
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

Dioniso é um deus humilde, um deus da vegetação, um 

deus dos campônios. Com seu êxtase e entusiasmo o filho 

de Sêmele era uma séria ameaça à polis aristocrática, à 

polis dos Eupátridas, ao status quo vigente,  cujo suporte 

religioso eram os aristocratas deuses olímpicos. (J.S. 

Brandão). 

 

 

 Rubem Alves tem uma proposta pedagógica. Em seus escritos, quase sempre em 

forma de crônicas
1
, Rubem apresenta não apenas sua proposta pedagógica, mas também a 

antropologia que a sustenta. Aspectos que podem ser observados com certa clareza e 

facilidade. Porém, para tanto é necessário que seus textos sejam lidos sem preconceitos, 

com a criticidade e a liberdade necessárias ao olhar reflexivo e interessado em elevar o 

objeto de pensamento ou a experiência observada ao nível da inteligibilidade. Rubem 

Alves tem, também, um projeto de sociedade
2
. Projeto este que começa a delinear-se nos 

tempos dos seus estudos nos Seminário Presbiteriano de Campinas
3
 e se faz evidente já na 

                                                           
1
 - Isso ocorre a partir dos anos oitenta, segundo Nunes (2001) quando Rubem Alves passa a escrever quase 

que exclusivamente em forma de crônicas e servir-se da linguagem poética e literária para expressar-se e 

dizer o que pensa sobre o mundo, sobre o homem e sobre a educação. Em nosso trabalho utilizar-nos–emos 

principalmente desses textos escritos depois dos anos oitenta, pois, estamos convencidos de que neles se 

encontra o principal do pensamento pedagógico de Rubem Alves. 

2
 - Bem de acordo com o que sugere Antonio Joaquim Severino quando afirma que “... não é possível 

compreender um projeto educacional fora de um projeto político, nem este fora de um projeto antropológico. 

Isto é, de uma visão de totalidade que articula o destino das pessoas com o destino da comunidade humana.” 

(Severino, 1986, p. XV). Os projetos de Rubem Alves, segundo nos parece neste início de pesquisa, ele os 

subsidia nas obras de Nietzsche, Marx e na Psicanálise. Sem, no entanto, prescindir da proposta cristã 

apresentada pela Bíblia e dos poetas e literatos que ele lê e cita com assiduidade. 

3
 - Especialmente depois de conhecer o Professor Richard Shaull. 
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sua Dissertação de Mestrado
4
 e fica muito claro em sua tese de doutoramento cujo título 

foi A Teology of Human Hope, na qual a esperança é colocada como indissociável da 

liberdade humana e das lutas para a efetivação desta última. 

 Tornar explícita a pedagogia de Rubem Alves é muito importante para quem pensa 

a educação e para quem no interior dela age. Por isso parece-nos desafiadora e, ao mesmo 

tempo, significativa acadêmica e cientificamente a nossa proposta de pesquisa. É, também, 

excitante uma vez que será necessário ir além da obra do autor para buscar as raízes de sua 

proposta em filósofos, poetas e literatos cujos nomes não estão, direta e reconhecidamente, 

ligados ao pensar pedagógico, por não terem estes pensado, de forma explícita e elaborada, 

sobre questões educacionais. 

 No entanto, essa foi a proposta da nossa pesquisa. Foi desejo nosso aventurar-nos 

na tarefa de refletir filosoficamente sobre a proposta pedagógica de Rubem Alves e sobre a 

concepção de homem que a sustenta, mesmo sabendo que muitos dos que estudaram a obra 

de Rubem Alves não atentaram para este fato. Porém, somos humanos e temos esperanças. 

Tivemos coragem e assumimos a empresa. Além disso, o pensar filosófico nos incita aos 

desafios e aventuras. Principalmente àqueles que se nos parecem de mais difícil acesso e 

pouca probabilidade, isto é, que se nos apresentam como quase impossíveis. Pois, assim, 

podemos experimentar a liberdade de ousar navegar por mares complexos, desconhecidos 

e nunca antes navegados.
5
 Ou por poucos explorados. Foi o que levou-nos à pesquisa cujos 

resultados ora apresentamos nesta tese. 

 Há uma reconhecida e propalada crise na educação brasileira atual. As raízes dessa 

crise devem ser buscadas no modo atual de fazer e pensar a educação no Brasil, pois, neste 

“as disciplinas ou corpos de conhecimento especializado foram construídos a partir de um 

paradigma teórico-metodológico que norteou a determinação da visão especializada do 

                                                           
4
 - Apresentada junto à Union Theological Seminary, em 1964 com o título: “A theolgical Interpretation of 

the Meaning of the Revolution in Brazil”.  

5
 - Acrescente-se aqui que, apesar de pouco citados, Michel Foucault, Giles Deleuse e Felix Guattari são 

pensadores que podem alumiar a compreensão do pensamento de Rubem Alves. Ousamos dizer que Rubem 

Alves caminha nas mesmas trilhas que estes filósofos franceses do século XX. Ou, pelo menos, em veredas 

vicinais às trilhadas por eles. Pensamos que, provavelmente, seja essa proximidade entre Rubem Alves e os 

citados filósofos que levou Severino (1999) a nominar de “arquegenealogia” o pensamento e a filosofia de 

Rubem Alves. Acrescentamos, ainda, apenas a titulo de curiosidade, que Rubem Alves cita mais Bachelard e 

Kierkegaard que os filósofos acima mencionados. 
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mundo...”. (LUCK, 2001, p. 41). Essa visão especializada e fragmentada do mundo é, por 

sua vez, resultante das estruturas do saber e do pensamento científicos, construídas ao 

longo da modernidade, isto é, desde o advento do pensamento moderno, especialmente 

com Descartes (1596 – 1650) e Newton (1642 – 1727), no transcurso dos séculos XVII e 

XVIII. A ciência acabou sendo arrematada como ideologia dominante pelo movimento 

iluminista. A investigação arqueológica é, provavelmente, o melhor caminho para se 

compreender a história da modernidade. Foi isso que fez Michel Foucault desde a História 

da Loucura (Histoire de la Folie à l’Age classique), de 1972, e sua arqueologia das 

ciências humanas a que ele deu o título de “As palavras e as coisas” (Les mots et les 

choses), de 1966, sua Arqueologia do Saber, de 1969, até seus últimos escritos e 

conferências. Foucault utiliza-se da arqueologia e da genealogia para compreender as 

raízes do pensamento e do agir que caracterizam a modernidade. É neste caminho que 

caminha Rubem Alves em seu pensar e, caminhando, abre espaço para sua proposta de 

educação. Sem jamais elaborá-la explicitamente. 

 Os estudiosos da educação têm se ocupado das práticas educativas, especialmente 

daquelas que se dão no âmbito da instituição escolar. Estes estudiosos
6
 têm se debruçado, 

com esmero e dedicação, sobre os problemas da educação e buscado soluções para o que 

reconhecem como crise do sistema e das práticas educacionais. Para ficarmos apenas com 

os mais conhecidos, podemos lembrar as contribuições de alguns movimentos que se 

propuseram a solucionar, na prática, a questão da educação no Brasil, como, por exemplo, 

o “escolanovismo”, o “tecnicismo”, o “montessorianismo” e, mais recentemente, o 

“construtivismo” e “sócio-construtivismo”, entre outros. No âmbito da reflexão teórica, 

diversos pensadores, formando escolas ou grupos, mas também de forma isolada ou 

independente, têm, nas últimas décadas, mais especialmente dos anos 70 em diante, 

buscado responder a questão das origens da crise para, a partir do conhecimento das 

origens, possam apontar possíveis soluções para a mesma. 

