
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

"Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e 

desolo-me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de 

acabar; deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-

me e faço. O que consigo é um produto, em mim, não de uma 

aplicação de vontade, mas de uma cedência dela. Começo 

porque não tenho força para pensar; acabo porque não 

tenho alma para suspender. Este livro é a minha cobardia." 

(Fernando Pessoa). 

 

 

O que dizer para concluir esta pesquisa sobre a Proposta Pedagógica de Rubem 

Alves?  Estou a três ou quatro meses tentando encontrar o começo, a frase inicial, destas 

poucas linhas que devem servir como considerações finais ou conclusão do resultante da 

pesquisa. Porém, não as encontro. Dizer que sim, existe a proposta pedagógica de 

Rubem Alves? Mas isto já ficou dito nos capítulos da tese. Dizer que a proposta 

pedagógica de Rubem Alves tem sim raízes contraculturais? Também isso ficou dito. 

Dizer, então, que a proposta do pensador de Boa Esperança é indubitavelmente 

inovadora e revolucionária? Também já foi dito ao longo do texto. Dizer que Rubem 

Alves foi e ainda é leitor e admirador dos filósofos da Escola de Frankfurt, dos 

românticos do século XIX, dos teólogos do século XX, de Santo Agostinho, 

Wittgenstein, Michel Foucault, Deleuze, Enrique Dussel, Roland Barthes, dos Profetas 

do Antigo Testamento e de muitos literatos e poetas? Com que finalidade dizer isto? 

Repetir que o filósofo de Campinas é teólogo, ex-pastor presbiteriano e ecumênico 

desde o início de sua carreira e que isto é significativo em seu pensamento pedagógico? 

Em que isto serviria para concluir a minha pesquisa? Dizer que ele encontra nos 

“relatos” de Carlos Castañeda e na história das bruxas da Idade Média, rico material 

para a compreensão do ser humano e das suas buscas da felicidade e das necessidades 

do corpo? É, talvez, esse aspecto das reflexões do pensador de Boa Esperança não tenha 

sido explorado como merece ser. Ficou para uma próxima oportunidade. Mas, se não foi 

tratado ao longo do corpo do texto, não deve estar nas conclusões. É regra metodológica 

do pensar acadêmico. 
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Então, quem sabe, retomar a questão que gerou a minha pesquisa e que estava 

assim formulada no projeto original: Qual é a Proposta Pedagógica de Rubem Alves? 

Esta foi a questão que, acompanhada da que interrogava sobre como encontrar esta 

proposta, caso ela existisse, e o que de inovador nela poderia existir que me levou ao 

projeto e à pesquisa que estou, agora, tentando concluir. Mas, dizer isto nos alerta (a 

mim e ao leitor/a) para o fato de que a primeira conclusão a que devo chegar ao encerrar 

esta pesquisa é a de que ela não se deixa concluir. Diz-me ela própria que ainda falta 

muito a ser dito, a ser buscado, encontrado, analisado e compreendido. Muito ainda 

tenho que degustar dos textos de Rubem Alves, e dos seus interlocutores, antes de me 

aventurar a apresentar qualquer conclusão.  

As minhas leituras e reflexões me levaram a perceber a necessidade de ler com 

maior profundidade alguns autores que muito contribuem para a compreensão da obra 

do filósofo de Campinas. Pensadores como Roland Barthes, Gaston Bachelard, 

Schopenhauer, Herbert Marcuse, Emmanuel Lévinas, Martin Buber e outros mais, 

devem ser lidos como espelhos onde reflete o pensamento de Rubem Alves. 

Sabemos já, pois ficou dito no corpo do texto, que Rubem Alves não 

sistematizou uma proposta pedagógica, que ele nunca tentou fazê-lo. Ao contrário 

sempre evitou cair nesta tentação. Porém, há uns poucos escritos em que ela aparece de 

forma mais clara que em suas crônicas. São estes, principalmente dois: Conversas com 

quem gosta de ensinar, de 1980 e Livro sem fim, de 2002. Para além destes dois tudo 

tem de ser garimpado em suas crônicas e conferências. Certo é que as editoras têm 

publicado algumas coletâneas com títulos sugestivos, mas isso não diz muito, pois são 

mais de oitocentas crônicas e quase trinta “estorinhas” para crianças. Há, ainda, sua 

versão em vídeo para os quatro pilares para a educação do século XXI, elaborados pela 

UNESCO. Dos três pesquisadores que me antecederam no Brasil, apenas dois fizeram 

suas sínteses da proposta pedagógica de Rubem Alves. Scofano, 2002, páginas de 180 à 

254 e Nunes, 2001, páginas 225 à 279. 

