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RESUMO 

 

 

 

A presente Tese aborda o pensamento de Rubem Alves, sob a mediação do binômio 

educação-espiritualidade, e suas contribuições à formação humana do educador. A 

pesquisa que subsidiou nossa análise foi construída a partir de três pressupostos: a 

relação com a espiritualidade, no pensamento de Rubem Alves, exige o cultivo de uma 

disposição a ser despertada pedagogicamente; a espiritualidade inclui o papel dos afetos, 

do corpo e da imaginação apreendidos como potências transcendentes e transformadoras 

da existência humana e o seu pensamento pedagógico, apesar de ter emergido após uma 

ruptura com a teologia sistemática protestante, guarda profundas convicções espirituais 

constantemente reiteradas ao longo de sua reflexão educativa. Em termos 

metodológicos, desenvolvemos uma investigação bibliográfica, de natureza teórica, 

ancorada nas premissas da Hermenêutica filosófica. Os dados levantados nos 

permitiram apreender os pressupostos espiritualistas do pensamento de Rubem Alves no 

âmbito da sua educação dos sentidos. Nessa perspectiva, categorias seminais como a 

liberdade, a estética e a erótica, articuladas materializam e veiculam suas convicções 

espirituais tematizadas por meio de questões como a esperança, o corpo, os afetos e a 

imaginação como dimensões existenciais desveladoras da transcendência humana. A 

análise da emergência dessas dimensões permite afirmar, simultaneamente, a redução de 

suas ideias no campo pedagógico brasileiro e a urgência de retomar seu pensamento 

para ressignificarmos os principais desafios que afetam a formação humana do educador 

na atualidade. Concluímos que suas ideias, delimitadas originariamente no campo 

teológico, foram convertidas e metamorfoseadas no terreno da práxis pedagógicas, 

resguardando o entendimento radical de que os seres humanos são atravessados, na sua 

existência, por uma potência de resistência e transcendência que funcionam como uma 

espécie de reserva de confiança e alegria em uma formação aberta aos desafios da 

história. Este é o espírito que anima e sustenta suas ideias pedagógico-espiritualistas. 

 

Palavras-chave: Rubem Alves. Espiritualidade. Formação Humana. Educador. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present Thesis deals with the thought of Rubem Alves, under the mediation of 

binomial education-spirituality, and his contributions to human formation of the 

educator. The research that has endowed our analysis was constructed from three 

assumptions: the relationship with spirituality, at the thought of Rubem Alves, requires 

the cultivation of a provision to be awakened pedagogically; spirituality includes the 

role of the affections, of the body and the imagination seized as transcendent powers 

and transforming of human existence of the pedagogical’s thought, despite having 

emerged after a break with the Protestant systematic theology, deep spiritual 

convictions guard constantly repeated throughout his education reflection. In 

methodological terms, we developed a bibliographical research, theoretical nature, 

anchored in the premises of philosophical Hermeneutics. The data collected allowed us 

to seize the assumptions spiritualists of the thought of Rubem Alves as part of its 

education of the senses. In this context, seminal categories such as freedom, the 

aesthetics and the erotic, articulated materialize and convey their spiritual beliefs 

through themed issues such as hope, the body, the emotions and the imagination as 

existential revealing dimensions of human transcendence. The analysis of the 

emergence of these dimensions allows you to say, at the same time, the reduction of 

their ideas in the Brazilian educational field and the urgency of revisit his thinking to 

mean otherwise  the main challenges that affect the human formation of the educator in 

actuality. We conclude that their ideas, bounded in the theological field, originally were 

converted and metamorphosed in the field of pedagogical Praxis, safeguarding the 

radical understanding that human beings are traversed in its existence, by a power of 

endurance and transcendence that work as a kind of reserve of confidence and joy in a 

formation open to the challenges of history. This is the spirit that animates and sustains 

your ideas pedagogical-spiritualists. 

 

 

Keywords: Rubem Alves. Spirituality. Human Formation. Educator 
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RESUMEN 

 

 

 

Esta tesis aborda el pensamiento de Rubem Alves, bajo la mediación del binomio 

educación-espiritualidad, e sus contribuciones a la formación del educador. La 

investigación que subsidió nuestro análisis fue construido a partir de tres presupuestos: 

La relación con la espiritualidad, en el pensamiento de Rubem Alves, exige el cultivo de 

una disposición para ser despertada pedagógicamente; la espiritualidad incluye el papel 

de los afectos, del cuerpo y de la imaginación aprehendidos como potencias 

trascendentes y transformadoras de la existencia humana; y su  pensamiento 

pedagógico, que a pesar de haber emergido después de una ruptura con la teología 

sistemática protestante, guarda profundas convicciones espirituales reiteradas 

constantemente a lo largo de su reflexión educativa. En cuanto a lo metodológico se 

refiere, desarrollamos una investigación bibliográfica, de naturaleza teórica, amparada 

en las premisas de la Hermenéutica filosófica. Los datos levantados nos permitieron 

aprehender los presupuestos espiritualistas del pensamiento de Rubem Alves en el 

ámbito de su educación de los sentidos. En esta perspectiva la articulación de categorías 

seminales como la libertad, la estética y lo erótico, materializan y conducen sus 

convicciones espirituales abordadas por medio de temáticas como la esperanza, el 

cuerpo, los afectos y la imaginación como dimensiones existenciales develadoras de la 

trascendencia humana. El análisis de la emergencia de dichas dimensiones permite 

afirmar, simultáneamente, la reducción de sus ideas en el campo pedagógico brasilero y 

la urgencia de retomar su pensamiento  para re-significar los principales desafíos que 

afectan la formación humana del educador en la actualidad. Concluimos así, que sus 

ideas, delimitadas originalmente en el campo teológico, fueron convertidas y 

metamorfoseadas en el terreno de la praxis pedagógica, resguardando el entendimiento 

radical de que los seres humanos están atravesados, en su existencia, por una fuerza de 

resistencia y trascendencia que funciona como una especie de reserva de confianza y 

alegría en una formación abierta a los desafíos de la historia. Es éste el espíritu que 

anima y sustenta sus ideas pedagógico-espiritualistas.   

 

 

Palabras Claves: Rubem Alves. Espiritualidad. Formación Humana. Educador 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Estudar o pensamento de Rubem Alves exige um extremo esforço interpretativo, 

pois, como ressalta o professor Antônio Joaquim Severino (2007, p. 115), em O Que 

Eles Pensam de Rubem Alves, “não é nada fácil sistematizar um pensamento que afirma 

a pretensão explícita de romper com toda a sistematicidade, tal como concebida em 

nossa tradição filosófica logocentrada”. As dificuldades se amplificam mais ainda 

quando o foco da leitura é o aspecto espiritualista presente nas suas reflexões 

pedagógicas. Admitimos que, desde esse âmbito, seu pensamento endereça críticas 

importantes à formação do educador apreendida como uma prática regulada atualmente 

pelas metas estritas da economia e pela univocidade dos aspectos técnico-racionais.  

