotômico ocidental que tem seu maior representante em 

Descartes. E arremata afirmando: “exatamente pela ruptura dessas dicotomias é que a 

filosofia de Rubem Alves abrirá um campo extremamente original nas reflexões sobre 

religião e educação.” (SCOFANO, 2002, p. 170). 

Na antiguidade clássica e, com mais força ainda, ao longo da Idade Média tanto 

as teorias quanto as práticas educativas estiveram subordinadas à ideia de essência do 

homem. Acreditava-se que no homem há uma essência eterna e imutável. Era esta 

essência que a educação devia buscar. Educar era, portanto, alcançar esta essência que 

já se encontra no homem, mas deve ser evidenciada. Na Idade Média a essência do 

home será concebida como procedente de Deus ou mesmo ser Ele próprio. Pois, Deus é 

o modelo do homem. O homem pode ser perfeito, pode chegar à perfeição se imitar ao 

criador de todas as coisas. A essência de Deus habita no homem. A educação, neste 

contexto, deve ser um instrumento, o cominho para a realização da essência do homem. 

O roteiro para se chegar a essa realização está na Bíblia e nos documentos oficiais da 

Igreja. O principal representante desta corrente é Comênio. 
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Na Idade Moderna o essencialismo antigo apresenta-se vestido com outra 

roupagem e com nome novo: na modernidade chama-se naturalismo. O naturalismo 

prega a existência, no interior do próprio homem, uma natureza humana. E a tarefa da 

educação é guiar o homem pelos caminhos fornecidos pela própria natureza humana que 

já nele existe. Para se alcançar a perfeição, isto é, para o homem se tornar homem de 

verdade, ele deve ser natural. E ser natural é se desviar das determinações da natureza. 

Ao homem basta obedecer às determinações da natureza que mora dentro dele próprio. 

A tarefa da educação, neste caso, é preservar as crianças dos possíveis desvios 

oferecidos pela sociedade. Preservando nelas o comportamento condizente com as 

regras da natureza. Jean-Jacques Rousseau é o principal representa da educação 

naturalista. 

Consolidada a modernidade emergem as ciências e a razão cientifica ganha 

predomínio e força. Então o método científico aparece como forma de ensinar ao 

homem as formas de agir no mundo. O homem precisa ser educado, mas a educação 

deve ser orientada no sentido de fazer emergir e multiplicar os talentos e virtudes dos 

indivíduos. Cada um a partir do ponto em que se encontra na evolução da humanidade e 

nos seguimentos sociais. Para tanto a educação deve ser, primeiro científica, utilizar-se 

do método científico, depois, assumida e oferecida pelo Estado. Educação moderna é, 

então, um direito de todos e, ao mesmo tempo, um dever do Estado. Os Estados 

Nacionais devem assumir a responsabilidade de educar aos seus cidadãos. E esta é a 

origem do que se conhece hoje como ensino tradicional. O principal representante desta 

corrente é Helvetius, notabilizado pelo seu método científico de ensino. 

O surgimento do ensino tradicional é resultado da interferência do Estado na 

oferta da educação formal. Conforme registra Nunes (p. 238/239), uma vez assumida 

pelo Estado a educação das populações passa a se organizar em sistemas nacionais de 

ensino. E, desta forma, a educação passa a ser um princípio das sociedades industriais e 

valor burguês em todas as sociedades modernas. Sobre isso Saviani escreve:  

Esse ensino tradicional que ainda predomina hoje nas escolas se constituiu 

após a revolução industrial e se implantou nos chamados sistemas nacionais de 

ensino, configurando amplas redes oficiais, criadas a partir de meados do 

século passado, no momento em que, consolidado o poder burguês, aciona-se a 

escola redentora da humanidade, universal, gratuita e obrigatória com 

instrumento de consolidação da ordem democrática. (SAVIANI, 1983, p. 47). 

 

Os Sistemas Oficiais de Ensino são, com raríssimas exceções, tradicionais e, 

portanto, intelectualistas, autoritários e essencialistas, dualistas e naturalistas. Quanto a 



131 
 

prática educativa todo ensino oficial (e não apenas no Brasil) é, a um só tempo, 

autoritário e reprodutor da sociedade. Por isso tem recebido, ao longo do século XX, 

inúmeras criticas de muitos estudiosos, independentemente do nível, corrente e 

concepções pedagógicas e filosóficas destes. Neste aspecto Rubem Alves é apenas mais 

um, entre inúmeros, crítico da educação brasileira. 

Porém, segundo nossa hipótese, Rubem Alves deixa de ser apenas mais um 

quando se procede ao exame do teor das suas criticas e dos rumos que toma a sua 

proposta. Quando se busca compreender as bases filosóficas e antropológicas da 

proposta e os métodos que devem acompanhá-la é possível perceber a singularidade 

desta
38

. Vejamos agora esta proposta mais detalhadamente. 

Rubem Alves pensa a educação, e dela fala, a partir do corpo, da linguagem e do 

prazer. Pois, para ele, o corpo é o centro do ser humano. E, como observa Nunes, “Falar 

do corpo não é falar de uma realidade puramente biológica, mas de uma realidade muito 

mais complexa revestida de uma diversidade de aspectos”. E acrescenta, em seguida, 

que falar de corpo em Rubem Alves é saber que “antes de tudo, o corpo é uma 

construção.” (p.239). Falar do carpo é saber que toda educação se dá no corpo. Pois, o 

corpo é o mundo humano.
39

 Falar de educação a partir do corpo é saber, também, que o 

processo educativo implica, e supõe, a descrição do mundo. É saber, ainda, que o corpo 

tem saberes próprios aos quais a educação tradicional nunca deu atenção. É perceber 

que é esta a razão de o próprio Rubem Alves não se cansar de repetir que “tornou-se 

discípulo do corpo”. Porém, não podemos esquecer que o corpo é o resultado das 

palavras que foram sendo plantadas em nós desde que nascemos. Sobre isto Alves 

escreve em Alegria de ensinar (1994) que: “desde que nascemos, continuamente, 

palavras nos vão sendo ditas. Elas entram no nosso corpo, e nele vão se transformando. 

Virando uma outra coisa, diferente da que era.” E conclui afirmando: “Educação é isto: 

o processo pelo qual os nossos corpos vão ficando iguais às palavras que nos ensinam. 

Eu não sou eu: eu sou as palavras que os outros plantaram em mim.” (ALVES,  1994, p. 

33/34 – Crônica “O Sapo”).   

                                                           
38

 - Neste aspecto é-nos de difícil aceitação as proposições que afirmam ser Rubem Alves filiado à 

concepção pedagógica pragmática da Escola Nova e aos princípios filosóficos de John Dewey. Sem 

querer polemizar e guardando o respeito devido, não concordamos com as conclusões de Denise Camargo 

Gomide, em sua dissertação de 2004, nem com as afirmações de Paulo Ghiraldelli Jr. Em sua História da 

Educação (páginas 199 – 200), de 1994. 

39
 - Neste aspecto é importante ressaltar que os capítulos 2, 6, 7 e 8 das Variações sobre o prazer (2011) 

tratam com mais riqueza de detalhes sobre o papel que desempenha o corpo nas reflexões filosóficas e 

pedagógicas de Rubem Alves. 
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Scofano, sobre este aspecto, partindo do princípio nietzschiano, muitas vezes 

repetido por Rubem Alves, de que “a primeira tarefa da educação é ensinar a ver”, tece 

suas reflexões acompanhando o filósofo de perto em textos de 2001, escritos sobre a 

Escola da Ponte, em um dos quais ele firma que “o que vemos não é o que vemos e sim 

o que somos. É necessário ser diferente para se ver diferente...” (SCOFANO, 2002, p. 4) 

e, em seguida, cita Rubem Alves quando este escreve afirmando que: “O “Ser” é feito 

de palavras. Prisioneiros da linguagem, só vemos aquilo que a linguagem permite e 

ordena ver. A visão é um processo pelo qual construímos nossas impressões óticas 

segundo o modelo que a linguagem impõe.” (ALVES, 2001,  p.  27/28). 

Afirma o filósofo de Campinas, na crônica citada acima, que o nosso corpo é 

resultado de um enorme feitiço e feiticeiros foram todos os que participaram da nossa 

formação: pais, mães, professores, sacerdotes, lideres políticos, livros, televisão e 

muitos outros. Como afirma Fernando Pessoa, citado pelo próprio Rubem Alves, “sou o 

intervalo entre o meu desejo e aquilo que os desejos dos outros fizeram de mim”. 

(ALVES, 1994, p. 34). 

Neste aspecto, eu sou a criação, obra de arte, de inúmeros feiticeiros-escultores.  

Eles, pelas palavras que plantaram em meu corpo, me esculpiram assim como sou. E 

não apenas o meu corpo, ou o corpo que sou e como sou, mas também a minha alma ou 

a alma que sou da forma que sou. Porém, o corpo é “o centro absoluto de onde tudo se 

irradia”, conforme afirmação de Rubem Alves. E, em confirmação dessa assertiva, ele 

cita Georges Orwell, quando este escreve que 

No campo de batalha, na câmara de torturas, num navio que afunda, as 

questões pelas quais você luta são sempre esquecidas, porque o corpo incha até 

que enche o universo todo; e mesmo quando você não está paralisado pelo 

vapor ou gritando de dor, a vida é uma luta que se desenrola, momento a 

momento, contra a fome, o frio, a insônia, contra uma azia ou uma dor de 

dentes (ORWELL, 1984 apud ALVEVS, 1989, p.37). 

Rubem Alves diz que “o processo educativo é a somatização do verbo,” pois, 

pelo processo educativo o verbo se torna carne.  O corpo é, então, “uma mistura de 

desejo e linguagem”, é o encontro destes dois elementos constitutivos do ser humano. 

Pelo processo educativo, nossos corpos vão sendo moldados. A educação, além de 

oportunizar o encontro entre desejo e linguagem, vai tecendo as experiências vividas no 

cotidiano e fazendo delas uma espécie de rede. Uma vez que as experiências sempre se 

apresentam revestidas de linguagem, podemos concluir, com Nunes, que “todo processo 

educativo é sempre o processo mediante o qual vamos sendo embrulhados ou enrolados 

pela linguagem.” (NUNES, 2001, p. 240 e ALVES, 1994, p. 33/34). 
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A vida do homem, do ser humano, é uma eterna aprendizagem. Uma vez que no 

corpo humano não está, como nos demais animais, inscrito o saber necessário à sua 

sobrevivência. Por isso a vida humana implica um processo árduo de aprendizagem. 

Resta saber se esta aprendizagem se dá principalmente pela educação formal ou pela 

educação informal. De início temos a impressão que Rubem Alves prega a educação 

informal. Principalmente pelas repetidas citações de Roland Barthes, de Manoel de 

Barros, Guimarães Rosa e outros que apostam na informalidade da aprendizagem. 

Porém, examinando com mais cuidado podemos perceber que não é isso. Rubem Alves 

não nega a transmissão do saber elaborado e cristalizado na cultura e na história dos 

povos. O que salienta e reivindica o filósofo de Campinas é que esta seja apenas uma 

parte da educação. Do processo educativo. Que não se fique somente nesta primeira 

parte. Rubem Alves sugere que a educação se ocupe da “possibilidade de criar 

condições em que os educandos possam avaliar os saberes transmitidos”. Que olhem e 

examinem com criticidade estes saberes a partir da realidade concreta em que estão 

inseridos. Então, se a pergunta é: qual educação? A formal ou a informal? A resposta foi 

apontada por Nunes quando afirmou: “para Alves, o processo educativo não se restringe 

unicamente à transmissão de saberes constituídos e aceitos socialmente. É preciso 

também desenvolver nos alunos a capacidade de critica em relação ao estabelecido.” (p. 

241). E, em seguida, acrescenta que “a educação deveria ser também um exercício para 

a criação dos símbolos novos, que nos possibilitaria renomear a realidade”. Neste 

aspecto é que Scofano afirma que “a finalidade da educação não pode ser a mera 

transmissão de conhecimentos ou a preparação para um futuro incerto.” Mais que isto, 

afirma ele: 

Em seus pressupostos éticos e em sua metodologia pedagógica, deve procurar 

formar cidadãos e não exclusivamente consumidores. Deve ajudar os alunos a 

redescobrir a alegria de viver que muitos de nós já perdemos e que nos torna 

pessoas acomodadas, alienadas e domesticadas. (SCOFANO, 2002, p. 6).  