47
.Concordo com Scofano quando ele afirma que “A filosofia da educação de 

Rubem Alves propõe poeticamente que aos alunos sejam oferecidas menos tecnologia 

de ensino e mais sonhos de Paraísos e Jardins”. (SCOFANO, 2002, p. 249). Essa 

proposta pode ser encontrada em diversas crônicas do pensador de Boa Esperança. E, 

                                                           
47

 - Três outras sínteses importantes do pensamento pedagógico de Rubem Alves aparecem em forma de 

capítulos de obras sobra e educação brasileira. E foram apresentadas por Moacir Gadotti (1991, p. 48-57); 

Danilo Streck (1994, p. 107-118) e Antonio Joaquim Severino (1999, p. 208-225). 
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também, de forma indireta, em obras como Livro sem fim e Lições de feitiçaria. E 

Scofano nos faz lembrar que esta proposta rendeu a Rubem Alves o rótulo de “sonhador 

romântico”, dado a ele por seus críticos e adversários. Mas ao título o filósofo responde 

desdenhosamente com um poema de Mario Quintana:  

 

Se as coisas são inatingíveis... ora! 

Não é motivo para não querê-las... 

Que triste os caminhos se não fora 

A mágica presença das estrelas!  

(apud SCOFANO, 2002, p. 249). 

 

Rubem Alves diz ter aprendido com Piaget que “a aprendizagem não é apenas 

um processo lógico: é um processo vital”. Pois “o organismo aprende para poder 

‘comer’ o seu meio ambiente”. Por este motivo é que o que não é vital não é aprendido. 

O organismo não assimila. O corpo rejeita. Aprender, na linha do que sugere Piaget, é 

fazer o corpo crescer por expansões sucessivas. Foi aí que, num insight, apareceu para 

Rubem Alves, a imagem de uma cebola cortada horizontalmente. E, então ele afirma 

que  

basta olhar para compreender como a cebola aconteceu: tudo começou num 

circulo interno mínimo. Em torno dele as outras camadas foram crescendo. 

Sem saltos. A camada número três só aparece depois das camadas número um 

e dois. Na cebola não há buracos. Afirma o filósofo. (ALVES, 2003, p. 63/64). 

 

Então, a reflexão pedagógica nasce da imagem. A cebola vira metáfora da 

aprendizagem e o pensamento passa a funcionar em busca de criar respostas ou 

propostas para resolver o problema que se apresenta ao educador:  

Cebola metáfora da aprendizagem. Aquele círculo mínimo central é o corpo do 

aluno. O corpo a que Nietzsche dava o nome de grande razão, procura 

aprender o mundo que o cerca a fim de poder apreendê-lo: o meio ambiente 

deve se tornar comida. Para que o corpo viva. O que não vira comida, o que 

não é vital para o corpo, não é aprendido. (ALVES, 2003, p. 64). 

 

E as ideias começam a dançar entre perguntas e hipóteses. Que Proposta 

Pedagógica pode nascer desta metáfora? E mesmo que surja alguma, seria esta viável e 

aplicável num Sistema Educacional como o que existe no Brasil dos dias atuais? Ou 

seria apenas sonho e devaneios impossíveis de serem levados à pratica das salas de 

aula? Caso nasça uma proposta seria ela compreensível aos professores, aos que estão 

no dia-a-dia das salas de aulas? Não estaria tal proposta acessível apenas aos reduzidos 

habitantes das ilhas acadêmicas e aos seletos grupos de intelectuais? O que sabem os 



218 
 

professores, supostamente educadores, que estão no “chão da escola” sobre as propostas 

de Rubem Alves? Mesmo os que leem e gostam dos textos e da linguagem lítero-

poética deste autor, o que podem compreender do que ele está realmente dizendo? 

Então, passo a me interrogar inquirindo-me sobre estas perguntas todas que a 

mim chegam incessantemente, que vão brotando, inquietas e inquietantes, em meio a 

estas reflexões de que me ocupo. São tantas as dúvidas e perguntas que não posso 

registrar senão algumas. São todos os educadores que não sabem o que propõe Rubem 

Alves ou apenas alguns? Há quem não seja capaz de compreender as propostas do 

filósofo de Campinas em seus próprios textos? Há, entre os que atuam no chão da 

escola, alguém que conheça a proposta pedagógica de Rubem Alves? Posso eu (ou seria 

legitimo a alguém) conjecturar sobre a inexistência deste saber e deste não-saber entre 

os professores brasileiros? 

Nas escolas brasileiras dos dias atuais muito se lê, ouve, discute e louva a Piaget 

e a seus escritos, o pesquisador suíço virou moda no universo educativo do nosso país. 

Produto de mercado e de consumo quase obrigatório, mercadoria de último lançamento. 

Mas, conforme alerta Rubem Alves, não se presta atenção no que ele ensina. 

“Esquecem-se de que as categorias lógicas só tem sentido como ferramentas para se 

compreender o meio ambienta em que se vive.” (ALVES, 2003, p.64). 

Então, eu me angustio e penso, ou pergunto-me, se vale a pena escrever uma tese 

para mostrar que há uma proposta pedagógica à qual nenhum professor da ativa terá 

acesso. E, da angústia nasce o contra-argumento: como assim se muitos são os que leem 

as crônicas de Rubem Alves? E a réplica me vem: sim, eles leem e gostam e até se 

deliciam com elas, mas terão compreendido a proposta pedagógica do autor de Gaiolas 

ou Asas? Terão compreendido o que ficou proposto na crônica “Pinóquio às avessas”? 