Nos textos de Rubem Alves, o exercício da espiritualidade é o que permite 

problematizar a formação humana e, ao mesmo tempo, defender o desenvolvimento de 

novas práticas pedagógicas apreendidas como artes de viver. Uma posição que pode 

contribuir, de forma significativa, com as análises contemporâneas acerca da relação 

educação-espiritualidade. No Brasil, a relação educação-espiritualidade tem emergido 

como um campo de pesquisas sistemáticas, a partir dos anos 1980, abrindo um debate 

crítico-reflexivo sobre o modelo formativo vigente. 

A temática tem sido objeto de investigações sistemáticas no campo educacional 

brasileiro 
1
, materializando-se em vários grupos pesquisa em todo o País. Dentre outros 

grupos, destacamos: o Grupo História e Filosofia das Pesquisas sobre Espiritualidade, 

na Universidade Federal de Juiz de Fora, sob a coordenação do Professor Alexander 

Moreira de Almeida; o Grupo Formação Humana e Espiritualidade, na Universidade 

Federal do Ceará, sob a coordenação da Professora Eliane Oliveira; o Núcleo 

                                                           
1
 Uma das iniciativas pioneiras, nessa direção, é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Interdisciplinaridade e Espiritualidade na Educação (INTERESPE), coordenador pelos Professores 

Elydio dos Santos Neto e Ruy Cezar do Espírito Santo. 
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Interdisciplinar de Estudos Transdisciplinares sobre Espiritualidade, na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, sob a coordenação da Professora Leda Portal; e a própria 

Linha de Estudos em Educação e Espiritualidade, na Universidade Federal de 

Pernambuco, sob a coordenação do Professor Ferdinand Rörh.  

Nesse cenário, o presente trabalho de Tese entende que cabe à educação 

proporcionar a integração entre as dimensões reflexiva, emocional e atitudinal que 

constituem o processo formativo do humano. Mais: em concordância com as pesquisas 

do professor Ferdinand Röhr (2010a, p. 39), admite-se que a educação configura-se 

como “uma reflexão que precisa considerar o humano em sua integralidade”, 

pressupondo um sentido ético-existencial capaz de mover os sujeitos a agirem em 

coerência com suas próprias convicções pedagógicas. Essa compreensão foi o que nos 

fez retomar o pensamento do educador brasileiro Rubem de Azevedo Alves.  

Isso porque, dentre outras perspectiva pedagógicas, seu pensamento apareceu 

para nós como uma espécie de convite para repensarmos a educação do ser humano, 

desde uma perspectiva espiritualista, enquanto ser de desejos e sonhos, valorizando o 

papel da imaginação e do corpo sem, contudo, compactuar com o irracionalismo ou o 

espontaneísmo nas práticas educativas. Além disso, suas reflexões constituem um 

continuum bastante curioso: escritos teológicos  escritos pedagógicos  escritos 

psicanalíticos  escritos literários. Nesse aspecto, focalizamos um aspecto crucial para 

a investigação aqui delineada: a preocupação fundante dos textos de Rubem Alves com 

a relação educador-educandos apreendida em chave existencial-espiritualista: 

 

E o que é um professor
2
, na ordem das coisas? Talvez que o professor 

seja um funcionário das instituições que gerenciam lagoas e charcos, 

especialista em reprodução, peça num aparelho ideológico de Estado. 

Um educador, ao contrário, é um fundador de mundos, mediador de 

esperança, pastor de projetos. Não sei como preparar um educador. 

Talvez isto não seja nem necessário, nem possível [...] É necessário 

acordá-lo. E aí aprenderemos que educadores não se extinguiram 

como tropeiros ou caixeiros. Porque, talvez, nem tropeiros nem 

caixeiros tenham desaparecidos, mas permaneçam com memórias de 

um passado que está mais próximo do nosso futuro que o ontem. 

Basta que os chamemos do seu sono, por um ato de amor e coragem. 

E talvez, acordados, repetirão o milagre de instauração de novos 

mundos (ALVES, 1980, p. 27). 

 

                                                           
2
 Vale ressaltar que há uma extensa literatura tratando a relação professor-educador no pensamento de 

Rubem Alves (Cf. ARANHA, 2006). 
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Rubem Alves sempre procurou mostrar a urgência da formação de educadores 

comprometidos com a existência, o que explicita sua distinção polêmica entre o 

professor e o educador. Para ele, os educadores deveriam ser percebidos como “velhas 

árvores”, pois têm rostos, nomes, estórias a serem contadas. Os educadores habitariam 

um mundo onde o foco são as relações que os liga ao mundo e aos estudantes.  

Como pretendemos demonstrar ao longo desse trabalho, na obra de Rubem 

Alves a espiritualidade encontra-se imbrincada justamente nesta intersecção 

educador/educando. A educação acontece neste espaço, invisível e denso, que se 

estabelece entre os dois. Um espaço artesanal, uma verdadeira obra de arte existencial 

(ALVES, 1980, p. 13), cuja marca decisiva é a tonalidade dos afetos. Do que decorre 

sua afirmação aparentemente paradoxal: “eu penso a educação ao contrário”.  

Educar ao contrário, nos termos de Alves (2002, p. 112), significa não começar 

com os saberes. A finalidade da prática educativa seria julgar os saberes em função das 

demandas formativas dos sujeitos. Por isso, para ele, uma renovação autêntica da 

educação exige o comportamento afetivo e amoroso do educador, pois são os afetos que 

“despertam” os sentidos e a inteligência humana, incitando-a ao desconhecido.  

Assim, o mistério e a curiosidade não são, para ele, meras abstrações. Todo 

processo educativo, independentemente do seu conteúdo, começa quando os aprendizes 

são seduzidos pelo mistério, desejando ardentemente entrar em contato direto e 

apaixonado com o objeto de estudo. Daí a necessidade vital nos textos alvesianos de 

uma ruptura com os paradigmas herdados da modernidade filosófica e científica que 

moldam as concepções e prática de ensino em nosso País. Nas suas análises, educar 

nunca é sinônimo de programar, mas de preparar as pessoas para viverem melhor, 

levando-as para além dos limites estreitos da repetição, da rotina e do automatismo.  