 

Aos educandos deve ser dado condições para as descobertas pessoais, ainda que 

pequenas. A escola e a educação devem dar aos educandos oportunidades de ousar 

diante do estabelecido. De arriscar caminhos outros, alternativas divergentes. Pois, desta 

forma, estaria exercitando-os na criatividade e, certamente, possibilitando ao educando 

o contato com a criação de novas linguagens e novos instrumentos de relações com o 

mundo. Por que é a necessidade que faz o homem pensar, afirma Rubem Alves. 
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É necessário ter em conta que o homem é um ser histórico, situado no tempo e 

no espaço, e que o processo educativo é a condição de manutenção das conquistas 

humanas. Conquistas que a linguagem tem a função de preservar. Neste aspecto a 

educação é, obrigatoriamente, conservadora. E deve ser. É saudável e necessário que o 

seja. 

O processo educativo deve ser a mobilização das forças que habitam dentro do 

homem. Por isso não é apenas exercício de ações intelectivas, mais ao mesmo tempo 

sensibilização do corpo. Daí a importância da afetividade, do prazer e das emoções no 

processo educativo, em especial quando em articulação com a linguagem. Pois, 

educação é uma forma de lidar com as palavras. Não todas as palavras, mas algumas 

delas. Aquelas que excitam e põem em movimento a inteligência, porque “a inteligência 

é filha do corpo, é função do corpo.” (ALVES, 1984, p. 20). E o corpo necessita de 

excitação para funcionar, para acordar de sua flacidez, do seu adormecimento. “É o 

desafio vital que excita o pensamento. E nisso o pensamento se parece com o pênis (...). 

Sem excitação, a inteligência permanece pendente, flácida, inútil, boba, impotente.” 

(ALVES, 2003, p. 49). 

Rubem Alves, em toda a sua obra, deseja alertar para o fato de que o corpo é a 

morada do desejo. E, também, da palavra e do prazer. Por isso é necessário estar atentos 

para a possibilidade de um processo educativo no qual as palavras possam ter, em 

primeiro lugar, a função de despertar os desejos adormecidos que moram dentro do 

nosso corpo. Neste aspecto é que se deve considerar que a educação dos sentidos, a 

partir do corpo e dos desejos que nele moram como revolucionária. Inovadora. Criadora 

de mundos e homens novos. 

Por isso Rubem Alves fala que o processo reflexivo permite o surgimento da fala 

autentica, aquela fala que diferentemente da fala repetitiva, brota da reflexão. Enquanto 

que a fala repetitiva já não brota da reflexão, mas do hábito. A fala ou linguagem 

repetitiva é conservadora, apenas repete o que já está estabelecido, as verdades aceitas 

socialmente. Enquanto que a fala autentica é criadora e subversiva. Por nascer da 

reflexão, caminha no sentido de criar novos saberes e novos desejos e novas 

possibilidades de prazer. 

Educação é uma forma de mexer com certas palavras. No entanto, ela não deve 

se permitir mexer com qualquer palavra, mas somente com aquelas que servem para 

acordar o educando, que despertam o homem e, principalmente, os seus desejos mais 

profundos. Como afirma Rubem Alves: 
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A este processo mágico pelo qual a Palavra desperta os mundo adormecidos se 

dá o nome de educação. Educadores são todos aqueles que têm este poder. Por 

isto que a educação me fascina. Hoje o que fascina é o poder dos técnicos, que 

sabem o segredo das transformações da matéria em artefatos. Poucos se dão 

conta de que fascínio muito maior se encontra no poder da Palavra para fazer 

as metamorfoses do corpo. É no lugar onde as Palavras fazem amor com o 

corpo que começam os mundos... (ALVES, 1994, p. 53). 

 

 Porque a palavra não cumpre somente o papel de despertar os sonhos e desejos, 

a educação deve ser cautelosa ao lidar com ela. Deve cuidar para não inibir os sonhos 

das novas gerações, dos educandos. Pois a palavra pode reprimir desejos e sonhos. Pode 

criar, mas pode também matar. Por isso concordamos com Nunes quando ele registra 

que 

[...] a palavra cumpre um duplo papel, não só o de despertar desejos, mas pode 

inibi-los e reprimi-los. Se há as palavras que reverberam em nossos corpos, 

abrindo horizontes de sonhos e ações, há a palavra que nos inibe, que diminui 

o nosso mundo, que não nos dá a possibilidade de superação dos nossos 

limites. (NUNES, 2001, p. 243). 

 

 As palavras podem ser frias, distantes daqueles a quem são endereçadas. Podem, 

por não sintonizar com o universo significativo dos seus destinatários, não cumprir a 

função intencionada por quem as emite ou até mesmo cumprir função contrária às 

intenções que as produziram na sua origem. Neste caso tornam-se palavras mal-ditas, 

incapazes de criar e despertar. Incapazes de produzir interesses e desejos. Porém, 

capazes de inibir e matar, destruir sonhos e disposições. 

 A escola, e os professores, quando não cuida do bom uso das palavras, 

inevitavelmente, faz com que fique muito pouco das coisas que ensina aos alunos. Pois, 

conforme Nunes, “esquecemos o que é aprendido no desprazer, o corpo rejeita, 

lembramos poucas coisas daquilo que estudamos. Pois aprendemos sob tortura, 

ameaças, castigos.” (p. 243). Sobre isso Rubem Alves afirma que: 

Os métodos clássicos de tortura como a palmatória e a vara já foram abolidos. 

Mas poderá haver sofrimento maior para a criança ou um adolescente que ser 

forçado a mover-se numa floresta de informações que ele não consegue 

compreender e que nenhuma relação parece ter com sua vida? Compreende-se 

que, com o passar do tempo, a inteligência se encolha por medo e horror diante 

dos desafios intelectuais, e que o aluno passe a se considerar como um burro. 

Quando a verdade é outra: a sua inteligência foi intimidada pelos professores 

e, por isso, ficou paralisada. (ALVES, 1994, p. 16/17). 

 

 Pode-se pensar, sem muita certeza, que este novo método de tortura de que fala 

Rubem Alves é imposto, especialmente, às crianças, adolescentes e jovens das classes 

populares. Pois a estes se fazem aceitar como necessário, incontestável e inevitável as 
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torturas de que fala o filósofo. Porém, o pior é constatar que uma grande maioria dos 

professores está plenamente convencida de ser verdadeira essa necessidade. Há, nos 

diversos níveis de ensino, professores que acreditam neste mito. Que aceitam a tortura 

como método de ensino e aprendizagem. O contrário é o que pensa Rubem Alves e 

quem com ele concorda. 

 Quanto à questão do método ou dos métodos de ensino é necessário reconhecer, 

com Rubem Alves, que os conhecimentos existem, foram construídos ao longo de 

gerações, estão registrados na história e, devem ser transmitidos. A questão que se 

coloca, conforme constata Nunes (p. 243) é a de como transmitir estes conhecimentos. 

Rubem Alves nos alerta para o fato de que não é possível criar o novo, não se pode ir 

além do que já existe, sem que antes tenhamos assimilado o que a tradição nos legou. 

Por este motivo é que “as gerações mais velhas ensinam às mais novas as receitas que 

funcionam.” (ALVES, 1994, p. 84). 

 Porque o legado da tradição ganha status de verdade se nos aparece a questão: o 

que é verdade? Então, Nunes, recorrendo a Rubem Alves nos ajuda a responder 

afirmando que “Verdade é sempre sinônimo de algo que realizado deu certo.” (p. 243). 

É como uma receita ou um itinerário de realizações que já foram testados e deram certo. 

Por ter dado certo é que ganhou status de verdade. Por isso é oportuno ressaltar que as 

verdades estabelecidas são importantes porque fazem economizar tempo em nossas 

ações, em nosso quefazer. 

 Rubem Alves afirma que as verdades são respostas prontas, úteis, que nos 

permitem caminhar sobre terra firme. São possibilitadoras dos necessários vôos que 

desejamos alçar. E que, certamente, devemos alçar. Por isso afirma ele: “Terra firme: as 

milhares de perguntas para as quais as gerações passadas já descobriram as respostas. O 

primeiro momento da educação é a transmissão deste saber.” (ALVES, 2003, p. 

56/ALVES, 1994, p. 83). No entanto, é necessário cuidar e ter cautela para não nos 

ternarmos prisioneiros destas respostas prontas, das verdades estabelecidas. Quando isso 

acontece nos esquecemos de perguntar, de questionar, interrogar e investigar o mundo e 

a nós próprios. Prisioneiros das verdades contidas nas respostas certas esqueceremos de 

pensar e pensar é o que nos faz humanos. Portanto, a escola deve, ou deveria, se ocupar 

de ensinar a pensar. Estará ela cumprindo com este dever? Parece-nos que não. Parece-

nos que, ao contrário, a escola parou no ensino das respostas certas, das verdades 

estabelecidas. Neste contexto é que Rubem Alves apresenta sua reflexão sobre o pensar 

e afirma: ”Não existe nada mais fatal para o pensamento que o ensino das respostas 
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certas. Para isso existem as escolas: não para ensinar as respostas, mas para ensinar as 

perguntas.” E, contrapõe às práticas educativas da escola um paradigma diferente. Um 

princípio que não é novo, mas está esquecido e abandonado pela escola. Afirma ele que 

”as respostas nos permitem andar sobre a terra firme. Mas somente as perguntas nos 

permitem entrar pelo mar desconhecido.” (ALVES, 2003, p. 56). Se com as respostas 

preservamos o que deu certo na história e que, por isso, ganhou status de verdade: a 

tradição. Por outro lado é necessário criar o novo. Renovar as coisas e atitudes que já 

estão fora do tempo e do contexto. Ao novo desejado e necessário, à busca de superação 

do que já se torna obsoleto só se pode chegar pelas respostas, como afirma Rubem 

Alves ao escrever: 

E, no entanto, não podemos viver sem as resposta. As asas, para o impulso 

inicial do vôo, dependem de pés apoiados na terra firme. Os pássaros, antes de 

saberem voar, aprendem a se apoiar sobre seus pés. Também as crianças, antes 

de aprenderem a voar, têm de aprender a caminhar sobre a terra firme. 

(ALVES, 2003, p. 56/ALVES, 1994, p. 83). 

 

Sobre essa dialética do velho e do novo, da tradição e da criação, Nunes 

apresenta uma entrevista que Rubem Alves concedeu à Batista, em 1977, na qual o 

filosofo de Campinas afirma: 

Na experiência criadora a gente tem duas coisas: uma das coisas é a seguinte: 

é preciso dominar a tradição. Por exemplo, se eu quero ser filósofo não adianta 

eu dizer que eu vou filosofar; tenho que dominar uma tradição filosófica, senão 

falo besteira. Você tem que dialogar com uma tradição. E tradição você não 

cria. Não adianta criar Platão, ele está lá, tem de ler Platão. Espinosa, Kant..... 

certas coisas você tem que conhecer. (BATISTA, 1977, p. 7 apud NUNES, 

2001, p. 255). 

 

 

3.4 - A função tácita da escola na perspectiva de uma 

pedagogia da pergunta. 

 

Quanto a função das escolas Rubem Alves tem sua proposta. Ou, em outra 

perspectiva, ele sugere, em seus escritos, resposta à pergunta que todos nós fazemos ou, 

pelo menos deveríamos fazer em ralação ao fim último das escolas. Para que existem as 

escolas? Eis a pergunta proposta por Rubem Alves. Ao que ele próprio responde 

afirmando que “as escolas existem não para ensinar as respostas, mas para ensinar as 

perguntas. As respostas nos permitem andar sobre terra firme. Mas somente as 

perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido”. (ALVES, 1994, p. 83). 
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 Rubem Alves admite que hoje a escola e as práticas educativas são, 

indubitavelmente, reprodutoras. É contra esta forma de ser das escolas e da educação 

que ele cerra fileira com os críticos da educação atual e dos sistemas de educação que 

atuam na perspectiva tradicional. Neste aspecto a proposta do filósofo de Campinas 

caminha na direção da superação da educação bancária e castradora, contra a qual lutou 

Paulo Freire e outros educadores brasileiros. Ser educador na perspectiva proposta por 

Rubem Alves é colocar-se contra todo tipo de educação e/ou metodologia que caminhe 

pelas trilhas das práticas tradicionais. Nesta perspectiva podemos afirmar que a 

educação só educará, só cumprirá seu papel original e originário, seu fim último, se 

passar por mudanças radicais. Por transformações substanciais. Aqui Rubem Alves 

apresenta uma proposta interessante. Afirma ele:  

Repentinamente percebi que a primeira tarefa do professor é, à semelhança dos 

pregos, entortar sua ‘disciplina’ (ô, palavra feia, imprópria para uma escola!) 

e para transformá-la num brinquedo que desafie a inteligência do aluno. Pois 

não é isso que são a matemática, a física, a química, a biologia, a história, o 

português? Brinquedos, desafios à inteligência. Mas, para isso, é claro, é 

preciso que o professor saiba brincar e tenha uma cara de criança, ao ensinar. 