E da crônica “sobre moluscos e homens” o que terá ficado como aprendizado? Apenas a 

metáfora em que a inteligência é comparada ao pênis? O que mais terá sido aprendido 

pelo leitor ou leitora? Imagino que milhares de pessoas, professores e não professores, 

leram Conversas com quem gosta de ensinar. Porém, tenho imensa curiosidade de saber 

o que sabem estas pessoas, depois da leitura, do que o autor está sugerindo com esta 

obra. Todos certamente gostaram da leitura. Mas, se gostaram como afirma o próprio 

autor, é porque não compreenderam. Então eu tenho vontade de dizer com Fernando 

Pessoa: 
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Ah, mas como eu desejaria lançar ao menos numa alma alguma coisa de 

veneno, de desassossego e de inquietação. Isso consolar-me-ia um pouco da 

nulidade de ação em que vivo.  

Perverter seria o fim da minha vida.  

Mas vibra alguma alma com as minhas palavras? 

Ouve-as alguém que não só eu? 

(Livro do desassossego - Bernardo Soares – heterônimo de Fernando Pessoa). 

 

E, por não poder concluir, eu me angustio e me calo. Mas antes de calar-me eu 

preciso dizer. Porém, não tenho as palavras para expressar de forma satisfatória o que 

sinto, umas vez que penso, agora, que já não penso o que é correto pensar ao concluir 

uma tese de doutorado. Por isso, como repete inúmeras vezes Rubem Alves, há alguns 

autores que escrevem coisas que a gente gostaria de ter escrito. Só que eles escreveram 

antes da gente. A gente pode ficar com raiva deles, mas não podemos fazer mais nada. 

Eu digo que o remédio é citá-los. E dizer que eles o fizeram antes. Foi assim que 

encontrei este trecho do livro do desassossego que eu é quem deveria ter escrito e não 

Fernando Pessoa. Mas ele foi mais rápido, nasceu antes de mim. 

Por mais que por mim me embrenhe, todos os atalhos do meu sonho vão dar a 

clareiras de angústia. 

Mesmo eu, o que sonha tanto, tenho intervalos em que o sonho me foge. Então 

as coisas aparecem-me nítidas.  

Esvai-se a névoa de quem me cerco. E todas as arestas visíveis ferem a carne 

da minha alma.  

Todas as durezas olhadas me magoam o conhecê-las durezas.  

Todos os pesos visíveis de objetos me pesam pela alma a dentro. 

A minha vida é como se me batessem com ela. 

(Livro do desassossego - Bernardo Soares – heterônimo de Fernando Pessoa, 

1997, p. 91/92). 

 

Rubem Alves afirma que os currículos deveriam ser organizados em função dos 

alunos e do aprendizado destes sobre a vida e sobre o mundo. Mas não é assim que 

acontece nas escolas. Então, ele diz ter aprendido com Marx os motivos por que os 

currículos são organizados em função das razões dos professores e não em função das 

razões dos alunos. Então afirma: “O que faz com que os currículos sejam o que são é o 

fato de que há professores”. E acrescenta que os currículos oficiais são preparados por 

especialistas. Os especialistas são os professores que precisam viver e, para viverem, 

precisam dar aulas e, para darem aulas, precisam transformar suas necessidades 

econômicas em currículos oficiais. Então, pode-se concluir que Escolas, Currículos, 

Sistemas Educacionais e tudo mais que existe em função da educação e para que ela 

aconteça, na verdade, não devem suas existências aos alunos e ao aprendizado destes, 

mas existem por causa das necessidades econômicas dos professores e dos inúmeros 
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outros funcionários que, sobrevivem dos salários que lhes paga o sistema educativo. Foi 

assim que a modernidade estruturou a educação e as instituições lhe dão existência real. 

Porém, uma educação ou prática pedagógica que deseje pensar-se ao revés. No 

sentido inverso. Deve romper com essa cultura escolar e educativa nos moldes da 

modernidade. E, para tanto, deve repensar as estruturas vigentes na educação. Por fim à 

forma como se ensina nas escolas atuais. (ALVES, 2003, p. 104). Rubem Alves nos 

lembra que os professores de história gostam de argumentar que a História é importante 

para criar a consciência crítica. Ele contesta essa afirmação mostrando que a maioria 

dos que têm consciência crítica, a começar por ele próprio, não a adquiriu na escola, 

nem tampouco nas aulas de história, mas a construíram fora da escola e por meio de 

leituras, vivências e aprendizagens outras, distanciadas das aulas desta ou daquela 

disciplina e do ambiente escolar. Para ele Escola e Educação deixaram-se sucumbir em 

fatal ilusão ao se fazerem iluministas e cientificistas. Assim esqueceram o homem, tanto 

o que deve ser educado quanto o que deve educar. Modernidade, iluminismo e 

positivismo desumanizaram a educação. Diante dessa constatação ele sugere que: 

 

A primeira tarefa da educação é desenvolver os órgãos dos sentidos. Isso é tão 

óbvio que não necessito de provas ou citações de autoridades – mas me deleito 

em citar o próprio Marx que disse, nos Manuscritos de 1844, que a tarefa da 

história era educar os sentidos. A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato – 

esses cinco sentidos clássicos nos permitem experimentar os  objetos tais como 

eles se oferecem a nós,  no  presente. (ALVES, 2003, p. 104). 