 No entanto, malgrado todos os esforços e dispêndio de tempo e recursos, não 

lograram, ainda, resultados que sejam significativos. Pode-se até ousadamente arriscar 

afirmar que, certamente conseguiram parcialmente explicar algumas das causas da crise, 

                                                           
6
 - A UNESCO e os especialistas a ela vinculados discutem a “crise da educação” desde o início da década de 

70 e tem publicado farto material sobre a questão. Além da UNESCO, há um sem número de entidades e de 

estudiosos, de todas as áreas e origens, que têm se ocupado sistemática e constantemente do problema da 

educação buscando encontrar soluções para a reconhecida crise. 
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porém, quanto à solução não se avançou praticamente nada. O problema não foi 

solucionado. A crise permanece. E parece crescer cada dia um pouco mais. Não podemos 

ignorar que diversas respostas foram construídas e diversas soluções foram apresentadas 

sem que, no entanto, resolvessem ou mesmo dirimissem o problema e suas conseqüências. 

O que nos faz concluir que ainda estamos a incalculável distância da solução desejada e 

necessária. Demonstram estes esforços e buscas inglórias que estamos fracassando em 

nossa tarefa? Estudiosos e educadores perdem a batalha, apesar da grande maioria não se 

aperceber disso? Talvez sim e talvez não. A resposta a estas questões exige pesquisa e 

reflexões mais aprofundadas, cuidadosas e rigorosas. O fato é que a crise continua e, mais 

que isso, cresce mais e mais a cada dia. Pelo menos essa é a convicção que se nos vem ao 

lermos a literatura disponível sobre o assunto. 

 O que estaria acontecendo e provocando a crise educacional que atinge hoje o 

Brasil?
7
 Será sensato arriscar, hipoteticamente, a afirmação de que a crise educacional com 

que nos deparamos hoje é apenas uma resultante dos fatores sócio-econômicos? Ou seria 

uma crise provocada pelas transformações culturais e psicológicas inerentes ao processo de 

globalização em curso? Quem sabe, e por que não, seja tudo isso apenas um estado das 

coisas tipicamente de passagem de século ou de milênio e, por isso, resolva-se, tudo por si 

mesmo, logo que entrarmos definitivamente no novo milênio? Estariam em crise a 

educação ou a instituição escolar e os sistemas educacionais construídos sob os paradigmas 

da modernidade? Ou mais, estaria em crise o próprio homem e, por conseguinte, tudo que 

lhe diz respeito? 

 A estas e outras questões, muitos respondem apontando para as transformações 

culturais provocadas pela globalização, a passagem das sociedades particulares e fechadas 

para a sociedade global – uma só aldeia em todo o planeta.
8
 É quase consenso, entre os 

estudiosos atuais da educação consultados, que a globalização da humanidade com a 

consequente perda das identidades particulares de povos e culturas é a grande e, talvez, a 

                                                           
7
 - E certamente não apenas no Brasil. Pois, há vasta literatura tratando da crise nos sistemas de educação em 

diversos países e das diversas dimensões destas crises. 

8
 - Salvo engano, essa parece ser a visão de FRIGOTTO e CIAVATTA (2001) e dos demais autores que 

compõem a referida obra. Mas, também, Pablo Gentilli e Tomaz Tadeu da Silva (1994), quando escrevem 

sobre o neoliberalismo e suas repercussões na educação (Silva, 1994 e Gentilli, 1995), fazem referência à 

questão da globalização como causa dos descaminhos e dos principais problemas da educação atual, não 

apenas no Brasil, como em todos os países que integram o terceiro mundo. Na mesma linha caminha Luiz 

Heron da Silva (1998 e 1999) e seus colaboradores. 
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primeira responsável pela crise na educação e nas instituições que dela se ocupam. Alguns 

chegam a acreditar que as crises pessoais, de todos os níveis e graus, são provocadas pela 

globalização.
9
 

 Estas respostas, porém, não respondem tudo. Não satisfaziam às nossas 

inquietações e, por isso, nos remeteram a investigações que intencionaram ir mais além e 

examinar mais profundamente a questão em busca de respostas mais consistentes. Para 

algumas pesquisas e seus pesquisadores, há outras dimensões do problema que ainda não 

foram contempladas nas investigações empreendidas até o momento. E, parece-nos que 

estes têm razão ao apontarem para a existência destas “outras dimensões”. Pois, segundo 

nos parece, as dimensões mais profundas do ser humano, a quem a educação escolar deseja 

educar e, a ele oferecer conhecimentos já prontos, construídos e convencionados, estão 

sendo esquecidas. Ignoradas, talvez. Então, é neste momento da nossa reflexão que a obra 

de Rubem Alves nos pareceu significativa e necessária. Isso porque Rubem Alves não 

pensa a educação, a escola, a sociedade e o ser humano pelos mesmos paradigmas 

utilizados pela maioria dos outros pensadores. Rubem Alves pensa a vida, a educação, a 

escola, a sociedade e o ser humano a partir da antropologia do corpo. Da corporeidade 

como primeira essência do ser humano e, portanto, elemento fundante do mundo 

percebido, vivido e sentido pelo ser humano a que ele denomina dimensão simbólica do 

homem. Nessa antropologia, a linguagem, o corpo, a esperança, o desejo e a beleza são 

elementos fundamentais. Acima de tudo estão no homem as dimensões do prazer, da 

liberdade e da criatividade. Pois são estes os principais constructos da pessoa humana e da 

humanidade que faz distinto o ser humano dos outros animais.  

 Pareceu-nos, desde o início da nossa pesquisa, que dos aspectos e dimensões 

esquecidas, ignoradas ou desconhecidas pelos estudos e pesquisas produzidos no Brasil dos 

dias atuais, os mais importantes e significativos para o processo de ensino-aprendizagem 

são apontados por Rubem Alves.  São eles: o corpo, o prazer, o desejo, a sensibilidade, a 

linguagem, os símbolos, a criatividade, a imaginação, a ludicidade e, entre outros, o 

                                                           
9
 - Entre outros, veja-se especialmente Nilia Viscardi, Violência no espaço escolar e crise do Estado de Bem-

Estar. In: Luiz Heron da Silva (1999, p. 347ss); Angharad N. Valdívia, Repensando a pedagogia para o 

século XXI: garotas adolescentes, cultura popular e a política de identidades juvenis. In: Luiz Heron da Silva 

(1999, p. 62ss) e Rosa Maria Bueno Fischer, Identidade, cultura e mídia: a complexidade de novas questões 

educacionais na contemporaneidade. In: Luiz Heron da Silva (1999, p. 18ss). 
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primado do afeto sobre o intelecto. A estes aspectos Severino chamou de sensibilidade 

desejante quando afirmou:  

O sujeito não é mais cogito puro, ele será agora sensibilidade desejante que se 

constitui a partir de um núcleo inconsciente, energético e libidinal. Assim, a 

reflexão filosófico-antropológica passa a levar em conta uma economia geral do 

desejo e de suas expressões concretas, superando-se a economia da razão pura. 

(SEVERINO, 1999, p. 198). 

 Daí nasceu a nossa proposta de investigar os aspectos pedagógicos e antropológicos 

do pensamento de Rubem Alves. Pois, movia-nos a convicção de que a compreensão da 

crise da educação brasileira, se ela existir real e concretamente, assim como as possíveis 

soluções para erradicá-la, devem ser buscadas nas dimensões mais profundas do ser 

humano, a partir de uma antropologia que conceba o homem como ser complexo e tenha 

em conta a complexidade inerente ao pensar, ao agir, ao sentir e ao ser desse homem na 

cultura e na sociedade, como se pode encontrar indicado, também, nas obras de Morin 

(1990) e D’Ambrósio, (1999). Enfim, uma concepção do homem como ser desejante, 

voltado para o prazer e para a liberdade. Criativo, sensível e destinado à felicidade. Que se 

encontra muito além da sua materialidade e objetividade atuais e visíveis. Porque feito de 

palavras e símbolos. Empreendemos a tarefa de pensar a educação a partir do homem 

enquanto homem, ser específico e peculiar entre todas as espécies animais, sujeito e objeto 

a um só tempo, tanto do processo educativo quanto das investigações sobre este processo 

ou sobre qualquer outro aspecto da realidade que o envolve e que se permite conhecer. 