Porque cara feia não combina com brinquedo... (ALVES, 2005, p. 66 - É 

brincando que se aprende – também em: “Casa de Rubem Alves”). 

 Aqui temos duas coisas a observar: a primeira é a proposta de metodologia, a 

segunda é a proposta de postura do professor. Podíamos falar de princípios pedagógicos 

que estão implícitos na metodologia sugerida. Vamos às duas observações. Primeiro, 

devemos informar que o insight veio ao pensador de Boa Esperança, quando ele se 

deparou e se envolveu com um jogo de quebra-cabeça, composto de dois pregos tortos e 

entrelaçados
40

. O desafio era tirar os pregos um de dentro do outro. É desafio e 

brinquedo. Ou brinquedo que desafia, a grandes e pequenos. Segundo, é a observação 

de que o professor sério e formal, jamais se envolverá em tais desafios, pois, é coisa de 

criança. Não é coisa de gente grande, de gente séria. Isto vale não apenas para o quebra-

cabeça, mas para todas as brincadeiras e desafios brincantes. O professor, para usar as 

palavras de Rubem Alves, só poderá brincar se trocar sua cara feia e sisuda, cara de 

seriedade, de autoridade, de gente grande e importante por uma cara de criança. Alegre 

e desprovida de adulteza e importância. Neste caso, devo afirmar que este professor se 

transformará em educador. Deixará de ser professor e cumpridor de um determinado 

                                                           
40

 - Rubem Alves narra este acontecido em sua crônica “É brincando que se aprende”, em Educação dos 

sentidos e mais... (ALVES, 2005, p. 66) 
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papel e função e tornar-se-á um amante dos prazeres e alegrias próprios do jogo das 

aprendizagens. 

 Rubem Alves não desenvolve teoria sobre o papel da educação na sociedade, no 

entanto, está implícita em seus textos a relação que há entre as duas e, não é difícil 

perceber o papel que o filósofo reserva à educação nas mudanças que propugna para a 

sociedade e para o homem, uma vez que devem ser, ambos, renovados. Ou recriados, a 

partir de outras perspectivas humanas. Perspectivas nascidas de outra antropologia. 

Rubem Alves sabe, pelo seu refinado saber sociológico, que “a estrutura escolar tenderá 

à manutenção da ordem estabelecida. Neste sentido, a lógica da sociedade contamina a 

prática educativa”. (NUNES, 2001, p. 245).  E que as praticas educativas contaminadas 

pela lógica do mercado leva, obrigatoriamente, a escola a reproduzir a sociedade. Por 

isto ele critica tais estruturas e práticas. Como bem nota Gadotti quando, em capítulo 

sobre a obra pedagógica do filósofo de Campinas, afirma que: 

O que fica da leitura de Rubem Alves é que ele nutre um desprezo particular 

pelos ‘sectários’, tanto quanto pelos ‘descomprometidos’ ou ‘descartáveis’. Ele 

critica a produtividade capitalista cobrada hoje pela escola (notadamente 

através dos exames vestibulares). (GADOTTI, 1987, p. 55). 

 Rubem Alves não faz sociologia explícita, como o termo supõe e como o fazem 

os que são reconhecidos como sociólogos. Porém, ele tem profundo saber sociológico e 

conhece bem as estruturas sociais e sabe, com muita clareza, das determinações que a 

sociedade exerce sobre a escola e sobre a educação. Por isso sabe, também, que há no 

imaginário social algumas expectativas quanto ao papel e função da escola. E quais são 

estas expectativas? Que a escola forme cidadãos adequados e ajustados às necessidades 

desta mesma sociedade.  

- “Esperamos que, ao final de tudo isto, estas crianças possam ser úteis à 

sociedade.” Escreve Rubem Alves sobre este doentio afã pela utilidade das pessoas 

adultas. Depois, ainda neste contexto afirma que:  

O que está em jogo não é a felicidade da pessoa, mas a sua utilidade, assim 

sendo todo mundo está sendo levado pelas engrenagens dessa máquina 

chamada sociedade, que tudo ignora sobre a felicidade e vai moendo as 

pessoas em seus dentes. (ALVES, 1995, p. 31 apud NUNES, 2001, p. 246). 

Na proposta de Rubem Alves não há espaço, por não haver razões, para 

responder positivamente a estas expectativas da sociedade, materializadas nas questões 

e desejos dos pais e, também dos adolescentes e jovens. Assim como não há lugar para 

os vestibulares. Nem para os cursinhos preparatórios para os vestibulares. Para Rubem 

Alves os dois impedem a boa e prazerosa educação. Eles impossibilitam o prazer, a 
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criatividade, a educação da sensibilidade. Ao contrário, criam sofrimento e dores, tanto 

para os alunos quanto para as suas famílias. Para o filósofo de Campinas a escola não 

pode ser uma experiência de dor. Por este motivo os vestibulares devem ser extintos. 

Abolidos por completo. Deve-se criar outra forma de a juventude entrar na 

universidade. É necessário que se criem uma forma diferente da atual pela qual os 

jovens ingressem nas universidades, entrem no ensino superior. Mas sem passar pela 

tortura dos vestibulares. Por isso ele escreve numa crônica intitulada “Inúteis e 

Perniciosos”:  

Resumindo: os vestibulares são, em primeiro lugar, inúteis. Um leitor, 

assustado como minha sugestão insólita de que os vestibulares sejam 

substituídos por um sorteio enviou-me um e-mail em que me acusava de estar 

trocando um critério baseado na competência – critério racional, portanto – 

por um critério baseado na sorte, coisa irracional. Mas eu pergunto a vocês, 

que conseguiram sobreviver à câmara de torturas: o vestibular os tornou 

competentes em que? Competência tem a ver com a capacidade de resolver 

problemas reais, situações tais como elas aparecem na vida. Em que o preparo 

para os vestibulares os tornou competentes? Eu me arrisco a dizer que a única 

competência que o preparo para os vestibulares desenvolve é... a efêmera 

capacidade de passar nos vestibulares... Efêmera, que dura apenas um dia. 

Tanto esforço, tanto sofrimento, para nada. Pois, como já demonstramos, essa 

capacidade logo desaparece no buraco negro do esquecimento. A memória é 

uma função da vida, do corpo. E o corpo não é bobo. Aquilo que não é 

instrumental para a vida é logo esquecido. (ALVES, 2005, p. 79 – também In: 

“A casa de Rubem Alves”). 

 

Há diversas sugestões para a mudança ou substituição dos vestibulares. Destas 

diversas formas a melhor, mais justa e mais democrática é o sorteio. Alves defende o 

sorteio como forma de ingressar nas universidades. Por isso afirma ele: 

Sorteio aprece coisa absurda! A tentação é jogar a sugestão no lixo, sem antes 

pensá-la. Mas eu não teria coragem de assumir o risco de apresentá-la se não 

tivesse convencido de ser ela a melhor alternativa que conheço no momento. 

(ALVES, 1995, p. 30 apud NUNES, 2001, p. 249). 

 

A educação atual é conservadora, reprodutora das estruturas sociais e políticas e 

provocadora de dor e sacrifícios, nos jovens, nos adolescentes e até mesmo nas crianças. 

Mas não apenas nestes, pois, qualquer um que nela ingresse, seja qual for o nível sofrerá 

as dores e sacrifícios que até já parece fazerem parte do processo educativo. Aprender é 

sofrer. Aprender supõe dores e sacrifícios. Essa é a verdade que se tem nos dias atuais. 

Neste aspecto é que Nunes, ao falar da educação e dos métodos nas escolas 

atuais, afirma que: 

A educação e os métodos de aprendizagem empregados pouco contribuem para 

uma formação verdadeiramente humana, mais torturam do que mostram os 

caminhos da afirmação dos sujeitos como seres criadores, de uma educação 
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prazerosa, porque vinculada à vida e aos interesses dos alunos. (NUNES, 

2001, p. 249).  

 

Então, vale a pergunta, o que seria para Rubem Alves uma educação criativa e 

prazerosa? Alves propõe uma educação que possibilite o prazer, que promova a 

sensibilidade. Que eduque os sentidos para que o corpo e, com este o homem inteiro, 

possa gozar as belezas e delícias da vida e da natureza. A educação deve ensinar o 

prazer. Deve ensinar a beleza. E, para tanto, deve começar por ser ela própria bela e 

prazerosa. Porque é belo aprender. É belo descobrir e desconhecido. Encontrar-se com o 

novo. 

Scofano anota que “a escola força os alunos ao estudo daquilo que os 

professores decidem que eles devem estudar e como devem aprender.” Porém, este é um 

grande equívoco, “pois o sujeito da educação é o corpo porque é nele que está ávida. É 

o corpo que deseja aprender para poder viver.” (SCOFANO, 2002, p. 184). Depois cita 

Rubem Alves para dizer que: 

Ferramentas são conhecimentos que nos permitem resolver os problemas vitais 

do dia-a-dia. Brinquedos são aquelas coisas que, não tendo nenhuma utilidade 

como ferramentas, dão prazer alegria à alma. No momento em que escrevo 

estou ouvindo o coral da Nona Sinfonia. Não é ferramenta. Não serve para 

nada. Mas enche minha alma de felicidade. Nestas duas palavras, ferramenta e 

brinquedo, está o resumo da educação. (ALVES, 2002, p. 32). 

 

Nunes reconhece e registra que, tanto a educação quanto o prazer, na perspectiva 

de Rubem Alves, só pode ser entendido a partir da antropologia adotada pelo filósofo de 

Campinas. (p. 249).  Para Rubem Alves o homem é essencialmente homo eroticus. 

O pensador de Boa Esperança sabe que o prazer tem caráter essencial na vida e 

na existência do homem. Sabe melhor que qualquer outro que este prazer, foi, desde os 

tempos antigos, reprimido, rejeitado, depreciado e marginalizado. Principalmente no 

ocidente cristão. No entanto é ele, o prazer, força motriz e geradora da vida e do agir 

inteligente do ser humano em todos os tempos e culturas. Neste aspecto Nunes, 

oportunamente, nos lembra do que afirmou Espinosa sobre o prazer. Em sua Ética 

Espinosa afirma que “o desejo é a própria essência do homem enquanto concebida 

como determinada a fazer algo por sua afecção nela encontrada.” (ESPINOSA, 1989, p. 

147 apud NUNES, 2001, p. 250). 

O desejo pleiteia o prazer. E, conforme Nunes,  

todas as gaiolas até agora montadas não conseguiram segurar o desejo na sua 

busca de alegria, de felicidade e de prazer.” Por isso afirma que “poderíamos 

dizer que Eros é o partejador da vida, só o homem pode criar e recriar o seu 

mundo, somente o homem pode erotizar o seu mundo. (Idem, p. 250). 
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Desta forma, não podemos discordar de Nunes quando ele registra que  

falar da relação entre educação e prazer só tem sentido se apontarmos para 

uma educação prazerosa e um prazer educativo, ou seja, uma educação que 

tenha como princípio básico o prazer, não apenas como chegada, mas como 

parte da caminhada, como afirmação da vida. O prazer não deve ser esperado 

apenas para o final, como resultado do êxito alcançado, mas durante o 

processo. (NUNES, 2001, p. 250). 

 

 Para Rubem Alves a educação deve estar, inevitavelmente, em função da 

erotização da vida. O prazer é fundamental na busca que habita nossos desejos mais 

profundos. Nisto consiste a educação proposta por Rubem Alves, sua proposta 

pedagógica está fundada na convicção de que a vida humana resume-se na fuga da dor e 

na busca do prazer. Este é, não um estado, mas um processo que é como um fogo que 

mora dentro de cada homem e nunca se apaga. Este fogo é, para Rubem Alves o 

princípio do prazer de que fala Freud. Ele próprio, porém, prefere falar em princípio da 

alegria. E concorda com Bachelard que esse afirma que “O universo tem, para além de 

todas as misérias, um destino de felicidade.” Por isto o homem deve trabalhar para 

reencontrar o Paraíso
41

 (ALVES, 2011, p. 84). Só se encontra o Paraíso buscando-o 

pelos caminhos da sabedoria. Mas o que é sabedoria? “A sabedoria” – diz Rubem Alves 

– “não pode ser produzida. Não pode ser ensinada. Ela é a voz do corpo.” (Idem, p. 74). 