 

Para viabilizar o objetivo de desenvolver os órgãos dos sentidos, Rubem Alves 

sugere que se ensinem, todas as disciplinas, a partir das coisas simples que estão ao 

nosso redor, com as coisas que fazem parte do dia-a-dia da criança e adolescente. A 

partir da observação e compreensão das coisas que temos em casa.  Esta proposta que 

ele registra em crônicas como, “Sobre cebolas e escolas” e “Sobre a história e as 

cebolas”. Aparece de forma mais elaborada em livro de 2006, Vamos construir uma 

casa? - doze lições para a educação dos sentidos. 

Neste aspecto é que Danilo Streck (1994) nos faz lembrar que Rubem Alves tem 

estilo poético e irreverente, além de ser um dos poucos pensadores que transita com 

muita facilidade entre filosofia, teologia e pedagogia. Então, é importante lembrar, 

também, que, se na teologia ele marca suas reflexões pelo antidogmatismo e pela utopia, 

na educação sua obra se caracteriza pela oposição ao iluminismo, ao cientificismo, ao 

positivismo e todo tipo de conservadorismo moderno, substituindo-os pela valorização 
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do corpo, da utopia e da esperança. Por isso não posso concordar com os que descartam 

o pensamento de Rubem Alves alegando que, por ser poeta e literato, ele não apresenta 

o rigor necessário ao pensar e fazer científico conforme os parâmetros acadêmicos. 

Porém, acompanho Streck em sua constatação de que  

Não encontramos em Rubem Alves um corpo pedagógico sistematizado. Sua 

pedagogia está formulada basicamente em forma de histórias que ele conta 

para grandes e pequenos. Por isso também é tão difícil – talvez impossível – 

uma sistematização de seu pensamento. ‘Histórias, previne o autor, são como 

poemas. Não são para serem entendidas.’ Esta forma de escrever faz parte de 

sua luta contra o cientificismo que, segundo ele, priva o homem de seu 

verdadeiro coração, de seus desejos, de seus sonhos e esperanças, enfim, faz 

com que ele se esqueça de seu corpo. (ESTRECK, 1994, p. 108).  

 

Ainda com Danilo Estreck concordo que a leitura da obra de Rubem Alves nos 

leva a concluir que a melhor forma de fazer pedagogia, também a mais coerente com a 

proposta de Rubem Alves, seria contar novas histórias. Bem ao estilo das rodas de 

conversas e das contações de causos em torno da fogueira
48

, onde uma história puxa a 

outra. Situação em que a metáfora acontece natural e singelamente. Porém, o uso da 

metáfora como ferramenta do processo ensino-aprendizagem pode se dar em outras 

situações. Pois, segundo Rubem Alves, A metáfora é, antes, o lugar incompreensível 

que coloca em movimento as imagens adormecidas que nadam em nosso inconsciente. 

A metáfora, elemento principal da poesia, não deve ser considera uma ponte entre a 

obscuridade e a luz. Mas o caminho que seguem as palavras no mundo submarino em 

que moram. (STRECK, 1994, p.108). 

Na mesma dimensão da metáfora encontram-se os aforismos na proposta 

pedagógica de Rubem Alves. Em um de seus aforismos, depois de citar Guimarães Rosa 

e Fernando Pessoa e tecer elogios às formas como Nietzsche e Monteiro Lobato 

concebem a criança, dizendo que estes estão entre os poucos que levam as crianças a 

sério, Rubem Alves escreve o seguinte:  

Nietzsche escrevia para educar. Mas tinha horror às escolas. Nas escolas se 

formam os rebanhos de ovelhas, todas balindo igual, todas pensando igual. 

Ovelha que balisse diferente, que pensasse diferente, ia para o manicômio ou 

era reprovada. Morreria de rir se tivesse tido a felicidade de ler a Adélia 

                                                           
48

 - Esta metodologia pedagógica não tem raízes apenas na forma tradicional de transmissão de saberes e 

conhecimentos culturais encontrados no interior de Minas Gerais [muito lembrado nas crônicas de Rubem 

Alves], mas, além de ser ponto comum nos diversos sertões do Brasil, é adotado pelas Comunidades 

Afrodescendentes na busca de resgatar um pouco das tradições africanas e repassá-las aos jovens e 

crianças. Neste aspecto devemos lembrar, entre outros, os livros de Martinho da Vila sobre o ensino da 

cultura e da história africanas com metodologia própria. Adequadas às condições socioculturais e 

econômicas destas Comunidades. 
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Prado: ‘Escola é uma coisa sarnenta. Fosse terrorista, raptava era diretor de 

escola e dentro de três dias amarrava no formigueiro, se não aceitasse minhas 

condições. Quando acabarem as escolas quero nascer outra vez’. (ALVES, 

2012, p. 190/191). 

 

Depois acrescenta que “Escola é maquina de destruir crianças. Nas escolas, as 

crianças são transformadas em adultos.” Porém, isso é que os pais desejam e buscam 

para seus filhos: que sejam adultos produtivos. Conforme os paradigmas da cultura e 

sociedades modernas atuais, o destino de toda criança é conseguir entrar no mercado de 

trabalho, afirma Rubem Alves. 