Essas ideias, entretanto, lhe valeram, não poucas vezes, a acusação de 

ingenuidade, psicologismo ou romantismo. Como resultado, sua obra pedagógica 

acabou sendo percebida como historicamente datada, ou seja, como já tendo sido 

ultrapassada no campo das ideias pedagógicas. Caminhando na contramão dessa 

percepção-diagnóstico, interessou-nos saber: Como a relação educação-espiritualidade 

se faz presente no pensamento pedagógico de Rubem Alves e que possibilidades dela 

advêm à formação humana do educador, na medida em que ele próprio rompeu com o 

modelo de espiritualidade próprio às religiões institucionalizadas? 
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Nossa questão de pesquisa foi construída a partir de três pressupostos. Primeiro: 

a ideia de espiritualidade, no pensamento de Rubem Alves, exige uma disposição a ser 

despertada pedagogicamente. Segundo: a espiritualidade inclui o papel dos afetos, do 

corpo e da imaginação. Terceiro: seu pensamento pedagógico, apesar de ter emergido 

após sua ruptura com a teologia sistemática protestante, parece conter e guardar 

convicções espirituais que foram reiteradas ao longo de sua reflexão educativa.  

A articulação desses pressupostos nos permitiu, ao longo da investigação que 

concretizou esse trabalho de Tese, localizar a compreensão de espiritualidade no 

pensamento pedagógico de Alves no âmbito de sua educação dos sentidos, onde 

contrariando as concepções correntes de espiritualidade, ele enxerga no afeto uma 

potência espiritual motriz da existência humana e, por consequência, da atividade 

educacional. Esse entendimento, em certa medida, original nos indicou a pertinência de 

uma análise mais cuidadosa sobre a presença da espiritualidade no seu pensamento. 

Mais amplamente, defendemos que Rubem Alves conseguiu desdobrar uma obra 

pedagógica que transcende as dimensões circunscritas pelo seu próprio tempo, 

superando as classificações ainda vigentes do seu pensamento nos manuais de história e 

filosofia da educação. Ou seja, admitimos que os recursos filosóficos e pedagógicos 

presentes nas suas ideias pedagógicas carregam convicções cruciais em nossa época de 

niilismos cultivados e celebrados. Assim, estudar o pensamento pedagógico-

espiritualista de Rubem Alves pode se constituir como uma oportunidade seminal de 

compreendermos como o processo de aprendizagem pode ainda nos formar outro de nós 

mesmos, redimensionando, nesse percurso, o debate sobre a formação humana a partir 

de questões como o desejo, a imaginação e os sentidos decorrentes da alegria de ensinar. 

Desse modo, esperamos recuperar seu pensamento de uma espécie de “limbo 

teórico” em que foi colocado. Pois, ao longo da nossa pesquisa, percebemos que as 

interpretações dominantes das suas ideias não conseguem fazer justiça à sua maneira 

singular de pensar a educação. Nossos resultados não apontaram uma aproximação de 

suas concepções com o discurso escolanovista, e o fato de suas propostas enfatizarem o 

respeito à individualidade da criança, o cultivo da imaginação criadora e da liberdade 

também não nos pareceu motivos suficientes para enquadrar suas análises como liberais.  

Além disso, como veremos, Rubem Alves pagou um preço alto para defender a 

singularidade de suas crenças espirituais e pedagógicas: foi motivo de chacotas na 

Universidade, abandonado pela sua comunidade espiritual (a Igreja Presbiteriana), e 
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passou longos anos no exílio. No entanto, sua obra testemunha uma existência que 

transformou injúrias, traições, dificuldades e desilusões de toda ordem em amor 

explícito para e com a educação, sobretudo, daqueles mais excluídos.  

Nossa Tese foi erguida, portanto, a partir de uma dupla constatação. Em 

primeiro lugar, uma vida pode ser um espaço efetivo de formação humana. A análise de 

suas ideias ao lado da sua trajetória biográfica evidenciou isso de modo exemplar.  

Em segundo lugar, a preocupação central do pensamento de Rubem Alves é com 

a ressignificação das concepções antropológicas derivadas da racionalidade filosófica e 

científica modernas. Esse aspecto fez com que ele dialogasse criticamente com as 

filosofias de Nietzsche, Marx, Freud, Kierkegaard, Wittgenstein, Feuerbach, dentre 

outros, mas também com poetas e escritores como Fernando Pessoa, Adélia Prado e 

Guimarães Rosa, tendo em vista explicitar “as bases humanísticas e contraculturais de 

seu pensamento filosófico e pedagógico” (BRASIL, 2013), as quais afirmam que a 

“essência do homem” está ancorada no desejo, nos sonhos e na imaginação.  

Nessa direção, a pesquisa que subsidiou a construção dessa Tese teve como 

objetivo mais amplo analisar o pensamento pedagógico de Rubem Alves - sob a 

mediação do binômio - educação e espiritualidade - com vista à contribuição (ou 

contribuições) que o mesmo pode propiciar à formação humana do educador na 

contemporaneidade. As finalidades específicas consistiram em problematizar sua 

compreensão do papel da dimensão afetiva na relação educativa, bem como delimitar no 

seu pensamento como a questão da imaginação configura-se como elemento 

potencializador da formação humana apreendida em chave espiritual.  

A fim de expor os principais resultados, organizamos o presente relatório da 

seguinte maneira: no primeiro capítulo abordamos os fundamentos metodológicos deste 

trabalho, realizando uma discussão sobre a Hermenêutica filosófica, âmbito no qual se 

inseriu a pesquisa bibliográfica realizada; no segundo capítulo, refletimos sobre a 

estruturação do campo das ideias pedagógicas brasileiras. Nesse momento, a ideia 

consistiu em discutir o ethos desse campo organizado em função de uma dinâmica 

persistente de ordenação e classificação das principais teorias e tendências pedagógicas; 

o terceiro capítulo apresenta aspectos do percurso existencial de Rubem Alves, 
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correlacionando-o com as principais temáticas desdobradas por seu pensamento 
3
; o 

quarto e quinto capítulos abordam como a temática espiritualista aparece transfigurada 

nas suas formulações pedagógicas, sintetizando algumas implicações do seu 

pensamento pedagógico-espiritualista para a formação humana do educador.  

Assim, buscamos ressignificar as principais ideias pedagógicas de Rubem Alves, 

mostrando que as interpretações do seu pensamento cristalizaram posições restritivas 

que favoreceram uma exclusão das suas reflexões do campo educacional brasileiro. 

Ainda enquanto estudávamos o pensamento de Rubem Alves, para a conclusão 

dessa Tese, fomos visitados pela notícia súbita da sua morte
4
. O educador da Boa 

Esperança se perguntou várias vezes o que é vida? O que é a vida de 

um ser humano? O que e quem a define? E confessava: “já tive medo da morte, hoje não 

tenho mais”. Para Alves, o importante não era a morte, mas o “deixar de viver”. A vida, 

no final das contas, sempre foi sua grande ideia pedagógica. Nosso desejo é que esse 

trabalho seja também uma homenagem à vida desse educador que amou a educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Mais do que simplesmente apreender a existência de “vários Rubens Alves”, a ideia é delimitar os 

deslocamentos de sua reflexão do campo teológico protestante para o campo pedagógico como forma de 

apreender o papel da espiritualidade em suas obras.  
4
 Rubem Alves morreu no dia dezenove de julho de 2014 em decorrência da falência múltipla dos órgãos, 

provocada por complicações de uma pneumonia, e, nos últimos anos, enfrentava a doença de Parkinson. 
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CAPÍTULO I 

SOBRE OS FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

1.1 - A Polêmica Questão do Método nas chamadas Ciências do Espírito 

 

A construção de uma proposta de investigação voltada à interpretação de um 

pensamento complexo e multifacetado como o de Rubem Alves exige do pesquisador o 

uso atencioso para com os instrumentos de pesquisa. Essa atitude ganha maior 

relevância quando nos debruçamos sobre a especificidade de uma temática como a 

espiritualidade, principalmente porque, nos textos produzidos por esse autor, ela 

encontra-se imiscuída em suas reflexões sobre a educação. Faz-se necessário, então, 

estabelecer alguns parâmetros acerca do tratamento mobilizado no trabalho de pesquisa.  

