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RESUMO 

 

BRASIL, Dildo Pereira. Antropologia e Educação: raízes contraculturais do pensamento 

pedagógico de Rubem Alves. 2013. 271f. Tese de Doutorado. Faculdade de Educação 

da USP, São Paulo, 2013. 

 

A tese resulta de pesquisa sobre o pensamento educacional de Rubem Alves, em 

diálogo com Nietzsche, Marx, Freud, Kierkegaard, Wittgenstein, Feuerbach, Fernando 

Pessoa, Adélia Prado, Guimarães Rosa e muitos outros, filósofos, poetas e literatos, 

explicitando as bases humanísticas e contraculturais de seu pensamento filosófico e 

pedagógico. De caráter bibliográfico, a pesquisa restringe-se intencionalmente, à obra 

de Rubem Alves e às diversas dissertações e teses sobre o pensamento.  Busca mostrar 

que preocupação primeira de Rubem Alves é o resgate da concepção do homem, 

enquanto ser corporal, de desejos e de sonhos, no interior das filosofias, culturas e 

literatura ocidentais. Mostra então que a proposta pedagógica de Rubem Alves tem 

raízes antropológicas e contraculturais, ancoradas no pensamento crítico e romântico, 

em contraponto à metafísica clássica e ao pensamento moderno, iluminista, cientificista 

e positivista. Com Freud, Feuerbach, Kierkegaard, diversos poetas e literatos, mostra 

que a essência da vida e do homem está mais no desejo e na imaginação que na razão. 

Para se compreender este postulado norteador do pensamento do filósofo brasileiro, 

dois conceitos foram trabalhados: o corpo e a linguagem. Evidencia-se que, sem 

formular proposta pedagógica sistemática e metodologicamente conformada aos 

parâmetros acadêmicos, este pensador formula profundas e contundentes críticas às 

pedagogias tradicionais que, considera intelectualistas, centradas em saberes abstratos, 

desencarnados e distantes da vida e das experiências concretas dos alunos. Os resultados 

da presente investigação encontram-se arrolados nas Considerações Finais e podem ser 

sintetizados na seguinte proposição: confirma-se a existência, no pensamento alvesiano, 

de uma proposta pedagógica, disseminada em suas mais de oitocentas crônicas e nos 

mais de trinta livros de “estórias” para pequenos e grandes. É, também, parte integrante 

das conclusões desta pesquisa a afirmação de que a referida proposta tem raízes 

antropológicas e reminiscências românticas e contraculturais, que, por sua vez se 

fundam em seu pensamento filosófico e teológico. 

 

Palavras-Chave 

Rubem Alves, Filosofia Brasileira, Contracultura, Educação Pós-moderna, Corpo, 

Sujeito desejante. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

BRASIL, Dildo Pereira. Anthropology and Education: Rubem Alves’s countercultural 

roots of pedagogical thought. 2013. 271f. Doctor Degree Thesis. Education School of 

USP, São Paulo, 2013. 

 

The thesis is a result of a research about Rubem Alves’s educational thoughts in a 

dialogue with Nietzsche, Marx, Freud, Koerkegaard, Wittgensteins, Feuerbach, 

Fernando Pessoa, Adélia Prado, Guimarães Rosa and many other philosophers, poets 

and literatis explaining the countercultural and humanistic bases of his philosophical 

and pedagogical thoughts.  On a bibliographic matter this research is willfully restricted 

to Rubem Alves’s work and several other dissertations and thesis about his thought and 

it searches show that Rubem Alves’s first concern is the conception of man’s rescue 

inside the philosophy, the culture and the western literature as a carnal being of wishes 

and dreams. As it is, also shows that Rubem Alves’s pedagogical proposal has 

anthropological and countercultural roots on the critical and romantic thought opposing 

to the classic metaphysics and to the modern, to the illuminist, to the scientific and to 

the positivist thoughts. As written by Freud, Feuerback, Kierkegaard and divers poets 

and literatis, Rubem Alves explicitates that the essence of life and man is inside the 

desire and imagination more than it is in rationality. To understand the guiding principle 

of the Brazilian philosopher thought, two concepts were worked/used, the body and the 

language. Without formulate a systematic and methodological pedagogic proposal 

conformed to the academics parameters, is evident that this speculator presents deep and 

stinging critics about the traditional pedagogies that he considerate intellectualist, 

focused on abstract knowledge disembodied and far from life and from concrete 

student’s experience. The results of this present investigation are found enrolled on 