Em grande parte de suas crônicas e na maioria de seus aforismos, como os que 

aparecem na coletânea de 2012, intitulada Pimentas: para provocar um incêndio, não é 

preciso fogo,
49

 Rubem Alves, para falar da educação e de como deve ser a ação 

educativa dos educadores, utiliza-se de metáforas, casos, incidentes, acontecimentos da 

vida cotidiana. Apresenta suas reflexões sobre a educação necessária e possível a partir 

de coisas simples que lhe aconteceram. A pergunta a ser feita é: podemos concluir daí 

que, ao utilizar-se deste método, ele está a considerar e sugerir que educação e vida 

devem misturar-se, caminhar juntas no acontecer da vida cotidiana, pois, educar e viver 

são, inegavelmente, inseparáveis? Com isso estaríamos considerando que vida e 

educação são indissociáveis nas diversas dimensões da existência humana. Na dimensão 

individual, na social, na cultural, da mesma forma que no sentir do corpo e nos 

devaneios e inquietudes da alma. Argumento a favor desta conclusão é que é para a vida 

que se educa. E, não se pode educar fora da vida ou distanciado dela. Mesmo quando a 

educação se institucionaliza e faz-se formal e escolarizada. 

Neste contexto é oportuno registrar o caso que ele conta sobre um livrinho que 

ganhou de um amigo chamado Samuel Lago. Escreve que é um livrinho no verdadeiro 

sentido da palavra, pois, tem sete centímetros de largura por dez centímetros de 

comprimento, contendo muitos aforismos sobre educação. Então registra: 

Muitos grande pensadores se deliciavam com os aforismos. Lembro-me de 

Lichtenberg, que Nietzsche e Murilo Mendes muito amavam, Nietzsche, Oscar 

Wilde. Um aforismo é um relâmpago: brevíssimo, ilumina os céus. Por vezes 

racha rochas. Muitos cérebros são rochas. Aqui vão alguns canapezinhos. “A 

verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas em escapar das 

ideias antigas” (Keynes). “Sábio é aquele que se espanta com tudo” (André 

Gide). “Todos os jogos são educativos, menos os jogos educativos” (André 

Lapierre). “Pensa como pensam os sábios, mas fala como falam as pessoas 

                                                           
49

 - Numa outra coletânea de aforismos, publicada em 2008, intitulada Ostra feliz não faz pérola, Rubem 

Alves também faz amplo uso de metáforas, casos e acontecimentos simples da vida cotidiana para refletir 

sobre diversas dimensões do homem, da vida, da natureza e da vida social. 
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simples” (Aristóteles). “Tudo que se ensina à criança a impede de inventar ou 

de descobrir” (Piaget). (ALVES, 2008, p. 63).   

 

Então, ele destaca o aforismo de André Gide dizendo que este, em especial, o 

deixou muito feliz. Porque, ele próprio já fizera, antes, sugestão semelhante, sem que o 

tenham levado a sério. Pois, aqueles que o leram acharam que estava brincando, fazendo 

gozação. Havia ele sugerido que se criasse um novo tipo de professor: professor de 

espantos. Mas, interroga ele próprio, “todo professor não deveria ser um professor de 

espantos?” (ALVES, 2008, p.63). A pergunta que nos ocorre é: como se deve espantar 

aos adolescentes, jovens e adultos? Pois, a criança se espanta por si mesma, é do próprio 

ser da criança o espantar-se. Não é necessário pedagogia. Basta que os adultos não 

matem essa capacidade natural que ela tem de espantar-se com tudo que está ao seu 

redor. Dentre as diversas formas de se fazer uma pessoa espantar-se, seja qual for a sua 

idade, a poesia é a principal ferramenta. Por ser a mais bela e mais penetrante. Por falar 

a um só tempo à alma e aos sentidos do corpo. Por comunicar-se com todas as 

dimensões do homem. 

Tomemos, no entanto, o aforismo de Piaget que diz que “Tudo que se ensina à 

criança a impede de inventar ou de descobrir”. Este aforismo nos remeta à questão do 

aprender brincando, aspecto que se subscreve ao conceito de lúdico-poético e suas 

consequências no pensamento de Rubem Alves. Sobre isso escreve longamente em 

diversas obras, a começar pela sua teologia lúdica, quando chama a atenção para a 

dimensão brincante do homem e de Deus. Em diversas crônicas o pensador de Boa 

Esperança afirma que a criança aprende melhor brincando. Descobrindo enquanto 

brinca. Mas é em suas Variações sobre o prazer
50

 que ele, com maior intensidade e 

mais sistematicamente, reflete sobre a dimensão lúdica da vida e da educação. Também 

nesta obra ele promove, de forma magistral e poética, a fusão entre teologia e 

pedagogia. A começar pela afirmação de Novalis que diz: “o paraíso mora dentro de 

uma caixa de brinquedos” (ALVES, 2011, p. 109). 