O próprio Rubem Alves, no livro Filosofia da ciência: introdução ao jogo e a 

suas regras, defende que a ciência nada mais é que uma progressão do senso comum e 

que este, por sua vez, é uma expressão criada por aqueles que dominam e intentam 

dominar hierarquicamente o saber. Fazer ciência passa, portanto, pela elevação de 

categorias que são dispostas em uma escala valorativa e hierárquica. Para ele, ao 

contrário, as categorias precisariam ser capazes de sustentar um diálogo, com outras 

formas de racionalidade, na busca por soluções que afetam a condição humana. Ou seja, 

para Alves, a tensão entre ciência e senso comum não deveria ser operada como uma 

questão de “versus”, mas traduzida como um “e”. O exemplo indicado é significativo. 

 

Imagine um pianista que resolva especializar-se (note bem esta palavra, 

um dos semideuses, mitos, ídolos da ciência!) na técnica dos trinados 

apenas. O que vai acontecer é que ele será capaz de fazer trinados como 

ninguém – só que ele não será capaz de executar nenhuma música. 
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Cientistas são como pianistas que resolveram especializar-se numa 

técnica só. Imagine as várias divisões da ciência – física, química, 

biologia, psicologia, sociologia – como técnicas especializadas. No 

início pensava-se que tais especializações produziriam, 

miraculosamente, uma sinfonia. Isso não ocorreu. Ocorre 

frequentemente que cada músico é surdo para o que os outros estão 

tocando. Físicos não entendem os sociólogos, que não sabem traduzir as 

afirmações dos biólogos, que por sua vez não compreendem a 

linguagem da economia, e assim por diante (ALVES, 2005, p. 11).  

 

Na ótica de Rubem Alves, um dos grandes desafios para o pensamento 

compreensivo-interpretativo é a divisão artificial dos saberes ou mesmo a ausência de 

um reconhecimento mútuo da importância relativa de cada área de conhecimento. O 

estabelecimento de fronteiras rígidas, no campo das ciências humanas, em geral, e da 

educação em particular, produz o risco de multiplicar os saberes estéreis. Contudo, vale 

ressaltar que o problema, para ele, não é a especialização do conhecimento em si 

mesma, mas suas consequências para a compreensão de um dado tema ou objeto.  

Esse tipo de preocupação tem uma longa história no âmbito das discussões 

voltadas à fundamentação teórica e metodológica das ciências humanas. O pensador 

alemão Wilhelm Dilthey, dentre outros, na obra Introdução às Ciências Humanas, no 

final do século XIX, já apontava as dificuldades de se estudar uma experiência 

existencial, encontrando os elementos a partir dos quais podemos compreender a 

constituição de um pensamento, de um indivíduo ou mesmo de um sistema social
5
.  

Por isso, de acordo com Dilthey (2010, p. 43), o estudo das chamadas unidades 

vitais deveria se constituir como o elemento “fundamental nas ciências do espírito”. As 

unidades vitais possibilitariam aceder à singularidade de toda experiência, devendo ser 

perseguidas em seus componentes “segundo o princípio de individuum est ineffabile”. 

Esse princípio insere-se na chamada hermenêutica romântica alemã, a qual contribuiu 

para estabelecer diferenças qualitativas entre a lógica do conhecimento nas ciências 

naturais e nas ciências do espírito. Essas ciências exigiriam uma forma de conhecimento 

científico alternativa ao modelo defendido pelo positivismo e pelo naturalismo.  

 

As ciências que têm a realidade sócio-histórica como seu objeto de 

estudo buscam, mais intensamente do que antes, as relações 

sistemáticas entre elas e com os seus fundamentos. Condições dentro de 

várias ciências positivas estão operando nesta direção, associadas às 

                                                           
5
 Para Schmidt (2012), Dilthey tem significativa relevância no projeto hermenêutico do conhecimento, 

sobretudo, pela influência que exerce na filosofia de Heidegger e de Gadamer.  



22 

 

forças poderosas originadas a partir dos motins na sociedade, desde a 

Revolução Francesa. O conhecimento das forças que governam a 

sociedade, das causas que têm produzido estas revoluções e dos 

recursos da sociedade para promover o progresso saudável, tem se 

tornado uma preocupação vital de nossa civilização. Consequentemente, 

relativas às ciências naturais, é crescente a importância das ciências que 

lidam com a sociedade (DILTHEY, 2010, p. 56).  

 

Dilthey analisou a causalidade na história criticando a visão empiricista. Como o 

conceito de causa pressupõe a noção de necessidade, para ele seria apropriado às 

ciências humanas pensar-se em termos de motivos ou de desejos.  

 

Toda ciência, toda filosofia é experimental. Toda experiência deriva sua 

coerência e sua correspondente validade do contexto da consciência 

humana. A discussão entre o idealismo e o realismo pode ser resolvida 

[...] o mundo real dado na experiência não é um fenômeno na minha 

representação; é muito mais dado para mim como algo distinto de mim 

mesmo, porque eu sou um ser que não representa meramente, mas que 

também deseja e sente. [...] Essa consciência reflexiva do desejo é tanto 

do mundo real quanto de si próprio. Ambos self e mundo real são, 

portanto, dados na totalidade da vida psíquica. Cada um existe em 

relação com o outro e são igualmente imediatos e verdadeiros. 

(DILTHEY, 1882, p. 493-94 apud MAKKREEL; RODI, 1989, p.7-8).  

 

Deste modo, uma questão subjacente à abordagem anti-naturalista de Dilthey é 

como a compreensão dos significados pode ser elevada a um nível razoável de clareza 

metodológica, abordando os métodos que permitiriam uma leitura das dimensões 

simbólicas da vida humana como as práticas sociais, as normas e os valores. Suas 

discussões, nesse âmbito, foram fundamentais para o desenvolvimento das abordagens 

interpretativas que passaram a orientar as investigações do campo educacional
6
. O 

conceito filosófico central em jogo nesse debate é o de compreensão (Verstehen).  