Aqui reside um dos aspectos, talvez o principal, que nos levaram ao interesse pela 

pedagogia antropológica de Rubem Alves, por sua concepção de homem, de sociedade e 

de vida. Quem é esse homem que pensa, sente, age e deseja, cria e re-cria (o mundo e a si 

mesmo) no mundo e com o mundo, do qual é criador e criatura ao mesmo tempo?  

 Para isso e por isso é que nossa investigação inicia-se ao nos depararmos com três 

questões que nos parecem de fundamental importância, tendo em conta a necessidade de 

sabermos, quem é o homem, este ser que conhece e, por ser humano, deseja e necessita 

conhecer o mundo e a si mesmo.
10

 Uma segunda questão, inevitavelmente ligada a esta, é: 

                                                           
10

 - A esta primeira questão devemos responder com base na antropologia apresentada pelo próprio Rubem 

Alves. Pois, segundo nos parece, o que falta às diversas tentativas de compreensão da crise da educação atual 

é, exatamente, a compreensão da antropologia que dá sustentação aos sistemas educacionais construídos pelo 

mundo ocidental. Por outro lado, a mudança ou transformação nesses sistemas educacionais passa, 

obrigatoriamente, pela construção ou adoção de outra antropologia, outros paradigmas antropológicos que 

suscitariam concepções e modelos diferentes dos atuais. Há iniciativas nesse sentido, algumas até muito 

próximas de nós, porém, são tão pouco conhecidas que pouco podemos falar sobre elas. Refiro-me às escolas 
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O que é educar e, por conseguinte, o que é educação? A pergunta sobre o porquê da 

educação, isto é, sobre o fim último da educação deve aparecer inevitavelmente logo que 

as duas anteriores estiverem, pelo menos, parcialmente respondidas. Junto a esta terceira 

questão estará o como, isto é, a questão do método ou a melhor maneira de se efetivar a 

educação. Foi o que efetivamente ocorreu em nossa investigação.  

Essa foi a nossa busca, nossa pesquisa e nossa aventura. E, como esperávamos, no 

transcurso da nossa jornada lúdico-intelectual, deparamo-nos com inúmeras surpresas 

agradáveis, outras nem tanto, nascidas das leituras e investigações da própria obra de 

Rubem Alves, pois, tivemos de, com ele, beber em fontes de não fácil apreensão dos 

conteúdos que trazem, como Nietzsche, Marx e Freud, Santo Agostinho, Bachelard, 

Schopenhauer, Kierkegaard e muitas outras onde fincadas estão as raízes do seu pensar 

filosófico, antropológico e pedagógico e, também, do seu sentir o mundo, o homem e a 

vida. 

 As três questões apresentadas acima e as fontes em que bebe Rubem Alves 

apresentaram-se, conforme já nos parecia desde o início da nossa caminhada, como 

carruagens que nos conduziram ao venturoso e agradável passeio pela obra do pensador de 

Boa Esperança e, ao mesmo tempo, nos possibilitaram ver, de forma agradável e lúdico-

filosófica (sonho, desejo e esperança nossos desde a confecção do nosso projeto), as 

respostas que a elas foram-se apresentando e, lentamente se confirmando. Confirmando de 

forma agradável a nossa esperança inicial de encontrar nos textos de Rubem Alves 

respostas às nossas antigas e inquietantes perguntas que nos faziam querer e buscar saber: 

O que é educação? Por que se educa? E, por fim, como deve se dar a ação educativa do 

homem sobre si mesmo e sobre seus semelhantes? Porque, pensávamos desde o início das 

nossas atividades da pesquisa, certamente assim possamos compreender as razões que 

levaram Jean Piaget a deixar os moluscos e passar a estudar os homens. Talvez, com 

Rubem Alves, possamos nos aproximar da compreensão do porque o homem é corpo e 

mente num só ser indivisível, contemplativo e erótico num único e mesmo sentir 

indissociável. Por que o homem é um ser desejante e o corpo, dominando a razão, busca 

                                                                                                                                                                                
Waldorf, à Escola da Ponte em Portugal e a re-surgente Escola Vocacional (esta última extinta em 69 pelo 

Governo Militar). Porém, mais que isso, a antropologia apresentada por Rubem Alves parece estar 

estreitamente associada ao pensamento de Friedrich Nietzsche e de alguns poetas como Fernando Pessoa e 

Adélia Prado. 
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alcançar o objeto dos seus desejos e os meios de satisfazer suas necessidades de prazer?
11

 

Eram algumas das questões que nos moviam, desde o início. 

 Foi neste contexto e com estas intenções que buscamos na obra de Rubem Alves, as 

respostas por ele apresentadas, uma vez que consideramos que ele coloca com propriedade 

e maestria a questão da educação da pessoa humana, fazendo permear-lhe a concepção de 

homem que sustenta tanto a educação pensada e praticada pela sociedade atual [educação 

tradicional] quanto a educação que imagina, deseja e propõe. Além disso, ele insere, com 

lucidez e beleza poética, a sua proposta pedagógica no âmbito da libertação do homem. 

Libertação que, obrigatoriamente, deve supor o prazer, a autonomia, a criatividade, 

elementos já reivindicados pelos pensamentos de Paulo Freire, George Snyders, Edgar 

Morin e pelos defensores da transdisciplinaridade. Rubem Alves não é o único nem o 

pioneiro a tratar dessa questão, mas é, segundo nossa compreensão, muito atual e, também, 

um dos mais completos e, certamente, o mais incisivo dos autores brasileiros a se ocupar 

deste assunto ao longo do século XX. O que já é suficiente para justificar a escolha de sua 

obra e sua proposta pedagógica como objeto de nossa pesquisa. 

 No entanto, como já prevíamos, tivemos algumas dificuldades em nossa pesquisa, 

na tarefa a que nos aventuramos e, empreendemos de forma decidida, devido à perversa 

assistematicidade da obra deste autor. Sua proposta pedagógica, conforme já prevíamos e 

nos foi dado constatar ao longo da nossa pesquisa, está dispersa numa vasta coletânea de 

crônicas e conferências que ele vem produzindo desde o início dos anos oitenta e que 

tivemos de coletar e delas extrair o que procurávamos. Foi assim, segundo já estava 

previsto em nosso projeto desde o início, um trabalho de garimpagem. Uma busca 

arqueogenealógica. Na qual nossa tarefa foi campear os fragmentos, pequenas peças, dessa 

proposta pedagógica e colocá-la em linguagem acadêmica. No entanto, malgrado as 

dificuldades que tivemos de enfrentar, foi, indubitavelmente, uma tarefa divertida e 

prazerosa, uma vez que nossa busca teve dois focos que muito nos moveu e animou-nos a 

trabalhar. A saber; a) a antropologia que lastreia o pensamento de Rubem Alves e b) a 

pedagogia que ele propõe, quase sempre de forma implícita, em textos não acadêmicos. A 

                                                           
11

 - Há um trecho de Nietzsche que Rubem Alves retoma várias vezes, sempre que se refere ás relações entre 

corpo e inteligência ou entre corpo e razão. “O corpo diz para o seu eu: “Sinta dor aqui!” Então o eu sofre e 

pensa em como parar de sofrer – e é isto que o faz pensar. O corpo diz para o seu eu: “Sinta prazer aqui!” 