                                                           
50

 - Porém, em obra de 1993, O Poeta, O Guerreiro, O Profeta, editada dez anos depois, em 2003, por 

outra editora e com o título Lições de feitiçaria: meditações sobre a poesia, Rubem Alves já fizera essa 

junção da Teologia com a pedagogia e com a poesia. Bem nos moldes da pedagogia da libertação de 

Paulo Freire. Em Conversas com quem gosta de ensinar (1980) ele afirma que: “o corpo é a entrada da 

alma, a dor e o prazer os fundamentos do pensamento.  Economia? Mas o que é a economia senão a luta 

do homem com o mundo, homem que é corpo e quer transformar o mundo inteiro numa extensão do 

corpo? Pelo menos é assim que aprendi de Marx”. (ALVES, 1989, p. 39). 
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Partindo sempre do princípio de que, como Nietzsche, ele só pode acreditar em 

um Deus que goste de dançar
51

, Rubem Alves recorre a Jacob Bohme para sugerir aos 

teólogos que Deus pode ser pensado como o dono de uma loja de brinquedos
52

. E que, a 

consequência necessária desta concepção de Deus é que, “o propósito da vida é 

brincar.” Pois, “no brinquedo a vida se expressa na sua plenitude” e que o valor 

intrínseco da vida se revela no brinquedo como fim em si mesmo. Depois acrescenta 

que  

quando Boehme se refere à vida de Deus tal como ela é em si mesma, ele se 

refere a ela como ‘brinquedo’... Adão deveria ter se contentado em brincar com 

a natureza, no Paraíso. Da mesma forma como Deus brinca com o tempo desse 

mundo externo, assim o homem divino interno deveria brincar com as coisas 

externas. Adão caiu quando o brinquedo se tornou coisa séria. (ALVES, 2011, 

p. 109). 

 

Para Rubem Alves o objetivo último da educação é ajudar ao homem a 

permanecer criança, e, também, ajudar o ser humano a brincar sem se machucar ou se 

ferir. “O adulto, morador da Feira das Utilidades
53

, é criado pela educação como servo 

da criança eterna. O adulto é um servo da criança.” (ALVES, 2011, p. 110). 

Por isso é que o pensador de Boa Esperança pode afirmar que “O brinquedo e a 

arte são as únicas atividades permitidas no Paraíso.” E, também, que “o poeta, o artista, 

a criança: esses são os seres paradisíacos.” Porque, afirma ele: “No Paraíso não existe 

trabalho. Existe apenas brinquedo e arte.” (Idem...). Às crianças o Paraíso é subtraído 

quando, através da educação, os adultos as transformam em seres úteis. Quando, então, 

são obrigadas a se esquecer do brinquedo e a viver no mundo do trabalho. Em 

confirmação do que ficou dito acima, podemos citar sua exegese poético-teológica do 

mito da criação, quando ele afirma que 

 

Nos seis primeiros dias da criação, Deus criou a Feira das Utilidades. Usou o 

trabalho, como atividade penúltima. No Sábado, Deus criou a Feira da 

                                                           
51

 - Este princípio é muitas vezes repetido por Rubem Alves, por exemplo, nota de canapé da pag. 114 das 

Variações.... E, Assim falava Zaratustra [tradução brasileira da Hemus Editora, s/d, p. 31]. No texto de 

Zaratustra lê-se: “Eu só poderia crer num Deus que soubesse dançar.” Enquanto na nota de Rubem Alves 

lê-se: “Eu poderia crer somente hum deus que dançasse...” 

52
 - O mesmo pode e deve ser sugerido aos professores. Pois, se Deus é dono de uma loja de brinquedos 

isso só já é excelente sugestão do que deve ser a educação. E, também, qual será a essência do fazer 

pedagógico. 

53
 - Sobre os conceitos de Feira das Utilidades e Feira da Fruição, confira Variações sobre o prazer... 

Capítulo sobre a teologia, pag. 93-112. Porém, Rubem Alves transforma os dois conceitos de Santo 

Agostinho em as duas Caixas que o homem deve levar sempre consigo: a Caixa de Ferramentas e a Caixa 

de Brinquedos. Cf. Educação dos sentidos e mais... pag. 9-16. 
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Fruição, o brinquedo, como atividade última. Quando a obra da criação 

terminou, o Deus trabalhador se transformou no Deus brincante, criança. 

(ALVES, 2011, p. 111). 

 

Brinquedo, para Rubem Alves, é também a poesia. Pois, “nos recôncavos das 

palavras mora o prazer.” E estas, por pertencerem às duas Feiras de que fala Santo 

Agostinho, é utilidade quando fornece conhecimentos e é fruição quando se 

transfiguram em poemas. Neste aspecto é que devemos concluir que, enquanto seres 

brincantes, poeta e criança são amigos íntimos. Pois, como afirma Manoel de Barros, 

“palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria”. (apud ALVES, 

2011, p. 108). 