Nas abordagens interpretativas ou hermenêuticas argumenta-se que compreender 

uma dada ação ou crença é um trabalho que precede a explicação pensada em termos 

estritamente causais. Trata-se de um trabalho de leitura da situação, de análise do 

contexto ao qual a ação ou crença pertencem, compreendendo-as sob a ótica de outras 

ações e crenças historicamente constituídas
7
. Além disso, como sabemos, o uso do 

                                                           
6
 Na educação, a hermenêutica permitiu redefinir e reconceituar o objeto, o método e a natureza das 

chamadas ciências da educação (ESTEBAN, 2010, p. 64). 
7
 Curiosamente, além da identificação com o romantismo alemão, essas abordagens são bastante sensíveis 

aos aspectos culturais do que decorre uma preocupação com a crítica literária. 
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termo hermenêutica remonta ao século XVII e está associado ao problema da 

interpretação dos significados de textos bíblicos e, posteriormente, das obras de arte.  

Mas, enquanto disciplina científica, a hermenêutica tem suas origens no século 

XIX com os esforços de Scheiermacher e Dilthey, no sentido da formulação de uma 

teoria da interpretação para a compreensão de qualquer tipo de texto e/ou expressão 

humana. Mais recentemente, em Verdade e Método, Gadamer (2004, p. 273-274) 

distingue dois caminhos nos quais se desenvolveu a Hermenêutica. 

No primeiro caminho, ligado ao contexto teológico, a hermenêutica designa a 

arte de se compreender o conteúdo verdadeiro da Bíblia e se alicerça no sentido unívoco 

que deveria ser interpretado por ela mesma, numa relação circular do todo e das partes. 

No segundo caminho, a hermenêutica liberta-se efetivamente dos enquadramentos 

dogmáticos e passa a ser pensada como a arte de compreender a literatura clássica e, 

pela jurisprudência, como a arte de compreender as leis do direito. Assim, deixam de 

existir diferenças significativas entre a interpretação de textos sagrados e profanos e, 

portanto, só haveria uma hermenêutica que se constitui não apenas como uma arte de 

interpretação correta das fontes escritas, mas como uma atividade da historiografia.  

 

[...] a partir do século XIX, alguns teóricos alemães da chamada Escola 

Histórica estenderam a ideia de compreensão para o domínio da 

história: a hermenêutica passou a designar o método da interpretação 

dos produtos históricos, tornando-se, assim, um método relativo ao que 

hoje se conhece por ciências sociais. Esta fase da hermenêutica é 

normalmente conhecida como hermenêutica romântica, pelas relações 

estreitas da Escola Histórica com o romantismo alemão. Já no século 

XX, a hermenêutica assume um caráter mais filosófico, no sentido de 

que compreender e interpretar não deve ser considerado apenas como 

empreendimento metodológico, e portanto relativo à ciência, mas como 

algo que diz respeito ao todo da experiência dos seres humanos no 

mundo, experiência esta que tem na linguagem uma dimensão 

fundamental (HAMLIN,1999, p. 1).  

 

Segundo Hamlin (1999, p. 4), atualmente, podemos identificar duas abordagens 

hermenêuticas complementares: uma mais preocupada em continuar afirmando a 

importância das ciências humanas frente às ciências naturais; e outra relacionada com 

preocupações mais filosóficas, atribuindo maior centralidade ao papel da linguagem 

como fenômeno universal de interação e de compreensão, cujo representante mais 

conhecido é Hans-Georg Gadamer. Para esse autor, a interpretação hermenêutica 

configura-se como um processo anterior a toda investigação científica, vislumbrando a 
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possibilidade de mediação entre a linguagem da ciência e a linguagem utilizada pelos 

atores sociais na vida cotidiana. Nesse sentido, opera-se aqui com uma noção de 

objetividade diferente daquela defendida pelos primeiros teóricos da hermenêutica.  

Como resultado, na atualidade, percebemos a proliferação de várias abordagens 

interpretativas nas ciências humanas, desde a sociologia compreensiva de Max Weber, 

passando pela fenomenologia de Alfred Schutz, a dramaturgia de Ervin Goffman, até as 

hermenêuticas críticas de Jürgen Habermas e Paul Ricouer, entre outros.  

Todas essas teorias compreensivas centralizam suas investigações na 

singularidade do mundo humano e social e reafirmam a complexidade das análises das 

ações e das interações humanas. Curiosamente, esses elementos encontravam-se 

embrionariamente nos hermeneutas românticos, cuja principal contribuição localiza-se 

na virada em direção à consciência histórica. Em Verdade e Método, Gadamer (2004, p. 

294) evidencia como, para os hermeneutas românticos, todo compreender também é 

arte, ou seja, arte de compreender. Neste sentido, o foco da compreensão não se localiza 

estritamente na veracidade do que está sendo dito ou escrito, mas na sua singularidade, 

quer dizer, no modo como um dado pensamento expressa um contexto particular.  

No entanto, o próprio Gadamer reconhece que o salto nos propósitos abertos 

pela hermenêutica romântica ocorreu quando se ampliou o princípio, segundo o qual as 

partes individuais de um texto só podem ser entendidas a partir do todo, e este somente 

a partir daquelas, sob um fundo histórico. Trata-se do chamado círculo hermenêutico, o 

qual indica que não apenas as fontes chegam a nós como textos, mas também a 

realidade histórica é em si um texto que deve ser compreendido. Ou seja, há uma 

historicidade interna à própria da experiência. Por essa via, as ciências históricas 

continuaram o pensamento começado na experiência da vida, na medida em que o 

mundo histórico é sempre um mundo formado e conformado pelo espírito humano.  

A história é um processo contínuo de interações e para entender um evento, um 

texto ou uma ação, precisamos vê-los no seu contexto histórico efetivo. Pode-se dizer 

então que as ciências do espírito começam com o conceito de experiência e culminam 

com a compreensão de que essa experiência é eminentemente histórica. A experiência 

humana é vista como formada por vivências - experiências de caráter histórico, e por 

isso, toda ciência, inclusive a filosofia, deve referir-se à experiência humana.  

Considera-se então que as ciências humanas acessam seu objeto de estudo 

através da percepção dos aspectos vitais dessa experiência: o pensamento, os 
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sentimentos e o desejo, apreendidos não enquanto funções individuais separáveis, mas 

como fenômenos constituintes da vida que estão contidos em cada experiência.  

As conclusões derivadas foram importantes na caracterização das ciências 

humanas como ciências interpretativas, favorecendo análises holistas e 

fenomenológicas, as quais visam elevar a “experiência do indivíduo e seu conhecimento 

à experiência histórica" (GADAMER, 2004, p. 341), e superar os limites estreitos do 

debate epistemológico ao incluir uma concepção dialógica e sensível do conhecimento.  