Então o eu sente prazer e pensa no que fazer para ter de novo o prazer – e é isto que o faz pensar...” – Desta 

forma está  citado em Estórias de quem gosta de ensinar, p. 21. No Variações sobre o prazer, p.84 a citação 

tem pequena variação – (Cf. ALVES, 1984, p. 21 e ALVES, 2011, p. 84). 
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nossa tarefa foi, pois, através da técnica e da arte da arqueogenealogia, colher os 

fragmentos de uma e de outra, enquanto gozávamos o prazer de ler os belos e poéticos 

textos do filósofo e educador de Campinas que, certamente, faz com prazer e arte o que 

gosta de fazer. Assim como o autor desta pesquisa que lhes está sendo entregue. 

 Aqui é necessário ressaltar que trabalhamos com o pressuposto de que a educação 

atual, aquela que se pode encontrar nas práticas cotidianas das instituições escolares, tem 

por base de sustentação uma concepção de homem. Provavelmente o homem platônico-

cartesiano. Dividido em corpo e alma. No qual a razão é superior às sensações. O corpo 

deve ser domado e dominado pela razão. Concepção em que o corpo é apenas uma 

máquina a ser conhecida pela razão, pela lógica (instrumento da razão para o conhecimento 

e domínio do mundo) e pela ciência positiva e iluminista. Por isso é que a escola se ocupa 

apenas da inteligência lógico-matemática
12

 dos seus alunos. Esta já é o bastante para o 

processo de ensino-aprendizagem nos moldes da pedagogia tradicional.  Em contraposição, 

Rubem Alves apresenta-nos outro homem. Um homem criado e sustentado pela 

linguagem. Homem corpóreo e historicamente situado. Homem erótico, em constante 

busca do prazer e da liberdade. Movido pela dimensão simbólica que o constitui, pelos 

desejos e paixões. Pela dimensão estética expressa pela poesia e pelas sensações advindas 

dos sentidos. Homem que ri e que brinca enquanto faz-se na história e produz a vida 

produzindo-se. Homem, por fim, homo creator. E creator porque eróticus. 

 Trabalhamos com a hipótese de que Rubem Alves pensa a educação, a partir do ser 

humano situado na história, na cultura e na condição humana, reais e construídas, 

humanamente, pelo próprio ser humano em circunstâncias específicas e determinadas. 

Segundo nossa leitura, Rubem Alves pensa a educação a partir da e na complexidade do 

homem, da história e da existência humana. Em sua obra nos foi dado encontrar traços 

seguros de um pensamento transdisciplinar e mais ainda: a sensibilidade poética inerente 

ao existir humano. Para Rubem Alves, a vida humana é, por natureza, simbólico-poética e 

urdida em direção ao prazer e a liberdade. Além disso, é, toda ela, criada simbolicamente, 

pelo próprio homem, no interior da história e da cultura. Mas registrada no corpo. Pois, o 

corpo é o centro da vida humana. Há aí pressupostos antropológicos que rompem com os 

                                                           
12

 - Conforme teoria amplamente divulgada por Howard Gardner em seu Frames of Mind: the theory of 

multiple inteligences e Multiple Intelligences – The Theory in Practice. Publicados no Brasil pela Editora 

Artes Médicas de Porto Alegre, com os títulos: Estruturas da Mente: a teoria das inteligências múltiplas, 

1994 e Inteligências Múltiplas – A teoria na prática, 1995, respectivamente.  



24 
 

paradigmas que sustentam a escola e a educação vigentes no atual sistema de educação no 

Brasil. E, neste contexto, aparecem claras evidências da indubitável proximidade entre 

Rubem Alves e filósofos como o alemão Friedrich Nietzsche (1844 - 1900). Com o francês 

Gastón Bachelard (1884 – 1962). E, também, com pensadores latinoamericanos que 

pensam a partir do “ser outro” no mundo ocidental. Dentre estes Enrique Dussel (1934 - ). 

 Buscamos nos escritos de Rubem Alves a educação e o fazer educativo, agir 

pedagógico, pensados e efetivados a partir do homem e das complexas relações cotidianas 

que este homem estabelece com o mundo, consigo mesmo, com seus semelhantes, com a 

vida e com o desejo (e necessidade) de prazer e de liberdade. Enfim, com seus sonhos. Por 

isso, trabalhamos com a hipótese de que este pensador muito tem a oferecer a toda e 

qualquer reflexão que se pretenda ampla, profunda e cuidadosa sobre a educação do 

homem em suas variadas dimensões e sobre os (des) caminhos da educação escolar no 

Brasil atual. Rubem Alves é hoje, de acordo com nossa interpretação, leitura indispensável 

a educadores, pensadores e pesquisadores da educação de todo o mundo, principalmente do 

Brasil. Mesmo aqueles que com ele não concordam. Pois, começa por quebrar os 

paradigmas vigentes nas concepções de educação ao propor uma educação que, tanto na 

teoria quanto nas práticas escolares, destoa das propostas vigentes em nossos dias. Rubem 

Alves propõe elementos novos para as práticas educativas como o corpo, o desejo, a 

criatividade e o prazer que, segundo ele, são inerentes ao próprio ser humano. A concepção 

de homem, antropológica, que Rubem Alves apresenta como sustentação de sua proposta 

pedagógica conflita com a antropologia que sustenta os saberes das ciências positivas e 

iluministas presentes nos meios escolares. 

 A obra de Rubem Alves é fundamental na reflexão sobre o cotidiano humano e os 

caminhos e descaminhos por que passa a educação escolar nas sociedades capitalistas neste 

início de século. Com ela é possível pensar a educação a partir do ser humano total e 

situado, dialeticamente, na história, na cultura e na condição humana, ou seja, na condição 

existencial de construtor dessas realidades que o envolvem e nas quais deve agir, uma vez 

que são, por ele próprio, construídas para que nelas possa existir humanamente. 

 Queremos, no entanto, lembrar aos nossos leitores e leitoras que a nossa pesquisa se 

deu, mais especificamente, em torno dos conceitos de homem (Antropologia) e educação 

(Pedagogia) apresentados, muitas vezes de forma implícita, outras vezes não tão implícitas, 

na obra de Rubem Alves. Buscamos saber se esses conceitos da forma como são 
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apresentados por Rubem Alves podem ou não contribuir para a construção real do 

conhecimento naqueles e naquelas que irão atuar como educadores na formação dos alunos 

dos níveis Fundamental e Médio da educação formal, que se dá no interior das escolas, no 

chão das salas de aula. E, também, a repercussão desse saber na vida cotidiana dos alunos 

da educação básica. Acompanhou-nos a desconfiança de que o termo ou conceito 

“conhecimento” utilizado aqui não tem o mesmo significado que recebe no interior do 

pensamento positivista e iluminista, menos ainda, no pensamento pragmatista, muito 

presente no pensar a educação no transcurso do século XX, a partir das influências de 

pensadores afinados com a lógica capitalista propagada pelo pensamento hegemônico 

proveniente da Europa e dos Estados Unidos. 

 O ser humano necessita de educação, pois, é esta que o conduz ao conhecimento de 

si mesmo, do outro (seu semelhante) e do mundo que o cerca e envolve. No entanto, a 

educação fragmentada, disciplinar e, portanto, subdividida em inúmeras disciplinas 

formalizadas e oferecidas no interior das instituições escolares, não satisfaz às 

necessidades humanas na construção do conhecimento. Ao contrário, impede a construção 

do saber de que carece o ser humano na busca de relacionar-se com o mundo, com seus 

semelhantes e consigo mesmo na construção racional
13

 de sua existência e da história na 

qual se dá a vida e a luta pela liberdade e pela felicidade. 