A busca do prazer, na perspectiva apresentada por Rubem Alves, é igual a viajar 

e viajar é igual a viver em plenitude. Porém, toda viagem ou busca implica duas coisas 

importantes. Uma delas pertence ao coração e a outra à razão. E aqui está o espaço de 

atuação da educação e da pedagogia. Na educação é essencial que se compreenda que a 

razão contribui para a busca da felicidade e da alegria do corpo. Porque a educação 

deve, acima de tudo, buscar a alegria dos corpos, o prazer que a vida oferece. Por isto é 

que a vida consiste, quase sempre, numa inadiável escolha. Num incansável e 

ininterrupto processo de optar. 

Porém, “não podemos escolher tudo. É preciso ter critérios diante desta 

infinidade de possibilidades que cercam nossas vidas.” (NUNES, 2001, p. 252). É 

                                                           
41

 - Uma das crônicas de Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação recebe exatamente este 

título: “O homem deve reencontrar o paraiso...” (assim mesmo, entre aspas e com reticência...). Nesta 

crônica que se encontra às páginas 73 – 77, o autor utiliza-se dos sonhos dos poetas e das metáforas dos 

sociólogos (Wrigth Mills e Karl Mannheim) para aprofundar suas reflexões sobre as mazelas da educação 

e os descaminhos das escolas. Depois de citar Mills e Mannheim ao lado de Fernando Pessoa e Mario 

Quintana, Rubem Alves conclui sua crônica sugerindo aos educadores “que pensem menos nas 

tecnologias do ensino – psicologias e quinquilharias – e tratem de sonhar com seus alunos sonhos de um 

Paraíso.” (p. 77). 
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necessário fazer escolhas e escolher implica sempre renúncia a partir de valores que 

orientam a nossa vida e servem de critério. 

A renúncia é uma experiência que deve ser vivenciada pelos educandos. Pois 

será para estes meios de aprendizagem da vida e do mundo e, ao mesmo tempo, 

autoconhecimento. Para tanto, o professor deve, primeiro ele, saber fazer renúncias. 

Deve aprender a escolher o que é importante e prazeroso. Não só para ele próprio. De 

forma egoísta e seguindo a lógica do individualismo. Mas conforme as necessidades e 

desejos do seu grupo, de uma coletividade, mesmo que restrita, à qual pertence. E, 

quando se deparar com impossibilidades, deve o educador saber aproveitar o que houver 

de positivo no que lhe foi imposto, seja quem for que lhe tenha imposto. 

Rubem Alves – segundo a compreensão de Nunes – não nega o planejamento, a 

disciplina, a reflexão, o treinamento e outros sacrifícios exigidos pela educação e 

possibilitadores da prática educativa especialmente na educação formal. O que ele 

defende é que estes meios estejam articulados à experiência do aluno, do educando, e 

que não escapem ao seu universo significativo. Rubem Alves critica um planejamento 

feito distante, desconhecedor das necessidades e motivações dos alunos. (p. 253). 

A Educação proposta por Rubem Alves deve conduzir ao prazer uma vez que foi 

por este motivada. Por isto, deve ser planejada em sintonia com as necessidades e 

motivações dos alunos. Sem essa sintonia a educação será incapaz de gerar prazer. Pois, 

não será significativa para os alunos nem para os professores. 

Há na educação, no processo de aprendizagem, muitas dificuldades e sacrifícios 

a serem enfrentados e suportados pelos aprendizes, alunos. E também pelos educadores. 

Mas, como registra Nunes, “as dificuldades não se constituirão em um peso para os 

alunos quando estes descobrirem o significado e a razão dos seus estudos. O sofrimento 

torna-se suave e suportável quando nos motivamos para os ideais que perseguimos.” (p. 

253/254). Rubem Alves está consciente disto, assim como sabe das criticas que se 

tecem às suas crônicas e propostas para a educação. Por isso é que ainda em 1977, ele já 

publicava resposta aos que o acusavam de não ter em conta as dificuldades do processo 

de aprendizagem. Escreveu ele: 

Essas são pessoas que nunca brincaram e não sabem o que é brinquedo. Quem 

brinca sabe que a alegria se encontra precisamente no desafio e na dificuldade. 

Letras, palavras, números, formas, bichos, plantas, objetos (ah! O fascínio dos 

objetos!), estrelas, rios, mares, máquinas, ferramentas, comidas, músicas – 

todos são desafios que olham para nós e nos dizem: ‘Veja se você pode 

comigo’. Professor bom não é aquele que dá aula perfeita, explicando a 

matéria. Professor bom é aquele que transforma a matéria em brinquedo e 
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seduz o aluno a brincar. Depois de seduzido o aluno, não há quem o segure. 

(ALVES, Jornal do Correio Popular de Campinas, 03/08/1977 apud NUNES, 

2001, p. 254). 

 

Assim sendo as dificuldades serão sempre encaradas como desafios, como 

possibilidades de superação dos próprios limites e expansão do mundo que circunda o 

educando. Neste contexto a aprendizagem lúdica ganha um novo sentido. É exercício de 

encarar desafios. O estudar passa a ser um brinquedo que nos provoca. Que nos convida 

a, com ele, medir forças. É neste sentido que Rubem Alves afirma: 

Todo brinquedo bom apresenta um desafio. A gente olha para ele e ele nos 

convida para medir forças. Aconteceu comigo, faz pouco tempo: abri uma 

gaveta e um pião que estava lá, largado, fazia tempo, me desafiou: “Veja se 

você pode comigo!”. Foi o início de um longo processo de medição de forças, 

no qual fui derrotado muitas vezes. É preciso que haja a possibilidade de ser 

derrotado para que haja desafio e alegria.  A alegria é quando a gente ganha. 

No brinquedo a gente exercita o que Nietzsche denominou “vontade de poder”. 

(ALVES, Jornal do Correio Popular de Campinas, 03/08/1977 apud NUNES, 

2001, p. 254). 

 

Então, o aluno, o educando percebe que, apesar da contribuição do professor, ele 

tem, dentro dos limites do possível, em suas mãos, o seu processo educativo. Os 

desafios são para serem, por ele, enfrentados. São barreiras a serem vencidas. Não por 

outrem, mais por ele e em função do que está buscando. “É necessário que aluno se 

sinta responsável pela sua trajetória no sentido de desenvolver as suas potencialidades e 

solidário com o processo de crescimento dos demais.” (p. 254). O educando percebe, 

então, que o professor é parceiro na jornada, mas o processo do seu aprendizado 

pertence a si e não ao professor. Neste aspecto Rubem Alves nos faz lembrar que: 

As asas, para o impulso inicial do vôo, dependem dos pés apoiados na terra 

firme. Os pássaros, antes de saber voar, aprendem a apoiar sobre os seus pés. 

Também as crianças, antes de aprender a voar, têm que aprender a caminhar 

sobre terra firme. (ALVES, 1994, p. 83). 

 

É fácil dizer ou aceitar que o educando deve criar, que o educando deve ser 

autônomo e criativo. Que deve caminhar sobre seus próprios pés. É fácil admitir que o 

educando deve ser autor ou co-autor de seu processo de aprendizagem. Difícil é ajudá-lo 

a aprender essas coisas. Difícil é ajudá-lo a criar autonomia e despertar nele a 

criatividade e, ao lado desta, a coragem de ousar. Por isso é necessário e urgente que o 

professor aprenda a ajudar aos alunos a aprender. A questão fundamental é, então, como 

fazer isso? Questão que se refere, não ao aprendizado do educando, mas ao aprendizado 

do educador. Neste momento a reflexão é sobre o papel e a função do professor junto ao 

aprendizado do aluno. Então a questão diz respeito aos saberes necessários ao professor. 
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Por isso a pergunta é: o que deve saber o professor para poder ensinar bem aos seus 

educandos? 

Então, perguntamos: Onde estaria o problema para Rubem Alves? E anotar o 

que o Nunes nos sugere como resposta: 

Justamente no fato de se separar a transmissão da criação. Com essa 

dicotomização fica-se só na transmissão da cultura, castrando-se o aluno do 

ato de criação. Certamente que a criação deverá ocorrer nos vários níveis e 

momentos do processo de aprendizagem humana, sempre articulada aos 

desejos do aluno e aos sonhos que o educador deverá despertar. Por isso Alves 

conclui dizendo que é um grande erro esta separação... (BATISTA, 1977, p. 8 

apud NUNES, 2001, p. 255). 

 

Na mesma entrevista Rubem Alves afirma que tradição e possibilidade de criar o 

novo ou re-inventar a tradição têm que caminhar juntas. Porque, segundo ele, “é um 

erro pensar que primeiro domina-se a tradição para depois ser criador; também não 

pode, porque se você desenvolver apenas o domínio da tradição, você com isso, castra a 

possibilidade criadora.” (BATISTA, 1977, p. 7 apud NUNES, 2001, p. 256). 

Para compreender melhor a questão dos saberes necessários ao educador, no 

bom desempenho do seu papel de orientador e criador de possibilidade para seus 

educandos, não é demais repetir aqui a citação já anotada anteriormente sobre a relação 

de complementaridade que há entre os saberes já estabelecidos e os saberes a serem 

criados, inventados ou recriados pelos educandos. Não só por estes, mas pelo educador 

e, principalmente, pelo conjunto educador-educando, no transcorrer do processo 

educativo. Na entrevista citada acima Rubem Alves afirma que: 

Na experiência criadora a gente tem duas coisas: uma das coisas é a seguinte: 

é preciso dominar a tradição. Por exemplo, se eu quero ser filósofo não adianta 

eu dizer que eu vou filosofar; tenho que dominar uma tradição filosófica, senão 

falo besteira. Você tem que dialogar com uma tradição. E tradição você não 

cria. Não adianta criar Platão, ele está lá, tem de ler Platão. Espinosa, Kant..... 

certas coisas você tem que conhecer.  (BATISTA, 1977, p. 7 apud NUNES, 

2001, p. 255). 

 

Essa afirmação de Rubem Alves serve, também, para a reflexão sobre a questão 

do prazer na educação. Uma vez que o prazer da investigação e do aprendizado nasce da 

compreensão do significado dessas ações para quem as está realizando, seja o educando 

ou o educador. Vale a conclusão de Nunes quando afirma estar apontado nos escritos do 

filósofo de Campinas “esta dialética entre tradição e criação, razão e emoção.” E depois 

acrescenta: 

Falar de uma educação prazerosa não é expurgar a contribuição do 

pensamento, nem suas atividades de raciocínio. O que estamos tentando 

evidenciar é que postular, a partir de Alves, uma educação prazerosa e 
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apaixonada, não significa cair num expontaneismo irracionalista. A paixão, 

embora essencial, não é suficiente...... (NUNES, 2001, p. 256).  

 

Neste sentido é que o próprio Rubem Alves, em entrevista à revista dois Pontos, 

afirma: ”quero deixar claro também que a paixão sozinha não resolve nada...” (apud 

NUNES, 2001, p.256). Disso decorre que a parceria entre razão e paixão é fundamental 

e, também, imprescindível no processo educativo.  

Temos, a partir disso, que a educação afetiva proposta por Rubem Alves deve 

ser pensada na base dessa aliança. Uma vez que a afetividade e sua presença no 

processo educativo só poderá se realizar na aliança entre desejo e inteligência. Somente 

assim pode-se falar de conhecimento afetivo. (NUNES, 2001, p. 256). Por isso é 

interessante o que afirma Nunes sobre o assunto.  Escreve ele: 

Desta forma, podemos encontrar sensibilidade (que mobiliza o homem) na 

inteligência, e inteligência (que aponta os limites a serem superados) na 

sensibilidade. A história do homem é a história da superação permanente dos 

seus limites, a partir das quais estes dois fatores são essenciais: pensamento e 

desejo ou amor, como as vezes chama Alves. (NUNES, 2001, p. 256). 

 

Nunes anota, ainda, que “Para Alves, este algo que nos ajuda a ultrapassar os 

nossos condicionamentos são as forças subversivas do corpo, são estas forças que 

devem ser despertadas pelos educadores.” (p. 257). Despertando as forças subversivas 

que moram no corpo do homem, os educadores estarão, automaticamente, agindo em 

função da transformação do mundo. Porém, para entender o que é o educador, o 

significado que Rubem Alves dá ao conceito educador, necessário é recorrer à distinção 

que o pensador de Boa Esperança faz entre educador e professor. Neste mesmo contexto 

Rubem Alves aponta o papel dos educadores na efetivação do processo educativo 

libertador. Em uma educação que liberta os educandos. (NUNES, 2001, p. 257). 