Nessa direção, tão importante como questionar as condições de possibilidade do 

conhecimento ou o método que se vai seguir para chegar ao conhecimento, é perguntar 

o que acontece quando se compreende algo. Por essa razão, a Hermenêutica foi 

mobilizada, nesse trabalho, não apenas como uma técnica de dissecação de problemas, 

mas como um ethos da experiência de procura da verdade, enfatizando, sobretudo: (1) a 

relevância da experiência da arte como caminho e modo de ser da hermenêutica; (2) a 

compreensão como categoria basilar das discussões das ciências históricas do espírito.  

Ao evocar a Hermenêutica filosófica, nosso esforço consistiu principalmente em 

deixar explícito o que queríamos dizer quando, falando com os textos de Rubem Alves, 

buscávamos apreender o que ele afirma quando aborda a educação e a espiritualidade. O 

ato interpretativo ocorreu, portanto, quando no confronto com esses textos buscamos 

entender a nós mesmos e as nossas próprias posições, a partir das relações estabelecidas 

com os textos do próprio autor. Aos poucos, fomos nos dando conta de que, na maioria 

das vezes, a interpretação é prejudicada pelo enrijecimento de nossas preconcepções. 

Ou seja, com muito custo, e, talvez, tardiamente, entendemos que para fazer a 

experiência hermenêutica precisamos romper com nossas próprias resistências, pois, 

compreender não se reduz a meramente a objetivar um determinado fenômeno. 

 

Uma pessoa que procure compreender um texto está preparada para 

que este lhe diga algo. Por isso uma mente preparada pela 

hermenêutica deve ser, desde o princípio, sensível a novidade do 

texto. Mas este tipo de sensibilidade não implica nem neutralidade na 

questão do objeto, nem anulação da personalidade desta pessoa, mas a 

assimilação consciente dos significados prévios dos preconceitos. O 

que importa é estar consciente da sua própria predisposição, para que 

o texto possa se apresentar toda a sua novidade e conseguir, assim, 

afirmar sua própria verdade, por oposição aos nossos sentidos. 

(GADAMER, 2004, p. 253). 
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Compreender pressupõe um movimento de pertencimento do sujeito ao ser 

mesmo daquilo que é compreendido. Na hermenêutica, o “dado” assume outra 

definição. Ao ser questionado sobre o que é o dado, Gadamer (2007b, p. 11) afirma que 

“somente quem não responde àquilo que se pode medir e se abre para essa pergunta 

saberá o que é a filosofia hermenêutica”. Isso porque na Hermenêutica ler já é 

interpretar, olhar é interpretar, tocar é interpretar, sentir é interpretar. Todas essas 

operações são aspectos do entendimento humano sobre a vida existencial e social.  

 

[...] para desempenhar a sua significação, uma palavra precisa poder ser 

compreendida; e quando ela vem ao nosso encontro no contexto do 

discurso, serve a um acordo quanto àquilo que não é apenas uma 

palavra que diz. [...] A verdade do dito não é aquilo ao que a palavra 

visava, mas o desvelamento daquilo que se encontra no discurso. [...] O 

que há de propriamente de misterioso na linguagem é o fato dela deixar 

ver, de modo que algo que se apresenta [algo aproximado] daquilo que 

denominei a verdade da palavra (GADAMER, 2007a, p. 37). 

 

Nesse sentido, a hermenêutica lida com os entendimentos possíveis sobre a 

experiência humana, contida na palavra, na linguagem, na tradição e no cotidiano. O 

entendimento ocorre no interior do diálogo entre os homens, do eu consigo mesmo 

(subjetividade) e do eu com o outro (intersubjetividade), ou seja, no conjunto das 

relações estabelecidas entre os homens em convivência
8
.   

 

A hermenêutica é a arte do entendimento. Parece especialmente difícil 

entender-se sobre os problemas da hermenêutica, pelo menos enquanto 

conceitos não claros de ciência, de crítica e de reflexão dominarem a 

discussão. E isso porque vivemos numa era em que a ciência exerce um 

domínio cada vez maior sobre a natureza e rege a administração da 

convivência humana, e esse orgulho de nossa civilização, que corrige 

incansavelmente as faltas do êxito e produz constantemente novas 

tarefas de investigação cientifica, onde se fundamentam o progresso, o 

planejamento e a remoção de danos, desenvolve o poder de uma 

verdadeira cegueira. No enrijecimento desse caminho rumo a uma 

configuração progressiva do mundo pela ciência, perpetua-se um 

sistema no qual a consciência prática do indivíduo se submete resignada 

e cegamente ou então se rebela revoltosa (GADAMER, 2008, p. 07). 

 

Isso não significa que a hermenêutica é anti-metódica. Ao contrário, ela trabalha 

em outra perspectiva metodológica, criticando a instrumentalização das atividades do 

                                                           
8
 Por isso, Gadamer (2004) afirma que a hermenêutica não é uma metodologia exclusiva das ciências 

humanas, mas uma tentativa de compreender o que são verdadeiramente as ciências humanas para além 

de sua autoconsciência metodológica, o que as liga à totalidade de nossa experiência humana. 
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espírito humano. Na perspectiva hermenêutica, os seres humanos, na maioria das vezes, 

entendem-se ou fazem um movimento interior e relacional em direção ao outro. Por 

isso, compreender exige também o estranhamento. O entendimento ocorre, portanto, a 

partir de uma perturbação concretizada na própria pergunta colocada. O caminho para 

compreender começa no exercício do estranhamento (de quem quer conhecer), pois as 

palavras e os discursos dizem muito mais do que está na aparência do dito, quem 

interpreta precisa levar em conta os enigmas que habitam o pensamento. Por isso, o 

primado metodológico da Hermenêutica reside na experiência do perguntar. 

Na essência da pergunta encontramos as trilhas para o saber. No processo de 

construção metodológica da pesquisa, a pergunta toma à dianteira, movendo a 

inquietude de querer compreender. Para Gadamer (2004), o entendimento pode ser 

efetivo ou efeitual, ou seja, pode ter efeitos sobre a própria consciência. Esses termos 

são usados para demonstrar que a consciência histórica sempre existe como efeito do 

passado no presente, refletindo o futuro. A consciência histórica, portanto, está sempre 

presente no processo interpretativo, cujo horizonte não pode ser fixo de uma vez por 

todas. Todo entendimento acontece a partir de um horizonte histórico específico.  

Logo, podemos perceber que as questões derivadas da Hermenêutica filosófica 

foram fundamentais para a compreensão do fenômeno delimitado em nossa Tese: o 

pensamento pedagógico-espiritualista de Rubem Alves. Dentre outros, Coreth (1973) 

lembra que a Hermenêutica não aposta em uma visão metodológica como um lugar 

vazio a ser preenchido pelos conteúdos da interpretação do pesquisador. A interpretação 

compreensiva é uma projeção arremessada do espírito. Enquanto projeção, ela lida com 

as possibilidades próprias ao ser humano e culmina com sua autocompreensão.  