 Por outro lado, a prática educativa, o fazer educativo concreto, é mais que uma 

técnica, exige recursos didático-pedagógicos, que possibilitem a aprendizagem de forma 

efetiva e prazerosa. Isto é, que permitam ao aprendiz, às pessoas em processo de 

construção do conhecimento, aprender a aprender. Gostando do que aprende e do próprio 

processo de aprendizdo. Mas todo agir pedagógico se efetiva a partir de pressupostos 

teóricos. E esses pressupostos precisam ser conhecidos. E, neste aspecto, a educação 

escolar atual no Brasil encontra-se carente de uma de suas principais características: a 

concepção de homem e de educação. Na verdade o que falta à educação e aos professores 

brasileiros dos nossos dias, não é a concepção de homem e de educação. Pois, estas 

existem. O que falta é a clara consciência da existência destas concepções e da ação delas 

                                                           
13

 - Devemos lembrar aqui que essa construção da existência humana de que estamos falando, por ser uma 

construção social, historicamente situada e simbólica, não é tão racional como estamos acostumados a 

conceber a partir dos paradigmas das ciências positivas. É ela uma construção histórica, cultural e 

circunstancial e não puramente racional como nos fazem acreditar as ciências e a educação modernas. Neste 

aspecto a concepção proposta por Rubem Alves rompe com a concepção moderna de racionalidade, na qual 

há uma incontestável supremacia do cogito cartesiano. 
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como pressupostos no agir educativo. No interior do processo educativo formal. Hoje 

educa-se sem se dar conta e sem ter em conta estas concepções e pressupostos que dão 

sustentação ao agir educativo. Mesmo que esta ignorância não impeça que sejam elas as 

bases sobre as quais se ergue toda e qualquer educação: a formal, a informal e a não-

formal. Carece-se, também, no fazer educativo no Brasil dos dias atuais, da consciência de 

que o homem é sujeito do processo educativo no qual está inserido e do qual, saiba ou não, 

é ator e autor. Na interdependência social, cultural, política, econômica e corporal. E que a 

aprendizagem só será significativa e eficiente se for prazerosa. Se nas relações pedagógicas 

os sujeitos nelas envolvidos puderem perceber e desfrutar do Saber e do Sabor desse saber, 

como sugere insistentemente Rubem Alves em quase todas as suas crônicas.
14

 Esta forma, 

ainda por ser construída ou re-construída, pois, ausente na educação escolar desde sua 

origem, deve conceber o saber e a educação como processos complexos, contínuos e em 

construção permanente e as ciências positivas,
15

 como etapas do processo do conhecimento 

humano, e este, por sua vez, como um instrumento da e na construção do homem e do 

mundo. Construção que se dá pelas relações de produção que o homem estabelece com o 

mundo que o cerca, com seus semelhantes e consigo mesmo
16

. Com isso, talvez seja 

possível pensar na possibilidade de superar a atual deficiência do aprendizado escolar e, 

através dessa superação, efetivar a abertura do homem para o processo de hominização e 

humanização, que o leva em direção ao saber que lhe é necessário, natural e inerente e, por 

isso mesmo, gerador de vida prazerosa (Eros) e superador da cultura thanática consolidada 

                                                           
14

 - Contra à ideia e à prática da educação como sacrifício necessário ao aprendizado insurge toda a obra de 

Rubem Alves. É pregação constante em quase todas as suas crônicas. A proposta de Rubem é a educação 

como ato prazeroso e, conseqüentemente, a educação para a o prazer e a liberdade. Esta é a idéia principal e 

que permeia toda a sua obra. No entanto, Rubem Alves admite que educação é quefazer sério, profundo e 

rigoroso. Pois, aprender é quefazer que exige dedicação e cuidado, esforço e trabalho duro, atenção e 

concentração. Mesmo assim, exigindo certa dose de sacrifício em determinados momentos, deve 

proporcionar prazer, tanto ao aluno/aprendiz quanto ao professor, educador, mestre.... 

15
 - A ciência é, desde seu início, um jogo que tem suas regras, normas e rigorosidade necessárias à 

compreensão da realidade – sociedade moderna – na qual se encontra o homem que faz a sociedade, a si 

próprio e à ciência. Que constrói o jogo do qual participa. Veja neste aspecto o livro de Rubem “Filosofia da 

Ciência” (1981), cujo sub-título é bastante significativo: introdução ao jogo e suas regras. Por outro lado, 

Rubem Alves cita repetitivamente a obra de Hermann Hesse: o jogo das contas de vidro (Brasiliense, 1969), 

quando se refere ao conhecimento como atividade lúdica e prazerosa. 

16
 - O homem constrói o mundo e a si mesmo, e tudo que há no mundo e com o homem se relaciona, através 

da imaginação criativa e da linguagem. Esta, ela própria, fruto da criatividade humana.  O homem cria a 

palavra-símbolo, a linguagem, e joga com ela. E nesse jogo – lúdico por natureza e por necessidade do 

próprio existir humano – cria e re-cria tudo que há à sua volta. É o homem quem cria o mundo, a si próprio e 

as divindades a quem atribui toda a criação, inclusive a dele próprio. Sobre essa temática ver, especialmente, 

as obras de Karl Marx, Ludwig Feuerbach e Ludwig Wittgenstein. Ambos muitas vezes citados por Rubem 

Alves. 
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ao longo da modernidade, e mais especialmente no transcurso do século XX.
17

 Romper 

com as estruturas de pensamento e ação vigentes hoje seria, para Rubem Alves, mostrar ao 

homem que as verdades que o movem são falsas, são ilusões que o privam daquilo que 

deveria ser o foco e o motivo primeiro da existência humana: o prazer, a alegria, a 

experiência do lúdico, do jogo, a prática do brincar, o desejo e o riso, que são naturais e 

inerentes ao próprio ser humano. Neste aspecto, é válido e acertado dizer que o homem 

moderno, filho – ou produto – das sociedades urbano-industriais, está desumanizado, 

desviado do curso normal e saudável da sua existência, pois distanciou-se do prazer do 

jogo livre e libertador da imaginação de inventar, continuamente, a si mesmo e ao mundo 

que é sua casa. Seu jardim. Seu paraíso, como afirma a Bíblia. A idéia de casa e jardim é 

muito cara a Rubem Alves. É uma constante em sua obra, principalmente nas crônicas 

mais recentes e faz-se muito significativa na compreensão da sua concepção de homem e 

de mundo e, conseqüentemente, de educação. Casa e jardim é a mais bela e completa 

metáfora que ele encontrou para dizer, expressar, onde o homem mora e vive e para 

compreender que este homem destina-se ao prazer e à felicidade
18

. 

 Diante do que foi dito acima, é que construímos o nosso objeto de estudo. Isto é, 

investigar se há uma proposta pedagógica na obra de Rubem Alves. E, em havendo, em 

que consiste esta proposta e se ela pode ajudar a construir ou, pelo menos, possibilita a 

construção de uma escola e uma educação que promova efetivamente o conhecimento 

humano. Conhecimento este que, por sua vez, promova a educação como ação 

humanizadora do homem e das relações que este estabelece com o mundo e com seus 

semelhantes. Que possibilite e promova a criação de novos rumos para a sociedade e para 

as relações humanas. E, quem sabe, redirecione as relações das culturas atuais com o 

Planeta onde moramos. Para tanto pensamos primeiramente e de modo particular no aluno 

da graduação, dos cursos de licenciaturas, pois, estes, uma vez graduados, vão atuar como 

professores e professoras no Ensino Fundamental e Médio
19

. Pois, os consideramos 

                                                           
17

 Lembremos a pesquisa de Marcelo Masagão: “Nós que aqui estamos por vós esperamos”. 