 

 

3.5 - O papel do educador numa pedagogia da sensibilidade 

 

Para falar sobre educação é necessário falar sobre o papel do educador. Rubem 

Alves, desde o início de sua produção sobre educação, classifica em duas categorias 

aqueles que se ocupam dos afazeres educacionais e pedagógicos. Os que são chamados 

genericamente de professores, porque se ocupam da função de ensinar. Em seu livro de 

1980, Rubem Alves apresenta sua mais famosa e polêmica alegoria na qual fala de 
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“jequitibás e eucaliptos” para apontar as diferenças entre professores e educadores. 

(ALVES, 1980, p. 09-30). 

Então, fala da linguagem e do corpo, pois, são duas categorias fundamentais e, 

ao mesmo tempo, fundantes o ser do homem. O homem é o que lhe determina sua 

linguagem. Como sugere Wittgenstein. O educador deve ter em conta quem é o homem 

a quem ele educa e para que este homem será educado. E, mais que isso, qual modelo de 

sociedade combina com a educação que se está dando a este homem e, de que forma a 

sociedade que ele deseja poderá ser construída. Também precisa saber como este 

homem por ele educado irá se relacionar com a natureza e com seu semelhante... 

(NUNES, 2001, p. 257 – 265). 

Hoje somos convidados a fazer o caminho inverso. Principalmente no que diz 

respeito à capacitação de professores ou formação docente – seja a formação inicial, 

seja a formação continuada, pois, estes já estão de posse (e também por ela possuídos) 

da linguagem segunda. Uma vez que grande porcentagem dos que estão nestas 

formações, já se ocupam com a função de educar e, mais que isso, acreditam ser ela o 

próprio educar. Por isso é que se faz necessário acordá-los para a existência e para a 

importância da linguagem primeira: a linguagem originária e criadora de mundos. 

(ALVES, 1980, p. 16) 

Fazer ou levar os professores a acordarem e criar neles disposição para que 

retomem a linguagem primordial. Ação que pode dar-se na perspectiva de Paulo Freire: 

retomar a palavra que lhe foi subtraída pela colonização. Pelos processos de dominação 

e opressão, especialmente incrementados nos modos de produção modernos. Devolver 

ao homem colonizado, oprimido e dominado a palavra a que ele tem direito enquanto 

homem é livrá-lo da alienação e da desumanização que esta implica. 

Neste aspecto o educador cria e produz mundos e pessoas e relações e 

concepções, prazeres e tristezas, dores e alegrias. Enquanto o professor apenas copia e 

reproduz. Repete a linguagem cristalizada sem nada a ela acrescentar. É um conservador 

inveterado e contumaz. O professor está preso às verdades estabelecidas. Ao legado da 

tradição. Por isso não pode criar nada de novo. Não deseja, não sabe, não pode quebrar 

os grilhões da tradição e do status em que se encontra. O educador não é assim, pois 

está voltado para o futuro, para o que pode e deve vir, mas ainda não veio, não foi 

construído. O educador gesta o futuro. Vislumbra e constrói o amanhã. Interroga-se 

sobre as possibilidades do que ainda não existe. Ensina a pensar. Enquanto o professor 
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mostra o passado. Por estar preso ao passado, só sabe ensinar as resposta, para ele 

verdades estabelecidas, inquestionáveis e indispensáveis à vida. Sobre isto diz Alves:  

Não existe nada mais fatal para o pensamento que o ensino das respostas 

certas. Para isso existem as escolas: não para ensinar as respostas, mas para 

ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme. 

Mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. 

(ALVES, 2003, p. 56). 

 

É preciso aprender a linguagem cristalizada, que virou cultura e tradição 

(linguagem segunda), mas não se pode ficar só nela. É necessário e urgente aprender a 

criar (pela linguagem primeira) mundos. Com a linguagem primordial, o homem pode 

criar e recriar o próprio homem e o mundo. Não um mundo qualquer, mas um mundo 

que lhe proporcione prazer e felicidade, desde a ação de criá-lo. 

Porém, isto só pode dar-se no prazer. Só pode acontecer em processo amoroso e 

amorante. Pois, é, em si, prazeroso criar e recriar. O poder de criar e recriar, imprimindo 

beleza onde ela não havia inicialmente, dá prazer, gera alegria e satisfação. Desencadeia 

gozo e prazer no corpo e na alma.  

Os educadores são pastores de sonhos. As armas dos educadores são a palavra, 

não apenas as palavras cristalizadas pela cultura, mas as palavras que são capazes de 

acordar os educandos. Despertar os sonhos dos educandos e do educador. E de tantos 

quantos dela se aproximarem ou tomarem posse. Eis a tarefa da educação da 

sensibilidade e dos sentidos. Redescobrir o corpo e sua função na vida do homem e do 

mundo e o papel que a este cabe nas relações que o homem estabelece com a natureza e 

com seus semelhantes. 

Mas, para poder acordar é necessário que o educador esteja acordado ele 

próprio. De nada adianta ao educador cursos e mais cursos de aperfeiçoamento, a partir 

dos quais torna-se perito  nas mais diversas técnicas da aprendizagem, se não estiver 

aberto para a vida. É a vida que convida. É o brilho da vida que chama, pela beleza e 

encantamento que nele há. É a promessa de prazer que há na vida que faz despertar o 

homem para a ação de criar, transformar e recriar o mundo à sua volta. A melhor forma 

de acordar um educador – caso isso seja possível – é acordá-lo do seu sono dogmático. 

(p. 260). Das máscaras e mitos que o impedem de ver o mundo, a vida, o próprio ser 

humano que tantas belezas têm para mostrar. Das ilusões que falseiam o mundo e as 

realidades que o cercam..... É acordando-o da falsa fraqueza e impotência para a real e 

verdadeira força criadora e transformadora.  
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As técnicas, ainda que importantes, não podem reparar a ausência da motivação 

e da prática educativa enquanto prática erótica, e nem possuem o poder de nos dizer 

uma fala que instaure mundos, o que implica sempre em ato de coragem. É necessário 

mais que técnicas, metodologias e didáticas para fazer brotar a motivação necessária ao 

trabalho do educador. Os saberes ajudam a criar motivação, mas é o prazer e o desejo de 

prazer que rega e faz crescer a motivação. A vontade. A disposição para a ação 

educativa. Tudo isso nasce do encantamento, do espanto, provocado pela possibilidade 

de criar o novo, o belo, o prazeroso, por meio da ação educativa. Sem este espanto, este 

encantamento e a esperança de prazer e alegria o educador fica paralisado, vira 

professor.  E professor faz o mínimo necessário para cumprir as tarefas que lhe são 

atribuídas pela instituição. Pelo patrão. É este sentido, nesta direção e por estas razões 

que Rubem Alves faz um apelo. 

Eu convidaria a pessoa singular, que só tem nas mãos a palavra, a um ato de 

exorcismo e quebra de feitiço. É necessário lembrar, recuperar a memória do 

momento em que o mundo foi instaurado. Lá, quando a criança, com seus olhos 

virgens, olha para o todo amorfo e imóvel ao seu redor e a desordem gira em 

torno dela, até que a palavra lhe é dirigida, dando nome, impondo ordem, 

fazendo nascer um mundo. (ALVES, 1984ª, p. 25 apud NUNES, 2001, p. 260). 

 

Nunes acredita que há em Rubem Alves, em sua obra, uma filosofia da 

educação. E que esta filosofia da educação está enraizada na concepção de homem 

(antropologia) e de mundo (ontologia) do filósofo. Então, recorre a Plotino (205 – 270 

d. C.) e, comparando a ontologia dos dois filósofos, sugere que ao Uno do egípcio 

corresponde o Corpo do Pensador de boa Esperança. E escreve que “para Alves, o corpo 

é o Uno do qual tudo parte, inclusive o próprio mundo, pois o mundo, para existir para 

nós, é preciso que seja nomeado.” (p.261). Também nós acreditamos na existência desta 

filosofia da educação. E, como Nunes, estamos convencidos de que esta filosofia, que 

gera uma proposta pedagógica, tem raízes entranhadas numa antropologia própria do 

filósofo de Campinas. Própria mas não exclusiva, pois, Rubem Alves pode ser inserido 

no grupo dos pensadores pós-modernos. Sua obra se encaixa perfeitamente, como 

sugere Antonio Joaquim Severino, na corrente dos arqueogenealogistas. (SEVERINO, 

1999, p. 197). Está em sintonia com os pensadores da desconstrução dos discursos 

estabelecidos e reducionistas. 

Em sua filosofia da educação Rubem Alves fala de duas formas de dizer o 

mundo. São duas formas de des-velar o mundo e, por isso mesmo, de relacionar-se com 

a história e com a cultura e, portanto, com o próprio homem e com a natureza. Através 
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da linguagem cria o mundo e a si mesmo. Nunes sugere que, neste aspecto, podemos 

falar de duas linguagens distintas: a linguagem poética, que nomeia e cria o novo e a 

linguagem já cristalizada, sedimentada, que preserva o legado da tradição. Nesta está 

registrado o passado, o que foi novo outrora. Aquela é útero fértil onde se gesta o 

futuro. O ainda não. A natureza de cada uma destas linguagens é definida pela relação 

que mantém com o corpo. O educador precisa saber da existência destas duas 

linguagens e, também e ao mesmo tempo, em que consiste cada uma delas. (NUNES, 

2001, p. 261). 

Uma é a linguagem poética. É a linguagem originária. Nomeia o novo e é 

fundadora de mundos, é própria do homem e, por isto mesmo, é parte da humanidade 

deste. É próxima ao corpo, enquanto o Uno da existência humana. Nasce da vida e do 

mundo e é criadora de vida e de mundos. Esta linguagem é originária por ser criada pelo 

corpo desejante e erótico, brota do corpo vivente e se alimento dos desejos que ali 

moram. Busca e cria incessantemente o prazer. Mais. Por ser extensão do corpo, ela 

possibilita a sobrevivência do corpo e, ao mesmo tempo, é continuidade do corpo e 

condição de possibilidades de vida. 

Outra é a linguagem cristalizada, sedimentada. Por ter-se cristalizado sobreviveu 

para além do contexto que a gerou. Para além do momento em que nomeou e criou 

mundos. Estando esta linguagem cristalizada, tornou-se verdade, tornou-se absoluta, foi 

fixada como dogma. Caracteriza-se por ser conservadora. E por ser conservadora, nada 

cria de novo, apenas conserva o que existe, mantém tudo como está. É fechada às 

mudanças e impermeável às transformações. É linguagem distanciada do corpo, dos 

desejos e dos sonhos, afastada da dinâmica e do movimento que eternamente criam e 

recriam. Não mais pro-jecta o homem em direção ao futuro, ao amanhã e ao inédito. 

Fixada esta linguagem não mais se expande. Não deixa nem faz expandir o corpo, os 

desejos, as ideias, o gozo, o prazer, a alegria, a vida cheia de vontades. Ao contrário, 

impede as energias vitais de provocarem a busca incessante pelo novo, pelo insólito. 

Enfim, como vemos em Rubem Alves, inúmeras vezes repetido, impede a busca pela 

alegria e inibe a capacidade de ver as belezas que há na natureza. 

 

 

3.6 - Que homem educar e para que?  
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Pensar a educação e a pedagogia é, obrigatoriamente, interrogar-se sobre o 

homem a quem se vai educar. Se a educação deseja ser para a liberdade, deve-se 

perguntar, também, o que é a liberdade. Somente depois é que se chega à questão sobre 

o papel e a função da educação.  

É isso que encontramos nas reflexões de Nunes e de Scofano que, uma vez 

colocadas em paralelo com os textos das crônicas de Rubem Alves, levam-nos a 

concluir que a educação deve ser entendida como o processo pelo qual somos 

socializados. O que significa a aquisição da linguagem segunda, por meio da educação o 

homem recebe o legado cultural que se constituiu patrimônio da humanidade. Ou seja, a 

educação nos leva ao encontro das ciências e dos saberes que a tradição nos legou. A 

educação insere as novas gerações na tradição da qual elas são herdeiras e integrantes ao 

mesmo tempo. Isto porém, não é tudo. 

Do outro lado, temos o homem como ser de desejo, que vive na busca 

permanente da ordo amoris. Este homem assim constituído necessita de uma educação 

que favoreça o desenvolvimento de sua capacidade criativa, a fim de facilitar-lhe ou 

mesmo possibilitar esta busca de recriação incessante do mundo. (esta seria a segunda 

parte da educação). Porém, parece-nos que esta parte não está em lugar nenhum. Não há 

lugar para ela nos sistemas de ensino, assim como estes existem nos dias atuais. Precisa 

ser sugerida, criada e provocada. Pois está por acontecer. Falta que lhe seja dada 

existência real e concreta. 