Para falar da importância da poesia na educação e na vida Rubem Alves volta a 

utilizar-se dos casos, metáforas, incidentes e acontecimentos, encontros com pessoas, 

fatos e coisas. Como ocorreu no episódio do seu encontro com os escritos da poetisa 

Helena Kolody. Quem lhe enviou o livro desta autora, por ele até então desconhecia, foi 

seu amigo Samuel Lago. Então, escreve:  

Comecei a ler sem muito interesse e foi amor à primeira leitura. Sou como 

aqueles poemas. Li os poemas e senti o espanto de me descobrir. O poema me 

diz. Diz o que eu já sabia sem saber. Bem disse Bernardo Soares que “arte é 

comunicar aos outros a nossa identidade íntima com eles”. Meu rosto aparece 

refletido no espelho de vidro. Dentro dele, do espelho, vejo diariamente meu 

rosto conhecido. Meu reflexo não me surpreende. Mas o poema é um espelho 

onde a minha alma, desconhecida, aparece refletida. Espanto-me. Nunca me 

havia visto assim. O poema me mostra a beleza da minha alma – que eu não 

via. Por isso a poesia é salvação. Na minha solidão, dou-me conta de que existe 

uma outra pessoa cuja alma se parece com a minha. Fico grato porque tal 

pessoa existe. Minha solidão se transforma em comunhão. (ALVES, 2008, p. 

100). 

 

Ora, não será exatamente disso que carecem as escolas e a grande maioria das 

aulas das mais diversas disciplinas? Pois, sabemos que o que mais se faz nas escolas é 

matar a curiosidade dos alunos, sejam estes crianças ou adolescentes. E como se faz 

esse assassinato pedagógico, literário, histórico e científico? Obrigando-os a ler coisas 

que eles não escolheram, coisas com as quais não se identificam por não terem motivos 

para com elas se identificarem. Como não matar a curiosidade natural do aluno ao 

obrigá-lo a decorar os nomes de todos os afluentes do rio Amazonas, distinguindo os da 

margem direita dos da margem esquerda? E nisso Rubem Alves faz coro com autores 

como Bruno Bettelheim quando afirma que na escola o fizeram aprender as coisas que 

os professores decidiam que ele devia aprender, e da maneira como os professores 

queriam que ele prendesse. (ALVES, 2002, P. 32, também ALVES, 2003, P. 49). O 
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contrário disso poderia acontecer se o professor apenas ajudasse aos alunos a criarem o 

gosto pela leitura. Se se ocupasse em aguçar sua curiosidade mostrando-lhe o que já se 

sabe sobre um assunto e o que sobre o mesmo ainda falta saber. Este aluno poderia 

descobrir por si só o que Rubem Alves descobriu lendo os poemas da Helena Kolody. 

Que “o poema é um espelho onde a minha alma, desconhecida, aparece refletida”. 

Poderia espantar-se ao descobrir que nunca, antes havia se visto da forma como se vê no 

poema ou nas aventuras de um personagem de ficção. Que crescimento para um 

adolescente que descobre, pela leitura, que aquele poema mostra-lhe a beleza da sua 

alma – que ele nunca vira antes! 

Sobre a poesia como instrumento ou ferramenta da educação Rubem Alves 

escreve, seguindo as veredas de Fernando Pessoa e Adélia Prado, que ela é uma 

perturbação do olhar. Porém, ter olhar perturbado não é defeito, não é coisa ruim. É 

coisa boa. Pois, é este olhar perturbado que permite ver de forma diferente o mundo. As 

coisas que nos cercam. A vida que vivemos. É a perturbação poética do olhar que nos 

pode fazer perceber que, na verdade, não somos nós quem vivemos  a vida, mas é a vida 

que nos vive nela. Daí ser a metáfora tão importante para o poeta. Pois, através da 

metáfora, o poeta pode ver um mundo que os outros não conseguem ver.  

O poeta vê o que não está lá. Para ele, as coisas são transparentes, abrem-se para 

outros mundos
54

. A Adélia Prado escreveu que Deus de vez em quando a castiga, 

tirando-lhe a poesia. Então, ela olha para uma pedra e vê uma pedra. William Blake, 

poeta inglês, escreveu um poema em que diz: “Ver um mundo num grão de areia e um 

céu numa flor silvestre...”. A Raposa começou a ver nos campos dourados de trigo 

batidos pelo vento o cabelo louro do Pequeno Príncipe que partira. E Octávio Paz 

descreve a experiência poética com a seguinte alegoria: 

                                                           
54

 - É longa a Nota de Canapé, mas vale a pena transcrevê-la na integra, pois, nela muito há da proposta 

pedagógica de Rubem Alves. Escreve ele: “Anote este estranho poder da inteligência, de se valer de 

coisas que não existem para interferir nas coisas que existem. “Que seria de nós sem o socorro das coisas 

que não existem?”, perguntava Paul Valery. Pensar é a arte de brincar com coisas que não  existem. 