18
 - Ao utilizar as ideias de Casa e Jardim, essa metáfora para falar do homem da vida e do mundo, Rubem 

Alves passeia pelas Escrituras Sagradas, pelo Budismo, pela filosofia e, principalmente, pela psicanálise. E, 

também, pelo conceito grego de oikós: a casa onde moramos todos nós. 

19
 - Neste aspecto o projeto que apresentamos não se pretende tão amplo como a obra de Rubem Alves. 

Certamente estamos pensando no homem e na sociedade como totalidades, no sentido amplo do significado 

dos dois termos. No entanto, nossa pretensão é bem mais humilde e modesta. Queremos começar com um 

foco bem menor, mais próximo e mais palpável. Mais condizente com as nossas possibilidades. Eis porque 

pensamos nos professores das escolas de educação básica, professores do ensino fundamental e médio.  
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elemento de fundamental importância na formação da consciência, no processo de 

endoenculturação das novas gerações. É do saber e das ações destes professores junto 

àqueles que são hoje crianças, adolescentes e jovens que brotarão a vida e as relações 

humanas do futuro próximo. Pois, o professor do ensino fundamental e médio é, 

indubitavelmente, pólo desencadeador e norteador, por excelência, dos saberes e das ações 

das novas gerações. São como que abridores de portas por onde passarão os membros das 

novas gerações. 

 Devemos lembrar ao leitor e à leitora que trabalhamos aqui com a concepção de 

conhecimento como construção humana, histórica e culturalmente situada, conforme 

sugerido por Michel Foucault. O conhecimento é, portanto, social, cultural e histórico. É 

construído pelo homem, pela cultura, situada no espaço e no tempo. Também a escola e a 

educação são construções do homem. Criação cultural cuja finalidade primeira é integrar o 

indivíduo (a parte, na perspectiva de Pascal) na sociedade (o todo). Processo este que se dá 

via palavra, linguagem. Esta linguagem é um conjunto de sinais e símbolos criados para 

possibilitar as relações entre os homens e destes com as coisas do mundo no qual está 

inserido. Nesta perspectiva o conhecimento é uma ferramenta de domínio e dominação. 

Que possibilita ao homem a ação de manipulação das coisas que no mundo há. 

Conhecimento que muda, varia, transforma-se e se conforma, de acordo com a concepção 

de homem vigente. Para o homem X o conhecimento deve ser e é X, para o homem Y, o 

conhecimento deve ser e é Y. E assim por diante. Nesta perspectiva, Rubem Alves 

concorda com o que pensa Thomas Kuhn (1922 - 1996) sobre as revoluções científicas e 

suas estruturas. As mudanças nas ciências e na educação são, essencialmente, estruturais
20

. 

 Neste contexto é, portanto, necessário e oportuno perguntar: Que vida e que 

relações serão estas que estão sendo gestadas nos bancos escolares atuais? E ainda mais: 

Para onde caminha a humanidade conduzida por seus educadores, seus saberes e seus 

modelos educativos? Estas perguntas, segundo nos parece, perpassam as reflexões de 

Rubem Alves desde seus escritos acadêmicos até suas crônicas mais recentes. 

 Mesmo não tendo sido estas as questões mais importantes em nossa pesquisa, elas 

apareceram como necessárias, e até inevitáveis, ao longo do percurso de nossas 

                                                           
20

 - Sobre este aspecto veja-se a obra de Rubem Alves Filosofia da ciência: introdução ao jogo e saus regras. 

De 1981. E, também, suas oito crônicas com o mesmo título: “O que é científico?”, publicadas como III Parte 

da obra Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação. De 1999. 
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investigações. Especialmente quando nos ocupamos com a compreensão da antropologia 

subjacente à proposta pedagógica de Rubem Alves. Pensamos que a pedagogia proposta 

pelo filósofo de Campinas e por nossa pesquisa explicitada, certamente possibilitará a 

construção de um conhecimento mais adequado e funcional às necessidades de uma 

educação mais humana, mais atual, mais próxima da vida e, por isto mesmo, mais alegre e 

prazerosa. Por necessidade humana, estamos aqui entendendo a necessidade de descobrir-

se como sujeito, criador e criativo. Como ser de linguagem e de desejo e, por isso mesmo, 

destinado ao prazer, à alegria e à felicidade. Descobertas estas que, segundo pensamos 

desde a nossa pequenez, trarão elementos para uma verdadeira revolução social e 

psicológica que resvalará na cultura e na política provocando mudanças significativas na 

vida dos homens e nas estruturas sociais. É, também, o que pensamos pensar Rubem Alves 

ao fazer sua proposta de educação e de escola para os dias de hoje.
21

  

 É necessário investigar se o insucesso dos sistemas educacionais e da educação 

escolar dos dias atuais e as conseqüentes insatisfações e angústias apresentadas por alunos 

e professores, são fruto do desconhecimento do ser humano
22

. São resultantes da ausência 

                                                           
21

 - Neste aspecto recomendamos que se veja as obras de Rubem Alves: A gestação do futuro. Campinas-SP: 

Papirus, 1993. 199 p; A escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir. (3ª ed.). Campinas-

SP: Papirus, 2002. 120 p; Aprendiz de mim: um bairro que virou escola. Campinas-SP: Papirus, 2004. 124p e 

Vamos construir uma casa? Doze lições para a educação dos sentidos. Campinas-SP: Papirus, 2006. 127p. 

Pois, estas obras trazem as raízes e fundamentos do pensamento pedagógico deste autor. 

22
 - A frase “desconhecimento do ser humano” tem, no emprego que fizemos dela, dois sentidos e se nos 

oferece como possibilidade e instrumento de uma brincante reflexão. Ao empregá-la estamos, bem ao gosto 

de Rubem Alves, brincando com as palavras e com as idéias nela contidas, a saber: a) o ser humano que não 

conhece e b) o ser humano que não é conhecido.  Seria muito divertido retomar aqui a velha polêmica 

colocada por Sócrates (ou por Platão) em torno do dístico “conheça-te a ti mesmo”. A recomendação visa 

incitar ao sujeito cognoscente a conhecer-se a si mesmo. Supondo que este não tem ainda esse conhecimento 

de si mesmo. No entanto, seria o sujeito cognoscente, também ele, cognoscível? E daí a clássica questão: o 

conhecimento deve iniciar pelo mundo, pelo universo exterior ao sujeito que conhece, investiga, pensa? – 

como faziam os filósofos da Physis. Ou deve começar pelo conhecimento do sujeito cognoscente, isto é pelo 

homem? Em outras palavras, quem deve ser conhecido ou investigado primeiro? 

Neste contexto parece-nos que o pensar a educação, especialmente seus problemas e as possíveis soluções a 

serem dadas a estes problemas, se faz mais sensato e eficiente se considerar, primeiro, a questão do 

“conhecimento do ser humano”. E perguntar com profundo interesse quem é esse homem que vai ser, ou está 

sendo, educado? Quem é esse homem que educa a outros homens? Estamos convencidos de que somente 

depois de respondidas estas questões ou no bojo delas, é que as perguntas sobre a escola e sobre a educação 

podem fazer sentido. Não sendo assim, parece-nos que as reflexões sobre a escola e sobre a educação soam 

como címbalos rotos, partidos. Basta que atentemos para um detalhe muito simples: a educação se dá em 

torno do homem. Nasce dele e a ele se dirige. O homem é, neste sentido, o princípio (a razão primeira) e o 

fim da educação. Como poderia se dar o processo educativo sem o conhecimento deste homem? Difícil não 

terminar esta reflexão brincante sem citar o professor Severino quando afirma: “coloca-se, com efeito, uma 

questão antropológica: trata-se de explicitar qual o sentido possível da existência do homem brasileiro como 

pessoa situada na sua comunidade, de tais contornos sociais e em tal momento histórico.” (Severino, 1986. p. 
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de um saber antropológico e de um conhecimento do conhecimento (saber 

epistemológico), como afirma Rubem Alves, por parte tanto da instituição escolar quanto 

dos educadores que nela atuam. Saber ausente, também, em boa parte das pesquisas sobre 

educação que se realizam hoje no Brasil. 