Então, Nunes, dando-se conta da ausência desta segunda parte da educação, 

escreve que: 

estas práticas educativas deverão ocorrer articuladas, de forma significativa 

para o aluno, ou seja, é preciso que isto lhe faça sentido, que esteja vinculado à 

sua própria vida, pois assim poderá se constituir em uma experiência prazerosa 

para o mesmo. Caberá ao professor seduzir o aluno, para que o mesmo possa ir 

sempre um pouco além. Deve ajudar a perceber que sempre há um outro 

mundo, para além de onde eles se encontram. (NUNES, 2001, p. 262). 

 

Também Alves, quando afirma que “conhecimento é coisa erótica, que 

engravida. Caso contrário, permanecem os olhos, impotentes e inúteis... Para conhecer é 

preciso primeiro amar”. (ALVES, 1995, p. 97). Certamente está falando da segunda 

pare da educação. Esta parte da qual estamos sentindo falta. Pois, como aprender a criar 

sem esta segunda pare do processo educativo? Como humanizar-nos apenas com a 

primeira parte, com o legado da tradição? Principalmente quando sabemos que o que 

nos move é o amor, o afeto, esta força mobilizadora que nos faz ir para além dos nossos 
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limites. Na base do pensamento de Rubem Alves está o pressuposto de que o amor vem 

em primeiro plano, a ideia, ou o conceito, em segundo. (NUNES, 2001, p. 263). 

Não temos dúvida de que Rubem Alves aprendeu com Sócrates esta primazia do 

amor, Sócrates, por sua vez, como é de conhecimento geral, aprendeu com Diotima (a 

sacerdotisa de Delfos). Pois, no banquete Diotima define o amor como mediador. Diz 

ela que “não sendo ele [o amor] deus, é ponte. É o que liga o contingente ao divino, o 

mundo dado ao mundo possível.” (apud NUNES, p. 263). 

Nunes afirma, neste sentido, que  

desta forma o amor é a força impulsionadora, que nos projeta na abertura de 

novos caminhos, que nos possibilita irmos além. Para Alves, é no conceito de 

corpo, central em sua antropologia, que encontramos a tensão entre a 

imanência e a transcendência. Transcendência não no sentido religioso, mas no 

sentido de o homem poder ir além de si mesmo. Uma transcendência na 

imanência. (NUNES, 2001, p. 263). 

 

Tanto o educador quanto a filosofia, trabalham com o pressuposto de que a 

educação é uma totalidade composta fundamentalmente das duas partes de que fala 

Rubem Alves. De um lado a transmissão dos saberes já estabelecidos, conquistados e 

elaborados. Experiências que deram certo e, por isso, viraram verdades. Por outro lado, 

a educação de supor e proporcionar momentos e espaços da criação. Por isso Nunes, 

com acerto, registra que “Para Alves, tanto a filosofia como o educador não podem se 

apresentar com verdades prontas e um saber definitivo a ser transmitidos igualmente a 

todos. O educador é capaz de perceber as singularidades e levá-las em conta.” (NUNES, 

2001, p. 264). 

Percebendo as singularidades nos seus educandos e não tendo verdades prontas 

nem saberes definitivos, o educador pode, como sugere Rubem Alves, se fazer um 

abridor de mundos, pois, em diálogo com a singularidade de cada educando, nesta pode 

procurar despertar os desejos, revelar sonhos, desenhar veredas com as quais os alunos 

certamente se identificarão e reconhecendo-as, nelas se reconhecerão. É este o papel do 

educador apontado por Rubem Alves, pois, desta forma é que ele se faz educador e, 

educando, torna efetivo o processo de libertação por meio da educação. Ou seja, agindo 

como educador, conforme as definições de Rubem Alves, ele pode transformar a 

Educação alienada, bancária e opressora em processo educativo que liberta os 

educandos e os faz pessoas felizes e criativas. Isto é, cidadãos e cidadãs ativos na 

sociedade. 
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 Próprio do homem é pensar e pensa-se perguntando ao mundo e sobre o mundo, 

pergunta-se sobre as coisas da vida e à própria vida. O homem só se caracteriza como 

tal quando pergunta. Neste aspecto é interessante o que Rubem Alves afirma sobre o 

pensar e o pensamento. Sobre o pensamento diz Alves: “o pensamento é como a águia 

que só alça vôo sobre os espaços vazios do desconhecido. Pensar é voar sobre o que não 

se sabe.” (ALVES, 2003, p. 56). E reportando-se às praticas escolares dos dias atuais e, 

como não poderia deixar de ser, a elas se contrapondo, Rubem Alves afirma não haver 

nada de mais fatal ao pensamento que o costumeiro ensino das respostas certas, das 

verdades estabelecidas. E afirma que as escolas existem para ensinar a perguntar e não 

para ensinar as respostas que já foram dadas outrora a questões feitas por outrem, em 

tempos passados. Vejamos estas afirmações nas palavras do próprio pensador de Boa 

Esperança. Diz ele: 

Não existe nada mais fatal para o pensamento que o ensino das respostas 

certas. Para isso existem as escolas: não para ensinar as respostas, mas para 

ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme. 

Mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. 

(ALVES, 2003, p. 56). 

 

Porém, como já foi registrado anteriormente, Rubem Alves não nega a 

importância e até mesmo a necessidade do conhecimento do legado da tradição. O saber 

construído ao longo da história e os nexos deste saber com as construções humanas são 

importantes e necessários. Pois o homem, além de ser um ser histórico, deve saber-se 

histórico e sentir-se integrado aos movimentos e dimensões do processo de fazer-se 

homem no interior da história. Por isso Rubem Alves pode afirmar: 

E, no entanto, não podemos viver sem as resposta. As asas, para o impulso 

inicial do vôo, dependem de pés apoiados na terra firme. Os pássaros, antes de 

saberem voar, aprendem a se apoiar sobre seus pés. Também as crianças, antes 

de aprenderem a voar, têm de aprender a caminhar sobre a terra firma. 

(ALVES, 2003, p. 56). 

 

 

3.7 - O educador como provocador de parcerias: 

inteligência e sensibilidade. 

 

O papel do Educador, segundo Rubem Alves, é promover a parceria entre razão 

e paixão. Inteligência e sensibilidade. Mas a pergunta que resta é: essa parceria não é 

natural do ser humano? Senda ela natural, por que seria necessário que alguém a 
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promovesse? Onde está a necessidade de que esta parceria seja incentivada ou 

provocada? E é neste contexto que surge a importância das reflexões de Rubem Alves 

sobre a educação. O novo do pensamento de Rubem Alves aprece justamente aqui. 

Em texto de 1980, “Conversas com quem gosta de ensinar” Rubem Alves, para 

escândalo de um grande número de acadêmicos e especialistas, distingue o Educador do 

Professor e, para melhor compreensão de sua epistemologia, faz, além da separação 

entre o quefazer dos dois, uma comparação dos dois sujeitos sociais com duas árvores, 

em muito, distintas uma da outra. O professor ele compara com o eucalipto e o educador 

ele compara ao jequitibá. O texto do filósofo de campinas ficou conhecido sob o título 

de “Eucaliptos e Jequitibás” e gerou muita polêmica nos meios acadêmicos. Porém, os 

críticos não atentaram para o mais central das reflexões de Rubem Alves, não foram 

capazes de ver o âmago da sua filosofia da educação. Não entenderam, com seus olhares 

superficiais, o cerne das reflexões pedagógicas do pensador mineiro. E qual era naquele 

texto e é, ainda hoje, em todos os outros escritos de Rubem Alves, este cerne, este 

âmago? É, exatamente e tão somente a antropologia de Rubem Alves. Antropologia na 

qual o corpo é central e fundamental é, também, a linguagem e o prazer que ambos 

buscam e constroem. Antropologia que não aceita nem permite a separação entre corpo 

e alma, vida e morte, sensibilidade e inteligência, imaginação e corpo. Cosmovisão que 

em muito se assemelha a diversas culturas e civilizações do novo mundo, em especial 

da América Latina e Caribe, que não concebem a divisão que os povos europeus fazem 

entre trabalhar, rezar e brincar. 

Além disso, na antropologia de Rubem Alves, são elementos fundamentais e 

fundantes para a compreensão do homem o prazer, o sonho, a beleza e as sensações 

prazerosas que o belo invoca e provoca o sentido erótico da vida. E, por outro lado, do 

lado oposto, a morte como negação de tudo que é bom, belo e prazeroso. Como antítese 

da alegria buscada e desejada por ser próprio do ser humano e da natureza o gozo e o 

prazer. Morte na antropologia de Rubem Alves é o corpo negado. O prazer negado. A 

liberdade negada. Pois, com isso teremos o homem negado em sua humanidade. Na sua 

centralidade que é o corpo. 

Tudo isso aprece nas reflexões pedagógico-filosóficas de Rubem Alves, mas já 

estavam presentes em suas reflexões teológicos, filosóficas, sociológicas e sobre a 

ciência. Porém, queremos nos ocupar aqui apenas das reflexões pedagógicas. E, assim, 

infelizmente, não haverá espaço para tratarmos das demais reflexões, belamente 

registradas pelo pensador de Boa Esperança. 
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Ao pensar a parceria entre Razão e Sensibilidade devemos ter em conta algumas 

contradições hoje presentes no interior das escolas e no seio dos processos de ensino-

aprendizagem vigentes. Rubem Alves nos alerta para estes opostos que devem ser 

enfrentados, uns superados e outros incentivados e promovidos. Um pouco na linha do 

Santo de Assis, as reflexões de Rubem Alves nos convidam a substituir “prisão” por 

“sedução”. A educação deve seduzir e libertar e não prender os educandos em verdades 

estabelecidas e prontas desde tempos anteriores. Neste aspecto o educador se diferencia 

do professor por saber e ser capaz de fazer voar aos seus educandos. Impulsioná-los 

para o futuro. E, assim, romper com a cristalização dos saberes e das palavras da 

tradição. No lugar do poder e da autoridade que lhes confere o saber cristalizado e em 

substituição ao status social que lhes garante as estruturas das sociedades modernas, o 

educador coloca e vivencia a afetividade e o amor. A paixão e a sensibilidade tomam o 

lugar da razão e da inteligência que se encontravam investidas de poder absoluto e 

autoridade incontestável. Investidura que lhes fora concedida pela tradição. 

 

 

3.8 - Distinção entre professor e educador 

 

Antes de proceder a apresentação das distinções entre professor e educador 

sugeridas pelo autor de Conversas com quem gosta de ensinar, quero e preciso lembrar, 

em poucas palavras, a estrutura do texto. O texto apresentado em quatro capítulos trás, 

para cada capítulo, um titulo e um subtítulo. Por que considero isto importante? 

Vejamos, pois, os título e subtítulos dos referidos capítulos e deixemos que eles falem 

por si mesmos: 

O primeiro capítulo trás por título “Sobre jequitibás e eucaliptos” e por subtítulo 

apenas o verbo “amar”. Assim, no infinitivo. E trata, em primeira instancia, da distinção 

entre professores e educadores. E das razões porque são distintos. Mostra o por quê não 

podem ser confundidos um com o outro. Vejo neste capítulo a antropologia que sustenta 

as ações de um e de outro. 

O segundo capítulo foi intitulado de “Sobre o dizer honesto” e seu subtítulo é o 

verbo “acordar”. Assim, no infinitivo. Este capítulo fala sobre Ideologia e Educação. O 

autor começa contando a estória das rãs e do pintassilgo. Para ilustrar bem como 

funciona a ideologia. Porém, neste capítulo o autor reflete, também, sobre a ciência ou, 
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as ciências, para mostrar o quanto elas carregam de ideologia, tanto nos seus resultados 

quanto na sua estrutura. 

O terceiro capítulo tem o título: “Sobre palavras e redes” e o seu sub-título é o 

verbo “libertar”. Assim mesmo, no infinitivo. O autor começa com a estória de uma 

vespa que entra em luta com a aranha e, aplicando-lhe veneno letal nem a mata nem a 

come, arrasta-a até o buraco onde está o seu ninho, cheio de ovos. É ali que a vespa 

deposita a aranha paralisada para que seus filhotes dela se alimentem quando já 

formados puderem romper a casca do ovo e banquetearem as entranhas da aranha. Uma 

segunda alegoria utilizada por Alves neste capítulo é a experiência de Carlos Castañeda 

e seu aprendizado com Don Juan. Um velho índio mexicano que o iniciou nas artes e 

segredos da feitiçaria. 