Pensamentos são brinquedos inexistentes. Esse é o objetivo principal da escola: ensinar a pensar, ou seja, 

a brincar com símbolos, coisas que não  existem. Infelizmente, na maioria dos caos, a escola não ensina a 

pensar. Dá informações e adestra os alunos para fazer exercícios. Aquilo a que vulgarmente se dá o  nome 

de problema não é problema. É exercício. Aprender a resolver exercício não é aprender a pensar.  É 

aprender a repetir receitas.” Mas isso não é tudo, pois, na nota seguinte Rubem Alves apresenta algumas 

questões de importância fundamental para a compreensão de sua proposta pedagógica. Anotemos, 

também estas: “Então a inteligência, além de ser ferramenta, pode também ser brinquedo? Quer dizer que 

o uso da inteligência é  não somente útil, mas divertido também? Existe um paralelismo entre a 

inteligência e os órgãos sexuais? É possível brincar com a inteligência da mesma forma como é possível 

brincar com o sexo? O uso da inteligência pode ser erótico? Dá prazer? Dá alegria? O sexo é metáfora da 

inteligência e vice-versa? (ALVES, 2011, p. 96/97). 
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Todos os dias atravessamos a mesma rua ou o mesmo Jardim; todas as tardes 

os nossos olhos batem no mesmo muro avermelhado feito de tijolos e tempo 

urbano. De repente, num dia qualquer, a rua dá para um outro mundo, o 

jardim acaba de nascer, o  muro fatigado se cobre de signos. (ALVES, 2008, p. 

95). 

 

Partindo do principio de que a inteligência é uma ferramenta para criar outras 

ferramentas e que tanto a poesia como a ciência são criações da inteligência humana, 

podemos concluir, com Rubem Alves, que esta é capaz de inventar ferramentas até 

mesmo com coisas que não existem. Pois, a inteligência é a mais poderosa ferramenta 

de que o homem dispõe, por pertencer às duas Feiras, a das Utilidades e a da Fruição. 

 Por fim e para encerrar estas breves e provisórias considerações, queremos dizer 

aos professores não mais que três coisas sobre a proposta pedagógica encontrada na 

obra e no pensamento de Rubem Alves. 

Primeiro é que a obra de Rubem Alves propõe uma pedagogia crítica, romântica 

e construtora de um homem novo, uma nova sociedade e um novo mundo a partir de um 

núcleo primordial chamado Corpo Desejante. Impossível é não concluir que se trata de 

uma pedagogia contracultural e, portanto, pós-moderna. 

Segundo é que a pedagogia proposta por Rubem Alves é, incontestavelmente, 

uma pedagogia alegre e prazerosa, que busca aprender e ensinar a possibilidade e a arte 

de gozar as belezas que há no mundo e em tudo quanto o homem faz. E que, por 

considerar os sentidos, os desejos, os sonhos, a imaginação e a criatividade conduz o 

homem a conhecer-se a si mesmo e a reconhecer-se como sujeito, tanto do 

conhecimento quanto do prazer. 

Terceiro é que esta é, obrigatoriamente, uma pedagogia que sugere a mudança 

dos rumos da educação e das práticas pedagógicas. Ao mesmo tempo em que 

redireciona os rumos da história da instituição escolar ao pensar o futuro das sociedades 

e culturas como construção coletiva da alegria e da felicidade para todos. Ao pensar a 

vida como existência material e concreta dos homens, todos os homens e mulheres da 

terra em suas especificidades, em harmonia com a natureza e com as necessidades e 

sensações do corpo. E, neste aspecto, a pedagogia que encontramos na obra de Rubem 

Alves é uma verdadeira a-léthea. No sentido de desnudar o corpo e a alma das 

falaciosas verdades que os vícios e ranços da pedagogia tradicional, ortodoxa e 

vinculada aos princípios iluministas, positivistas e cientificistas, criaram e preservam 

até hoje em nome da lisura da razão científica e do saber acadêmico iluminado.  
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É a partir da rejeição e negação das concepções tradicionais de homem, futuro 

sociedade, mundo e vida humana, que o pensamento e a obra de Rubem Alves propõem 

a criação de um Novo Homem. Homem que, por ser novo, se contrapõe ao homem 

atual, em quase tudo velho e ultrapassado. Propõe, também e ao mesmo tempo, a 

construção de um Novo Mundo onde a vida será, obrigatoriamente, Nova e para todos. 

Vivida de modo novo. Nos moldes do vir a ser, devir, de Nietzsche e na perspectiva dos 

sonhos poéticos [“a vida é sonho, e os sonhos sonhos são”, já disse Calderon de La 

Barca] e proféticos, de liberdade, de prazer, de amizade e de alegria. O novo homem 

terá o corpo como centro e a imaginação como motor movente das suas relações com o 

mundo, com o semelhante e consigo mesmo. A natureza e o homem serão mais que 

parceiros, serão uma unidade harmoniosa irmanados consciência e na arte de gozar a 

vida e as belezas que a natureza oferece a quem aprendeu a ver com os olhos da 

sensibilidade poética. Para tudo isso é que o homem de hoje deve ser educado. A 

educação será o passaporte e a porta para o homem novo e para a nova sociedade 

possíveis. 

É o que concluímos poder ser dito da obra e do pensamento do pensador de Boa 

Esperança. Cientista, Educador, Filósofo, Escritor, mas, acima de tudo, menino poeta 

que contemplou a paisagem humana numa viagem [cheia de medos, encontros e 

saudades] entre Campinas e Princeton e voltou-se para as necessidades, angústias e 

sonhos do homem, não rugindo como leão [Zaratustra], mas cantando como Juriti em 

primavera sertaneja. Por ser, conscientemente, menino que brinca e assobia e gosta de 

pássaros e flores e árvores, Rubem Alves tornou-se pensador e educador em nível 

internacional. 

 

 

 

 

 