Foi nesta direção, que apostamos na leitura hermenêutica dos textos de Rubem 

Alves, pois mesmo que seu pensamento não possa ser identificado como hermenêutico, 

em sentido estrito, compartilha da ideia de que todo conhecimento humano é também 

uma forma de experiência estética, ultrapassando os limites da razão instrumental e se 

fazendo presente em um estado de espírito que dificilmente pode ser compreendido nos 

limites do método objetivado da ciência enraizada na tradição cartesiana. 

 

O conceito de objetividade da ciência exige ater-se ao cânon 

determinado pela mens auctoris. Mas será esse cânon realmente 

suficiente? O que se dá, por exemplo, na interpretação de obras de arte 

[...]? Pode-se, por acaso, negar que o artista executor “interpreta” a 

criação original, não se limitando a fazer dela uma nova criação? Com 
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que direito podemos excluir da ciência esse sentido reprodutivo da 

interpretação? (GADAMER, 2005, p.126-127 II).  

  

Assim como Gadamer, o pensamento pedagógico de Rubem Alves mobiliza a 

experiência estética como forma de conduzir uma ruptura com a filosofia centrada no 

sujeito e na consciência, partindo da percepção de que a compreensão é um modo 

peculiar da existência do ser. Por isso, o foco da análise é o que ocorre quando 

compreendemos, indicando-se as opções valorativas e as influências da experiência 

vivida, subvertendo os modelos objetivistas de investigação.  

Isso significa que ao lermos um texto somos capazes de reconhecer verdades. No 

entanto, essas verdades e o conhecimento gerado a partir delas não são legitimados de 

modo positivista, mas como a dinâmica de um jogo que “compreende as verdades 

articuladas” (LOUREIRO; COSTA, 2008, p. 5674). Assim, 

 

Todo jogo pressupõe um campo de jogo onde entram em vigor certas 

regras, isso implica que o jogo é formado por uma série de elementos 

numa riqueza que impede o surgimento de relações unilaterais. Da 

mesma forma que é impossível se dizer que alguém é um bom jogador 

de futebol apenas por mostrar habilidades com a bola, sem demonstrar 

sua real atuação em um jogo, toda e qualquer compreensão sempre 

acontece no âmbito de um campo de jogo histórico-linguístico. A ideia 

de jogo é importante na tradição da teoria estética alemã, 

principalmente em Schiller e Kant, mas, segundo Gadamer sua origem 

remonta a antropologia de Huizinga que discorre sobre a importância do 

jogo em todos os aspectos da vida cultural. Gadamer fala de jogo como 

o modo de ser da própria obra de arte, o que inclui além do jogo nos 

esportes organizados, uma infinidade de sentidos, inclusive os sentidos 

metafóricos: o jogo das luzes, o jogo das ondas, o jogo das peças de um 

maquinário, o jogo atribulado dos membros, o jogo das forças, do jogo 

das moscas, até mesmo o jogo das palavras. O jogo aqui não é uma 

mera atividade recreativa, mas algo sério e que exige envolvimento. 

Como uma dança, a ideia de jogo em Gadamer envolve sujeitos e um 

vai-e-vem de movimentos, sem esforço e que não encontra ponto fixo, 

de modo que o significado dos trabalhos de arte é aquilo que é revela do 

e exposto na oscilação constante entre o trabalho de arte e o intérprete 

(LOUREIRO; COSTA, 2008, p. 5679).  

 

Observa-se assim uma recusa à ideia de hermenêutica como mero estudo 

epistemológico que visa capturar as supostas intenções do autor ou do artista 

apreendidas de modo empiricista e objetivante.  

 

Assim, a primeira parte de Verdade e Método trata da experiência da 

arte porque tanto esta quanto a filosofia mostram a insuficiência da 
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verdade metodológica. A proposta é um estudo da hermenêutica 

partindo da experiência da arte e da tradição histórica. O autor chega a 

delimitar que o objeto de sua reflexão não é a consciência estética, mas 

a experiência da arte, e juntamente com ela a questão do modo de ser da 

obra de arte. Para introduzir a discussão da obra de arte Gadamer faz 

uso de conceitos básicos do humanismo, tais como: formação, sensus 

comunis, juízo e gosto. Dá maior enfoque ao gosto para introduzir a 

visão kantiana que será o ponto de partida para a exposição da verdade 

na experiência da arte (LOUREIRO; COSTA, 2008, p. 5675).  

 

Por essa razão, o gosto é considerado uma capacidade de discernimento 

espiritual, uma transição do prazer dos sentidos ao sentimento ético.  

O mais íntimo dos sentidos não se configura como mero instinto, situando-se 

entre o campo sensorial e a liberdade espiritual. O gosto expressa um jogo livre de 

imaginação, fazendo com que a experiência da arte constitua uma forma sui generis de 

conhecimento, uma forma de mágica que ocorre quando compreendemos algo. 

  
Mas não compreendemos [...], em sua essência mais profunda, se 

atentarmos apenas ao fato de que ali reconhecemos algo que já 

conhecíamos, isto é, o fato de que o conhecido é reconhecido. A alegria 

do reconhecimento reside, antes, no fato de identificarmos mais do que 

somente o que é conhecido. [...] o que conhecemos desvincula-se de 

toda casualidade e variabilidade das circunstâncias que o condicionam, 

surgindo de imediato como que através de uma iluminação, sendo 

apreendido em sua essência (GADAMER, 2007 p.170).  

 

Para Gadamer (2007, p. 136), o homem por meio da obra de arte torna-se capaz 

de vivenciar uma experiência autêntica de conhecimento, que não se dá por meio de 

uma metodologia epistemológica, e sim pela compreensão da riqueza de sentidos 

presentes no próprio conteúdo da obra de arte. A estética enquanto experiência singular 

de conhecimento da realidade configura um mundo plural de sentidos.  

Esse tipo de posição se revelou de fundamental importância para a aproximação 

que buscávamos com o pensamento de Rubem Alves, que se pauta, ele mesmo, em uma 

estrutura argumentativa que privilegia a dimensão existencial-estética do sujeito da 

educação e entende a reflexão como uma extensão do corpo; corpo aqui apreendido 

como a dimensão que guarda nossas sensações e afetos. Desse modo, a tentativa de 

leitura hermenêutica de suas obras se configurou como uma experiência formadora. Ao 

longo do processo, seu legado tornou-se parte da minha própria história. Pude aprender 

mais de mim mesmo e sobre a educação no contato intensivo com seu pensamento.  
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1.2 - O Pensamento Pedagógico Espiritualista de Rubem Alves 

 

Ao nos debruçarmos sobre o pensamento pedagógico de Rubem Alves desde a 

relação educação-espiritualidade, procuramos incialmente delimitar um ponto de 

partida, ou seja, um horizonte possível de compreensão. Esse ponto consistiu no próprio 

contexto histórico-existencial do autor, pois sem essa primeira demarcação teria sido 

praticamente impossível acompanhar os movimentos de um pensamento que atravessou 

décadas de pesquisas e reflexões, interpelando e sendo interpelado.  