“Sobre remadores e professores” é o título do quarto capítulo. E seu sub-título é, 

novamente um verbo no infinitivo, o verbo “agir”. Neste capítulo o pensador de Boa 

Esperança fala da ciência e dos métodos científicos. Das buscas e investigações 

científicas. Eu ousaria afirmar que este texto é, na verdade, um tratado pedagógico em 

95 páginas. Se não for assim, posteriormente confessarei meu equívoco. Porém, agora 

devemos passar às distinções entre professor e educador. 

O primeiro caracteriza-se pelo exercício de uma profissão, enquanto o segundo 

pelo exercício de uma vocação. (ALVES, 1980, p. 11/15). 

O professor é criação de uma sociedade, baseada na produtividade, nas finanças, 

na matematização. Baseando-se no princípio da eficiência e da objetividade, cumpre a 

função de transmissão do saber estabelecido que deve ser útil à sociedade: é um 

doutrinador. (ALVES, 1980, p. 14). Alves diz, ainda que de educadores para 

professores realiza-se o salto de pessoa para funções. Entendemos, com isso, que 

educadores dizem respeito a pessoas, enquanto professores não ultrapassam o nível das 

funções. 

Mas o educador é outra coisa. Ele não tem lugar nessa estrutura. O educador não 

é um profissional deste mundo racionalizado baseado no princípio do desempenho, ele 

não se prende à excelência funcional que é estabelecida sempre por instâncias 

anteriores, exteriores e superiores ao professor e aos alunos, à qual ambos têm que se 

submeter. Não, os educadores são habitantes de outro mundo, eles são, na concepção de 

Rubem Alves, como  

velhas árvores. Possuem uma face, um nome, uma ‘estória’ a ser contada. 

Habitam um mundo em que o que vale é a relação que os liga aos alunos, sendo 
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que cada aluno é uma ‘entidade’ sui generis, portando um nome, também uma 

‘estória’, sofrendo tristezas e alimentando esperanças. E a educação é algo 

para acontecer neste espaço invisível e denso, que se estabelece a dois. Espaço 

artesanal. (ALVES, 1980, p. 13/14). 

 

O educador reconhece o corpo como o centro, o Uno, do ser humano. E sabe que 

é dele que tudo vem ao homem, inclusive o mundo. Por isso e em função disso, é que 

ele pode, e sabe que pode fazer despertar as forças subversivas do corpo dos seus 

educandos. De todas as idades, raças, culturas e credos religiosos. Neste aspecto é que o 

educador não tem alunos. O que ele tem são educandos. 

O professor não pode fazer isso. Ele não sabe, não pode, pois, não tem poder 

nem forças para despertar as almas ausentes nos seus alunos. Não é capaz de despertar 

humanidade no homem desumanizado, a consciência alienada em grupos e povos 

colonizados, subjugados e dominados, por elites dominadoras e despóticas. O professor 

não é capaz de despertar possibilidades ausentes, em jovens ou adultos. Como 

profissional ele só é capaz de cumprir, com estreiteza, as funções que lhe são atribuídas. 

O Professor lê, mas lê textos e autores errados de forma errada, inadequada, 

equivocada. Lê apenas coisas úteis ao seu trabalho, à função que desempenha. Não se 

diverte nem tem prazer com as coisas do seu trabalho. Isso lhe é vetado e proibido. O 

professor conhece o restrito campo da sua atuação, da sua ciência. É um especialista. 

Não é letrado. 

Enquanto o educador lê os autores certos, da forma correta e lê tanto coisas úteis 

quanto coisas que lhe dão prazer, estas mais que aquelas, exatamente porque o fazem 

viajar por mundos imaginários. Desconhecidos. Irreais. Criados pela imaginação e 

devaneios dos seus autores.  Obras de artistas, criativos e inteligentes. O educador lê 

filósofos, poetas, profetas, revolucionários, cientistas, místicos, feiticeiros. Busca 

aprender com sacerdotes, sábios e gurus espiritualistas, mas também com camponeses, 

favelados, cozinheiras, prostitutas e marginais. O educador tem prazer no que faz. E faz 

questão de tê-lo. É letrado, mesmo quando especializado em algum campo de saber. 

O educador está constante e conscientemente se deixando envolver pela 

dimensão utópica do pensar e do agir. Por isso, mais que falar sobre o presente, como 

faz o professor, o educador fala sobre o ausente. Na sua fala o educador substitui o 

discurso realista do sistema pelo discurso imaginário, pelo devir de Nietzsche, pela 

escatologia dos profetas do Antigo Testamento da Bíblia judaico-cristã. O educador 

troca, intencionalmente, a exterioridade do realismo pela interioridade do romantismo. 

E essa substituição, por ser intencional e metodológica, faz toda a diferença. Pois, 
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conforme indica Nunes, “é ali que moram nossos sonhos e o inicio de novas 

possibilidades para o mundo. O educador não seria especialista em descrever este 

mundo, mas em nos fazer acordar do sono para poder buscar outros mundos.” (NUNES, 

2001, p. 259).  

Além de despertar o educado do sono em que se encontra e nele despertar os 

sonhos que o farão partir em busco de novos mundos, de outros mundos possíveis. O 

educador procura, não apenas com palavras, renovar o Mundo e as pessoas. Os 

educandos e a sociedade na qual se encontram os dois, educador e educando. Por isso 

podemos falar de uma ação renovadora do educador. Pois ele educa com ações mais que 

com palavras. Pelo seu comportamento. O comportamento do educador é, ele próprio, 

transformador. Por isso educativo e cativante. 

É tarefa do educador, assumida conscientemente, ensinar com a prática: primeiro 

ele faz, depois convida seu aluno a fazer igual. Não é necessário que diga aos seus 

alunos: faça! Pois, sua ação, seu modo de viver e agir no mundo, já é, em si mesmo, 

convite aos que com ele convivem. Então, podemos revisitar o adágio popular que diz: 

“faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço”. E invertê-lo para a fórmula: “Faça o 

que eu faço, faça comigo”. Pois assim fazendo sua humanidade e a vida no meio em que 

vivemos não correm perigo. E não será necessário que o educador diga o que fazer. 

Mesmo porque, sabemos todos nós, o homem aprende, primeiro por imitação, depois 

pela criatividade. Recriando o que outros viveram antes dele. Ou criando novas 

possibilidades. O educador, neste aspecto, não manda fazer. Apenas convida os 

educandos a com ele envolverem-se na ad-miração do mundo, da vida e das coisas que 

os cercam. Ensina a usar os sentidos de modo a poderem apreciar as belezas dos sons, 

cores e formas que a natureza oferece. Conduz os educandos aos prazeres e alegrias que 

o viver em liberdade lhes proporciona.  

O educador educa os sentidos dos educandos. E a isto ele considera educar para 

a vida, com a vida e a partir da vida. 

Neste “aprenda comigo” do educador está implícito o convite a “preservar os 

meus acertos e evitar os meus erros”. Bem mais próximo dos ensinamentos dos sábios e 

mestres universais. Por isso, Rubem Alves pode afirmar quanto às suas convicções 

pedagógicas: “podem me acusar de ingênuo e romântico: afirmo que a renovação da 

educação terá que passar pela transformação afetiva do professor.” (ALVES, 1999, p. 

112). Ora, estou convencido de que chamar a essa assertiva de romântica deve ser 
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tomada como um elogio. Chamá-la de ingênua, devo considerar que, no mínimo, é 

desconhecer o homem e o funcionamento estrutural das sociedades humanas. 

É, também, ignorar o que outros autores vêm dizendo há algum tempo. Como o 

próprio filósofo de Campinas afirma ter aprendido com Freud, mas, como sabemos não 

apenas com o autor da psicanálise, pois Rubem Alves encontra tais ensinamentos 

também nos poetas, nos revolucionários, nos visionários e nos profetas. Nas palavras de 

Rubem Alves:  

Diz-nos Freud que a questão decisiva não é a compreensão, mas um ato de 

amor. São atos de amor e paixão que se encontram nos momentos fundadores 

de mundos. Momentos em que se encontram os revolucionários, o poetas, os 

profetas, os videntes. É depois, quando se esvaem os ímpetos criadores, quando 

as águas correntes se transformam primeiro em lagoas, depois em charcos, que 

se estabelece a gerência, a administração, a burocracia, a rotina, a 

racionalização, a racionalidade. (ALVES, 1984, p. 18-19 apud NUNES, 2001, 

p. 260). 

 

Por serem pastores de sonhos, os educadores devem acordar seus educandos, 

mas para tanto devem estar, eles próprios acordados. Daí que é tarefa da filosofia da 

educação e de quem a pratica, acordar aos educadores para que eles possam assumir a 

tarefa de acordar seus educandos. Tarefa da filosofia da educação é chamar estes 

educadores para a vida. Abri-los para a vida. E os trazer ao mundo, às sociedades que 

não adiante saberes específicos, técnicas, metodologias e didáticas (como querem os 

cursos identificados com a lógica das sociedades tecnológicas) se este educador não 

estiver aberto para o mais importante: a vida. Preparar o educador é ajudá-lo a acordar 

do seu sono dogmático. É criar nele possibilidades de motivação e desejos pela 

educação e pelo ato de educar. É mostrar-lhe a erótica da ação educativa. O sabor de 

ensinar e do aprender. E isso se faz despertando a pessoa na sua singularidade. O 

indivíduo. Como acertadamente afirma Alves quando escreve: 

Eu convidaria a pessoa singular, que só tem nas mãos a palavra, a um ato de 

exorcismo e quebra de feitiço. É necessário lembrar, recuperar a memória do 

momento em que o mundo foi instaurado. Lá, quando a criança, com seus olhos 

virgens, olha para o todo amorfo e imóvel ao seu redor e a desordem gira em 

torno dela, até que a palavra lhe é dirigida, dando nome, impondo ordem, 

fazendo nascer um mundo. (ALVES, 1984, p. 25). 

 

Então, desta forma é que o educador pode se transformar em abridor de mundos, 

despertador de desejos, revelador de sonhos, desenhador de veredas e caminhos nos 

quais os aprendizes que com ele convivem possam se encontrar e, reconhecendo-os 

como elementos do mundo e da existência humana, possam com eles se identificarem... 

(NUNES, 2001, p. 265). 
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3.9 - Nexos e complementaridade entre Linguagem e Corpo 

 

Tendo como pressuposto que a filosofia da educação de Rubem Alves, isto é, 

sua proposta pedagógica, está enraizada na sua antropologia, sua concepção de homem 

e na sua ontologia, sua concepção de mundo. Então, pode-se, como sugere Nunes, 

recorrer a Plotino (205 – 270) e à comparação das ontologias adotadas pelos dois 

filósofos, para aceitar que o Uno de Plotino corresponde ao conceito de Corpo do 

Pensador de Boa Esperança. Aceitando que: “para Alves, o corpo é o Uno do qual tudo 

parte, inclusive o próprio mundo, pois o mundo, para existir para nós, é preciso que seja 

nomeado.” (NUNES, 2001, p. 261). 

Porém, necessário é que se tenha sempre em conta a questão da palavra no 

pensamento de Rubem Alves. Pois é o próprio Alves que, pensando a educação de 

forma filosófica, anota que duas são as formas de dizer o mundo. São duas as formas de 

des-velar [tirar as vestes, tirar o véu] o mundo por meio da palavra. Sendo, por isso 

mesmo, duas formas de relacionar-se com a história e com a cultura e, portanto, com o 

próprio homem, através da linguagem. Nunes sugere que, neste aspecto, podemos falar 

de duas linguagens distintas: a linguagem poética, que nomeia o novo e a linguagem já 

cristalizada, sedimentada. Nesta segunda está registrado o passado, o que foi novo 

outrora. (p. 261). A natureza de cada uma destas linguagens é definida pela relação que 

mantém com o corpo. Corpo e linguagem interagem e se complementam. Estão em 

simbiose. Então, vejamos em que consiste cada uma destas formas de linguagens. 

A linguagem primeira é a linguagem poética, que nomeia o novo e é uma 

linguagem originária. É, também, fundadora de mundos, é própria do homem e, por isto, 

parte do próprio homem. É próxima ao corpo, enquanto o Uno da existência humana. 

Nasce da vida e do mundo no qual a vida humana está inserida e, ao mesmo tempo, é 

criadora de vida e de mundos. Esta linguagem é criação do corpo desejante e erótico, 

corpo vivente. Corpo que busca o prazer. Por ser extensão do corpo, ela possibilita a 

sobrevivência do corpo e é, ao mesmo tempo, continuidade do corpo e condição de 

possibilidades de vida. 