 Desconhecimento este que poderia ser, hipoteticamente, esquematizado da seguinte 

forma: 

1 – A escola não conhece o ser humano, não possui um saber antropológico explicito e 

consciente;
23

 

2 – Por não conhecer o ser humano, não sabe como ele constrói (sequer que ele constrói, 

ao invés de adquirir) o saber de que necessita para (realizar o processo de) hominizar-se e, 

desta forma, humanizar o mundo no qual vive e com o qual se relaciona; 

3 – Em conseqüência disso a escola não consegue educar o ser humano para a construção 

do conhecimento e, a partir deste, para ações humanizadoras e hominizantes. Mesmo que 

esta seja sua proposta e sua tentativa, buscadas com sinceridade, mas sem sucesso; 

4 – Por não saber construir conhecimentos hominizantes e humanizadores, o ser humano 

(Homem) se perde do processo, naturalmente humano, de humanização da natureza e das 

relações que estabelece com o mundo que o cerca e com seus semelhantes; 

5 – Ao se perder do processo de humanização, de si e da natureza, este ser humano cria 

uma reação (uma resposta) a partir da frustração e do mal-estar provocados por ela, que se 

manifestam em forma de angústia, desolação e impotência e que geram sofrimento; 

6 – Frustrado e angustiado o ser humano torna-se violento. Pratica violência contra a 

Natureza, contra seu Semelhante e contra ele próprio, pois, sentindo-se impotente deseja 

ter o poder que sabe não possuir e sabe, ao mesmo tempo, que não o possui porque este lhe 

foi subtraído por outrem, no interior de um amplo processo de dominação; 

                                                                                                                                                                                
XIV). É essa questão antropológica que nos move a pesquisar e buscar compreender a educação brasileira 

deste início de século. É a mesma questão antropológica que nos leva à obra de Rubem Alves.  

23
 - Rubem Alves coloca esta questão em termos de dissociação entre o Saber e o Sabor do saber. Entre a 

ciência e a sapiência: o dilema da educação, São Paulo, Loyola, 1999. 
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7 – Uma vez violento e, conseqüentemente, violentado pelas situações, circunstâncias e 

estruturas criadas por ele próprio, o Homem passa a agir de forma destrutiva. Destrói a 

Natureza, ao seu Semelhante e a Si próprio. Promove a morte e a violência. Cria uma série 

de ilusões que promovem aquilo que Freud denominou cultura thanática; 

8 – O Homem é um ser criativo por natureza e, mesmo violento e violentado ou, em outras 

palavras, desumanizado, ele não perde a criatividade, a capacidade de criar, e, desta forma, 

pode criar inúmeras formas de destruição, desde as mais simples às mais complexas e 

sofisticadas, do Tacape à Bomba Atômica, da Servidão Voluntária às Guerras Santas [ou 

Justas, como se dizia no Brasil Colonial], da escravidão aos salários de fome; 

9 – O Homem é um ser criativo, mas carente da Consciência do seu poder criativo. Por 

isso, quando desviado, desgarrado do processo de hominização e humanização, cria coisas 

e processos que ele próprio não sabe, não consegue entender, de onde veio nem para que 

serve, mas que uma vez postas em funcionamento produz resultados, consequências desde 

as mais restritas e particulares até as mais abrangentes e universais; 

10 – Ao perceber que não compreende o significado e a função originária daquilo que 

criou, de sua criação, o ser humano inventa (criativamente) uma utilidade ou uma 

justificativa, quase sempre falsa e ilusória, para estas criações. Nomeia, como fez Adão e 

Eva no Paraíso, as coisas que o cercam, inclusive as que ele próprio criou. 

 Ora, para conhecer o ser humano é necessário ir ao seu encontro, e deve-se ir 

sabendo-se que, devido sua complexidade, não podemos encontrá-lo a não ser 

parcialmente. Talvez essa seja uma das mais fortes justificativas para a fragmentação do 

saber moderno, em especial o saber escolar. No entanto, já é hora de olharmos o ser 

humano de forma mais completa, isto é, a partir do seu todo, do conjunto das partes ou 

totalidade das dimensões e aspectos que o compõem e não mais praticar a visão 

fragmentada imposta pela modernidade. Nesse aspecto é que a obra de Rubem Alves se 

apresenta como um exercício exemplar. Um excelente exemplo desse olhar para o homem 

a partir de sua totalidade e da sua completude/incompletude. Dessa forma foi que a obra e 

o pensamento deste filósofo nos ajudou, salvo engano nosso, a investigar e ver que a sua 

proposta pedagógica nos convida para uma educação do Homem Novo. Senhor dos seus 

Sonhos e consciente dos seus Sentidos e Desejos. Capaz de empreender a construção 
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coletiva da vida, da história e de um mundo onde todos podem morar e viver de forma 

alegre e prazerosa. 

 Acreditamos, por isso, que é oportuno, necessário e urgente, atentar para as 

conclusões do pensamento de Rubem Alves, que explicitamos e sintetizamos em nossa 

investigação e adotar ações educativas que recriem o fazer educativo nas escolas para que a 

educação possibilite ao ser humano construir conhecimentos, pensar e compreender o 

mundo que o cerca e o universo que o envolve, interior e exteriormente. E que esse fazer 

educativo seja gostoso, eivado de prazer. E não torturante, cansativo e entediante, para 

alunos e professores, como o que temos nos dias atuais. 

 Acreditamos também que os resultados de nossa análise desse pensamento nos 

permite afirmar que a obra de Rubem Alves nos pode guiar satisfatoriamente por esta 

vereda. É nossa esperança que o leitor e leitora possa acompanhar-nos nos raciocínios que 

registramos a seguir. É esperança e convicção. Humanas demasiado humanas, estamos 

disso conscientes. 

Expostos assim nossos pressupostos, preocupações, hipóteses e objetivos, 

propomos desenvolver nossa caminhada argumentativa em torno dos seguintes núcleos de 

análise e de reflexão.  

No primeiro momento apresentamos uma necessária revisão bibliográfica dos 

estudos já realizados sobre a obra e o pensamento de Rubem Alves. Neste primeiro 

capítulo, buscamos saber o que já foi escrito pelos pesquisadores que nos antecederam no 

estudo sobre a obra e o pensamento de Rubem Alves. Então, encontramos monografias, 

dissertações de mestrado, a primeira apresentada nos Estados Unidos, em 1974. Também, 

seis teses de doutorado, três realizadas no Brasil e três no exterior. Nesta etapa da pesquisa 

descobrimos que há amigos, leitores, discípulos e pesquisadores da educação que, também, 

registraram em livros suas considerações sobre o pensamento e a obra do pensador de Boa 

Esperança. Certamente que muita coisa nos escapou, por isso confessamos que essa parte 

do nosso texto está carente de complementações. É apenas indicativa do que já foi pensado 

e escrito sobre o autor em questão.  