Final Considerations and can be synthesized in the following proposition: in the 

ALVESIANO thinking it is confirmed the existence of a pedagogical proposal, 

disseminated in it’s more than eight hundred chronic and in more than thirty books of 

stories for little ones and grown ones. It is also inside the conclusions of this research 

and confirm that the said proposal has anthropologic roots and romantic and 

countercultural reminiscence that are merged in a philosophical and theological thought. 

 

Key Words 

Rubem Alves, Brazilian Philosophy, Countercultural, After Modern Education, Body, 

Desiring Subject. 



 

 

RESUMEN 

 

BRASIL, Dildo Pereira. Antropología y Educación: raíces contraculturales de 

pensamiento pedagógico de Rubem Alves. 2013. 271f. Tesis Doctoral. Facultad de 

Educación, USP, São Paulo, 2013. 

 

La tesis resulta de investigación sobre el pensamiento educativo de Rubem Alves, en 

diálogo con Nietzsche, Marx, Freud, Kierkegaard, Wittgenstein, Feuerbach, Fernando 

Pessoa, Adelia Prado, Guimarães Rosa y muchos otros, filósofos, poetas y escritores, 

exponiendo la base  contracultural y humanista y el pensamiento filosófico y 

pedagógico. De carácter bibliográfico, la investigación se restringe intencionalmente, a 

la obra de Rubem Alves y a las  varias disertaciones y tesis sobre el pensamiento.  Trata 

de demostrar que la primera preocupación de Rubem Alves es el concepto de la 

concepción  del hombre, al tiempo que ser cuerpo, los deseos y los sueños dentro de las 

filosofías, las culturas y de la literatura occidental. Muestra que las propuestas 

pedagógicas de Rubem Alves tienen raíces antropológicas y contraculturales, ancladas 

en el pensamiento crítico y romántico, en oposición a la metafísica clásica y el 

pensamiento moderno, la Ilustración y el cientificismo positivista. Con Freud, 

Feuerbach, Kierkegaard, muchos poetas y escritores, muestra que la esencia de la vida y 

del hombre es más la voluntad y la imaginación que la razón. Para entender este 

postulado guiador del pensamiento del filósofo brasileño, dos conceptos fueron 

elaborados: el cuerpo y el lenguaje. Es evidente que, sin una propuesta pedagógica 

sistemática y metodológicamente ajustada a los parámetros académicos, este pensador 

hace profundas y contundentes críticas a las pedagogías tradicionales que, considera 

intelectualista, centrada en el conocimiento abstracto, sin cuerpo y lejos de la vida y de 

las experiencias concretas de los estudiantes. Los resultados de esta investigación se 

muestran en la Consideración Final y se puede resumir en la siguiente proposición: se 

confirma la existencia en el pensamiento alvesiano, de una propuesta pedagógica, 

difundidas en sus más de ochocientas crónicas y en los más de treinta libros de 

“historias” para pequeños y grandes. También es parte de las conclusiones de esta 

investigación la afirmación de que esta propuesta tiene su origen antropológico y 

reminiscencias románticas y contraculturales, que a su vez se basan en su pensamiento 

filosófico y teológico. 

 

Palabras clave 

Rubem Alves, Filosofía Brasileña, Contracultura, Educación Pos-moderna, Cuerpo, 

Sujeto que desea. 
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