A linguagem segunda é a linguagem cristalizada, sedimentada. Que, por ter-se 

cristalizado sobreviveu para além do contexto que a gerou. Para além do momento em 
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que nomeou e criou mundos. Distanciou-se de suas raízes existenciais e históricas. 

Perdeu os nexos com suas origens. 

A linguagem cristalizada, ao tornar-se verdade, ao tornar-se absoluta, ao ser 

fixada como dogma, faz-se conservadora. E, por ser conservadora, não cria nada de 

novo, apenas conserva o que é, mantém tudo como está. É fechada às mudanças e 

impermeável às transformações. Esta linguagem se distancia do corpo, dos desejos e 

sonhos, se afasta da dinâmica e do movimento que eternamente cria e re-cria. Afasta-se 

das forças que pro-jectam o homem em direção ao futuro, rumo ao amanhã e ao 

desconhecido. Fixada esta linguagem não mais se expande. Não deixa nem faz expandir 

o corpo, os desejos, as ideias, o gozo, o prazer, a alegria. Inibe a vida cheia de vontades 

e desejos. Impede as ações das energias vitais que provocam no homem a busca 

incessante pelo novo, pelo insólito, pelo inédito. 

A linguagem é criação do corpo e nele habita. É criação, mas é criação criadora 

e, por isso se transformou em possibilidade de expansão do corpo, se fez condição de 

dominação do mundo. É, além disso, função de sobrevivência do corpo. A linguagem 

nasce da própria essência do homem. E o que é a essência do homem senão o corpo? Os 

sentidos pertencem ao corpo, dele são partes e sustentam-no em relação com o mundo. 

Por isto escreve Rubem Alves:  

Nossos corpos são mais leves que os corpos dos animais. É que nossas cascas, 

diferentes das dos animais, são feitas com palavras, carne e palavras 

misturadas. Basta que as palavras se alterem para que o corpo se 

metamorfoseie em outro. (ALVES, 2011, p. 44). 

 

No entanto, os sentidos precisam ser educados. Pois, a palavra cristalizada, ao 

tentar preservar o que foi novo outrora, pode esmaecer os sentidos. Enfraquecer ações 

que dão vida ao corpo. 

Os sentidos é que dão vida ao corpo. E, também, corpo à vida. Pois, é por meio 

deles que o corpo pode experimentar o prazer e vivenciar as alegrias. Contemplar as 

belezas que há no mundo. Neste sentido, educar os sentidos é, automaticamente, educar 

o corpo. Colocar o corpo em sintonia como o mundo, com a natureza, com a vida. 

O prazer e as alegrias só podem se dar no corpo. No entanto, vão para além do 

corpo. Estão para além da presença física, da existência material do corpo. Neste sentido 

é que Rubem Alves fala do sexto sentido. Sentido que sendo imaterial lida e move o 

material, age a partir da matéria. Sem, no entanto, se limitar ao lidar com a matéria, 

pois, lida também com a essência da matéria humana: a alma. 
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Conceitos como sonho, saudade, nostalgia, tristeza, esperança, liberdade, 

pensamento, amor, desejo. São todos não materiais, não possuem estado físico. Não 

podem ser tocados, nem vistos, nem ouvidos. Mesmo quando, agindo sobre o corpo do 

homem, modificam-no. Mesmo quando ao corpo dão outra forma, outra cor e outros 

aspectos que não os originais. Ainda assim, não se deixam classificar como matéria. 

Não se materializam. E não o fazem por que são sentimentos, sensações, elementos que 

estão no corpo, agem no corpo, mas não são corpóreos. 

A educação é arte. E por ser arte deve ser, obrigatoriamente, educação dos 

sentidos. Os sentidos são, segundo Rubem Alves, ferramentas para a melhoria do corpo. 

Os animais não precisam de ferramentas, mas o homem precisa. Neste sentido é que o 

educador deve promover a educação da sensibilidade. Educação para a sensibilidade é a 

educação dos sentidos, para que eles se capacitem para captarem as belezas que há no 

mundo. Para a contemplação do que é belo e harmonioso. É necessário aprender a 

perceber o quanto de beleza que há na natureza e, ao mesmo tempo, que há uma beleza 

adormecida dentro de cada ser humano. Dentro de todo homem há uma enorme beleza a 

ser despertada. E, também, em tudo que há na natureza. E este despertar das belezas 

adormecidas se faz com a educação dos sentidos. Com a educação dos sentidos aprende-

se a ver, a ouvir, a tocar, a sentir os sabores e os cheiros das coisas que estão à nossa 

volta. Que constituem o nosso mundo. 

Uma vez reconhecida a existência desta beleza que se encontra dentro de cada 

homem. E, admitido que ela ou parte dela pode estar adormecida e, por isso, precisa ser 

despertada. Muda-se a forma de ver e pensar o mundo e o homem. Descortina-se diante 

dos olhos uma nova antropologia. E um novo mundo se faz. 

Concordamos com Nunes quando ele observa que, se despertada esta beleza, 

“todo processo educativo torna-se fácil e tranquilo.” Pode não ser bem assim como ele 

aponta, no entanto, difíceis são os argumentos para dele discordar. Ao contrário, 

tendemos a concordar com ele, também, em sua afirmação de que “neste sentido 

aprender é lembrar-se.” E recorre Pindaro para nos recordar que foi Píndaro quem disse 

que “no céu, aprender é ver. Na terra aprender é lembrar-se.” (NUNES, 2001, p. 270). 

E devemos lembrar-nos de que quem lembra é o corpo. 

 

 



163 
 

3.10 - Razão e Sensibilidade na arte de educar para a 

Estética e o Prazer 

 

Rubem Alves sabe que a beleza para ser produzida e os sentidos para alcançarem 

mais longe, necessitam de disciplina, conhecimento preciso e rigoroso, técnicas bem 

elaboradas, um saber específico. É preciso aprender a pensar, refletir. Neste sentido é 

que ele nos faz lembrar que o educador é um artista que potencializa os sentidos. E 

como artista trabalha, e deve trabalhar, com conhecimento rigoroso. 

Para Alves o educador não tem que fugir do trabalho mais rigoroso. Como ele 

mesmo diz sobre o professor artista: “não há, absolutamente, desprezo pela parte dura 

do trabalho. Lembrem-se: o prazer engravida, mas somente [...] faz parir. Há um 

trabalho duro, que é o trabalho do conhecimento. Primeiro vem a visão de beleza, 

depois o despertar da inteligência (ALVES, Revista Dois Pontos, 1995, p. 103 apud 

NUNES, 2001, p. 271). Lembremo-nos que Rubem Alves não admite a separação entre 

intelecto e sensibilidade. Nem a separação e, menos ainda, a oposição de objetivo e 

subjetivo. Para o filosofo de Campinas estes são conceitos complementares e não 

opostos. Se complementam tanto na teoria como na prática. 

Neste aspecto Alves afirma que: 

Parte da educação é ensinar a pensar. Mas essa educação, sendo necessária, 

não é suficiente. Os meios não bastam para nos trazer a alegria -  que são os 

sentidos da vida. Para isso é preciso que a sensibilidade seja educada. 

(ALVES, Jornal do Correio de Campinas, 04/10/99 apud NUNES, 2001, p. 

269/270). 

 

 Pois bem, nas reflexões de Rubem Alves encontramos a sugestão de uma 

educação para a beleza. Ele acredita que esta beleza está adormecida dentro de cada ser 

humano, dentro de cada um de nós. Porem, nos resta saber qual o papel do educador 

frente a esta assertiva. E Rubem Alves afirma que o papel do educados não é outro 

senão o de despertar esta beleza adormecida. (NUNES, 2001, p. 270). É isto que fazem 

os artistas, eles despertam as belezas adormecidas por todos os cantos da natureza. Na 

pedra, na madeira, num conjunto de cores e formas. Para Rubem Alves, a arte nos dá a 

alegria de viver e recriar a realidade. Com isto podemos perceber na obra do pensador 

de Boa Esperança a busca do impulso vital, tão presente em outros filósofos: impulso 

que nos mobiliza na busca do sentido da vida. (NUNES, 2001, p. 271). 

 Neste sentido o próprio Rubem Alves afirma que: 



164 
 

Temos que seduzir todos para a beleza. Não é para que fiquem mais felizes. Isto 

é muito pouco. Guimarães Rosa já disse que – só em raros momentos de 

distração. Temos que seduzir para a beleza. É preciso que nos sintamos belos. 

E, às vezes, a beleza tem um gosto terrível. Quem escala uma montanha o faz 

para se defrontar com a morte, porque é belo se defrontar com a morte. É 

maravilhoso sentir o aspecto selvagem e indomável da gente. Quando nos 

sentimos belos, então descobrimos o sentido da vida. (ALVES, Revista Dois 

Pontos, 1995, p. 104 apud NUNES, 2001, p. 271). 

 

Mas o pensador de Boa Esperança nos lembra, ainda, que o mundo da beleza 

não é o mundo da quantidade, mas da qualidade. Por isso a linguagem da matemática 

não pode compreender nem expressar a experiência da beleza. Esta linguagem não pode 

expressar a realidade humana. Mas a arte sim. Somente a linguagem das artes pode 

expressar a experiência da beleza. 

A experiência da beleza não é quantitativa, nem tem uma receita que possibilita 

a repetição da experiência. É uma experiência única, vivida e conhecida pelos poetas. 

Os poetas, segundo Rubem Alves, conhecem o inconsciente através da beleza. Então ele 

registra que: 

Para eles, no centro do inconsciente está um jardim. Alguém o fechou, é bem 

verdade. A chave se perdeu. Mas ele pode ser reaberto” [......] “Diotima, a 

sacerdotisa que iniciou Sócrates nos segredos do amor, dizia-lhe que todos os 

homens estão grávidos de beleza. Mais cedo ou mais tarde esta beleza quererá 

nascer. Mora em nós uma beleza adormecida. (ALVES, 1995, p. 78 apud 

NUNES, 2011, p. 272). 

 

Seguindo esta linha de raciocínio de Rubem Alves, Nunes registra que 

Para Alves quando a educação focaliza apenas o pensamento, ela tem o poder 

de atrofiar a nossa capacidade e nossa sensibilidade. O coração não cresce, o 

intelecto o domina e, ao dominá-lo, despoja-o de sua capacidade de colocar o 

homem em experiência direta com o mundo que o cerca. Ficamos sem aquela 

força propulsora que nos possibilita uma experiência estética com o mundo, ou 

a mantém em um nível muito medíocre. Assim sendo o intelecto deve estar em 

comunhão com o coração. No conflito ninguém ganha...... Esta parceria é 

essencial nos dias de hoje, tanto na vida da escola como na escola da vida. 

(NUNES, 2001, p. 273). 

 

Sem dúvida Rubem Alves propõe uma pedagógica voltada para a estética. Para o 

belo e para o prazer. Nesta pedagogia coração e razão não se opõem, não se atritam nem 

se confrontam. Ao contrário, encontram-se e firmam parceria. Então, os dois, em 

fraternidade, caminham juntos, braços dados, irmanados nas diferenças que a ambas 

fortalece e dá identidade. Neste aspecto Nunes afirma que “Na estética pedagógica que 

encontramos em Alves, o coração não se opõe à razão. Há emoção na razão, assim 

como razão na emoção.” (NUNES, 2001, p. 273). Nesta pedagogia, por ser ela estética e 
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esteticizante, a imaginação tem liberdade de agir. O corpo pede mais prazer, os sonhos 

movem o corpo em direção às belezas que passeiam brincantes pela natureza inteira. 

Então Dionísio traz de volta o sentido erótico da vida. Transforma a tristeza em 

alegria. E expulsa do mundo humano todo tipo de morte, sofrimento e dor. Pois o 

homem não nasceu para sofrer. Mas somente para sorrir, ser feliz e ter prazer. Por isto e 

para isto é que ele precisa de liberdade. Sem liberdade o homem não pode ser ele 

mesmo. Hoje a condição humana é constituída de limites, prisões, gaiolas e 

impedimentos. Porém, não é este o destino do homem. Nem sua condição natural, como 

pensaram alguns filósofos pouco avisados. Ou mal educados. A estes faltou a 

compreensão antropológica a que chegou Rubem Alves. Pois a condição de 

possibilidades do homem está no seu próprio corpo. Por isto Nunes pode concluir 

registrando que: “Para Alves, este algo que nos ajuda a ultrapassar os nossos 

condicionamentos são as forças subversivas do corpo, são estas forças que devem ser 

despertadas pelos educadores.” (NUNES, 2001, p. 257). 

 

 

 

 

 