Num segundo passo, apresentamos o que consideramos serem as principais fontes 

de inspiração, ou as raízes filosóficas, antropológicas e contraculturais do pensamento 

pedagógico de Rubem Alves. Também aqui não temos a pretensão de esgotar o assunto, 
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pois muito vasto e profundo é o terreno em que se alastram estas raízes. Porém, foi nossa 

empresa a busca de encontrar e compreender estas raízes. E, depois de apreendê-las, 

perguntar, desde este ponto, se o pensamento que pensa o filósofo de Campinas pode ser 

considerado como proposta pedagógica. A nossa resposta inicial, ou nossa hipótese 

acadêmica e hiperbólica, é que sim. Acreditamos que o pensamento e a obra de Rubem 

Alves, em especial a parte que versa sobre educação, escolas, professores, ambientes e 

relações pedagógicas, podem sim, ou melhor, devem ser considerados como sua proposta 

pedagógica. Proposta que está em dissintonia com a pedagogia tradicional. Até mais: 

choca-se contra esta. Principalmente na dimensão metodológica, uma vez que, 

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

de forma alguma diminui a cientificidade, a profundidade, a seriedade e densidade dos seus 

escritos, mas, certamente, dificulta enormemente tanto a compreensão quanto a 

sistematização acadêmica desta proposta. Desafio que o capítulo se propõe a enfrentar. 

Mesmo sabendo das possíveis contestações à nossa conclusão, estamos 

convencidos de que estas raízes estão sedimentadas em conhecidos filósofos dos séculos 

XIX e XX como Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. Além destes, suas 

raízes estão, também, fincadas nos pensadores da Escola de Frankfurt, nos principais 

representantes do romantismo do século XIX e em diversos teólogos da corrente crítica e 

historicista da teologia européia, além dos princípios da Teologia da Libertação.  

Com os dados e resultados do capitulo segundo, nos encaminhamos para a terceira 

etapa da nossa pesquisa na qual apresentaremos nossa leitura de algumas obras de Rubem 

Alves. Para isso selecionamos algumas crônicas que consideramos indicativas do 

pensamento pedagógico deste autor. Tendo em conta que o pensamento pedagógico de 

Rubem Alves se dá no diálogo de contraposição, de negação, à lógica e aos fundamentos 

da pedagogia tradicional, nesse capítulo, nossa intenção é responder à questão: em que a 

proposta pedagógica colhida nas crônicas de Rubem Alves se contrapõe à pedagogia 

tradicional?  

Nesta terceira parte do nosso trabalho empreendemos uma busca antropológica, já 

proposta no projeto inicial desta pesquisa, na qual queremos saber quem é o homem no 

pensamento de Rubem Alves. Aqui encontramos aventuras semelhantes em alguns dos que 

nos antecederam e com eles estabeleceremos fraternal e respeitoso diálogo. É convicção 

nossa que em todas as fases e etapas da obra e pensamento do filósofo de Campinas há 

como lastro de sustentação uma concepção antropológica que o coloca, não acima, mas 



34 
 

veladamente em contraposição a uma grande parte dos pensadores que lhe são 

contemporâneos. Neste aspecto é importante lembrar que, como indica Severino (1999), 

Rubem Alves pode ser classificado no grupo dos que pensam arqueogenealogicamente. Na 

sua proposta pedagógica, isso terá implicações significativas, pois, a nova educação exige 

novos métodos e novos conteúdos. Mas, acima de tudo, exige nova concepção e nova 

postura diante dos sujeitos nela envolvidos, tanto o sujeito educador quanto o sujeito 

educando, isto é, educador e aprendiz devem poder ver, antever e vislumbrar, novo mundo 

e nova vida humana, novo corpo e nova alma. Ambos são sujeitos e, por isto, devem sentir 

e perceber a si próprio, ao outro e ao mundo de modo novo. Ou, poeticamente, educador e 

educando devem desejar e [tornando efetivo este desejo] construir novos céus e novas 

terras a serem conquistados a partir da educação e das relações educativas. Ou, em 

trocadilho quase alvesiano, a educação deve possibilitar ao homem, de todas as idades, 

gêneros, raças, culturas e credos, contemplar novos céus aqui na terra e nova terra que céus 

se fará, quando habitada pelo homem livre e amante das belezas e dos prazeres que a 

natureza lhe pode oferecer e efetivamente oferece-lhe diuturnamente. Pois, é próprio do 

homem ser construtor e humanamente construído é, igualmente, construir e contemplar 

tudo que é belo e dá prazer.  

Para compreender a concepção antropológica que sustenta a proposta pedagógica 

de Rubem Alves, necessário se faz recorrer a alguns conceitos básicos de sua obra 

filosófica, tais como corpo, esperança, desejo, linguagem, religião, prazer, alegria, 

liberdade e outros mais que nos ajudam a compreender a concepção de ser humano que 

permeia o pensamento deste educador. Neste momento podemos pensar, ainda que apenas 

como hipótese, que a teologia e a filosofia de Rubem Alves estão, como na maioria dos 

grandes filósofos, a serviço da educação que posteriormente propõe. Há entre as suas 

concepções de teologia, filosofia, ciência, antropologia e educação, uma relação de 

complementaridade e uma espécie de convergência e dialogicidade permanente. 

À quarta e última etapa da nossa investigação chegamos com a convicção de que a 

proposta pedagógica de Rubem Alves é romântica e contracultural. Nesse capítulo, 

investigamos as razões por que Rubem Alves mistura, em seu banquete pedagógico, 

teologia, filosofia, ciência, psicanálise, poesia, literatura e feitiçaria. Por que razões o 

pensador de Boa Esperança vai buscar nos teólogos do século XX, em Santo Agostinho e 

nos Profetas do Antigo Testamento, mas, também em filósofos e pensadores das mais 

diversas áreas, tendências e matizes, cristãos e não cristãos, como Miguel de Unamuno, 
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Marx, Nietzsche, Bachelard, Kierkegaard, Schiller, Bergson, Schopenhauer, o grupo de 

Frankfurt, Martin Buber, Emmanuel Lévinas e muitos outros, românticos, modernos e pós-

modernos, críticos da ciência e da história como Thomas Kuhn e Wittgenstein, em Freud e 

na psicanálise posterior a este, nos poetas e literatos e na feitiçaria (especialmente os 

relatos de Carlos Castañeda), subsídios para suas reflexões sobre a vida, sobre o homem, 

sobre o mundo, sobre as relações com a natureza e, especialmente, sobre a educação que 

deseja e propõe como caminho para o novo homem, a nova sociedade e o bem estar e 

conviver de ambos com a natureza? 

Em forma de considerações finais não será necessário dizer muito, basta deixar 

claro que a proposta pedagógica de Rubem Alves se constitui de elementos simples. 

Primeiro: propõe uma pedagogia crítica, romântica e construtora de um homem novo, uma 

nova sociedade e um novo mundo a partir de um núcleo chamado Corpo Desejante. 

Impossível não concluir que é esta uma pedagogia contracultural. Segundo: em sua 

proposta está uma pedagogia alegre e prazerosa, que busca as belezas que há no mundo e 

em tudo que o homem faz. E que faz o homem conhecer-se a si mesmo e reconhecer-se 

como sujeito. Terceiro: a pedagogia proposta por Rubem Alves é uma pedagogia que 

sugere mudança nos rumos da educação e da história da instituição escolar e pensa o futuro 

como construção coletiva da alegria e da felicidade para todos. Propõe uma sociedade 

utópica em que caibam todos, em harmonia com a natureza e com as necessidades e 

sensações do corpo. E, neste aspecto, a pedagogia proposta por Rubem Alves é uma 

verdadeira a-léthea. No sentido de desnudar o corpo e as verdades que os vícios e ranços 

da pedagogia tradicional e da academia ortodoxa criaram e preservam até hoje em nome da 

lisura da razão científica e do saber iluminado e positivo. 

 