Além disso, como sabemos, Rubem Alves escreveu de maneira fragmentada e 

em diálogo com os desafios e tensões que experienciava. Uma parte significativa de sua 

obra se constituiu de crônicas, contos, ensaios e textos curtos, que, mais tarde, 

compuseram vários livros. Embora tenha sido um autor ativo, ele não produziu textos 

sistemáticos onde buscava explicitar o uso das categorias que mobilizava nas suas 

análises. Em uma carta a Leopoldo Cervantes-Ortiz, ele próprio afirma:  

 

[...] tenho escrito de forma fragmentária. Não sei se isso é virtude ou 

defeito. Os alemães dirão que é um defeito imperdoável. Já Nietzsche 

diria que construir um sistema é falta de integridade. O fato é que não 

consigo compor sinfonias. Mantenho-me dentro do estilo de pequenas 

peças. (CERVANTES-ORTIZ, 2005, p. 28).  

 

Desse modo, o esforço de organizar analiticamente o pensamento de Rubem 

Alves exigiu que começássemos pela sua vida mesma, pois toda sua obra foi construída 

respeitando o diálogo entre vida e saber. Nosso primeiro desafio metodológico, 

portanto, foi como apresentar academicamente um pensamento que não separa 

conhecimento e vida ao longo de uma obra multifacetada sem perder de vista a pergunta 

chave e os objetivos norteadores da reflexão que estávamos propondo como um trabalho 

resultante de uma pesquisa regida pelas regras da atividade científica legitimada. 

Para enfrentar esse desafio, delimitamos intencionalmente algumas situações 

vividas por Rubem Alves para servir de marco para a interpretação dos seus textos. Em 

primeiro lugar, o desligamento de Rubem Alves da Igreja Presbiteriana, uma vez que 

neste episódio ocorreram várias vivências interligadas: ele começa a ser mal visto na 

instituição por elevar o tom crítico de seu pensamento, o qual não poupa críticas para 

com os “irmãos” protestantes; ele desvela ainda a ligação que a Igreja Protestante 

naquela época (pós anos 1960) mantinha com os governos militares (CAMPOS, 2008, 
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p. 113), questionando mais amplamente o vínculo entre as instituições religiosas e o 

regime ditatorial. Com isso, ele e outros se viram envolvidos em situações adversas.  

 

Os [chamados] questionadores da ordem se tornaram candidatos 

potenciais ao exílio eclesiástico, formando-se assim no campo 

acadêmico um grupo de acadêmico que poderia se auto-intitular de 

“ex-protestante”. As autoridades religiosas, inspirada pela ideologia 

da segurança nacional ou identificada com os interesses do regime 

militar, fizeram cair sobre essa intelligentsia a ira repressora 
(CAMPOS, 2008, p.113). 

O desfecho tornou-se mais do que conhecido. Rubem Alves e vários intelectuais 

foram exiliados, caracterizados como sujeitos “perigosos”. Foi assim que, em 1964, ele 

realizou seu mestrado nos Estados Unidos da América. São desse período textos como: 

Religião e Repressão, considerado um clássico no campo dos estudos acadêmicos sobre 

a religião no Brasil; Theology of Human Hope, sua Tese de doutorado que trata da 

questão do humanismo e da liberdade; Tomorrow’s Child. Imagination, Creativity and 

the Rebirth of Culture, obra seminal que aborda um tema que se tornaria nuclear no seu 

pensamento pedagógico posterior, ou seja, a potência da imaginação; e, sem dúvida, um 

dos seus livros mais conhecidos e citados, no Brasil, Conversas com Quem Gosta de 

Ensinar, que resultou das experienciais vivenciadas e transpostas para a educação. 

Desse modo, advogamos um roteiro metodológico que, partindo da sua ruptura 

com a Tradição Protestante, a perseguição pelo regime militar e seu exílio nos Estados 

Unidos, configuram a atmosfera vital para o entendimento de suas posições. 

Em segundo lugar, destacamos o momento em que Rubem Alves se tornou 

professor da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (IFCH-

UNICAMP) em 1976. Momento em que passou a ter contato sistemático com outros 

educadores brasileiros como Paulo Freire, Demerval Saviani, Antônio Muniz Resende e 

Moacir Gadotti, dentre outros (NUNES, 2008). Esse constitui outro marco importante 

para a análise de sua obra na medida em que nesse período ele abandona, dessa vez, o 

“estilo acadêmico” de pensar e de escrever, assumindo uma escrita poética.  

Vários comentadores têm chamado nossa atenção para o fato de suas principais 

ideias sobre educação estarem dispersas em vários textos literários desse período. De 

uma maneira geral, suas análises sobre a educação aparecem permeadas por metáforas e 

parábolas que carregam, às vezes, críticas duras à estrutura e padronização dos modelos 

de ensino e seus conteúdos, os quais estariam produzindo uma nova geração destinada a 
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suprir as demandas estritas e os interesses de uma sociedade mercantilizada, 

tecnocrática, individualizada e burocratizada. Assim, sua compreensão da formação 

humana transparece envolvida em temas lúdicos, poéticos e imaginários. 

  

1.3 - As Fases de Investigação 

 

1.3.1 - Primeira Fase: Incursão nas Obras Espiritualista de Rubem Alves 

 

 Nesta etapa, realizamos um recorte investigativo representado pelas obras de 

Rubem Alves que apresentam sua dimensão espiritualista da formação humana. A 

seleção dos textos usou como critério, algumas indicações expressas nos trabalhos de 

Ferdinand Röhr (2010; 2013), sobretudo a compreensão de que “a tarefa educacional 

não se esgota na aquisição de conhecimentos”, abrangendo, dentre outros elementos, “o 

lado afetivo, as convicções e tudo que a sustenta” (RÖHR, 2013, p. 157). Como 

resultado geral, destacamos os seguintes textos de Rubem Alves para análise: 

 

o A Gestação do Futuro (1986) 

o Da esperança (1987) 

o Estórias de quem gosta de ensinar (1983/2000) 

o Conversas com quem gosta de ensinar (1983/2000) 

o A Escola que Sempre Sonhei sem que Pudesse Imaginar Existir 

(2001) 

o Por uma Educação Romântica (2002) 

o A educação dos sentidos (2005) 

o Variações sobre o Prazer: Santo Agostinho, Nietzsche, Marx e 

Babette (2011) 

 

Em todas essas obras, localizamos indícios de uma filosofia espiritualista 

tematizada a partir de questões como: a experiência afetiva no campo da educação; a 

importância da curiosidade e da criatividade na aprendizagem; e a finalidade formativa 

do ato literário. Além disso, essas obras mereceram uma leitura e análise específicas 

porque segundo Gadotti (1987, p. 53), elas permitem visualizar uma temática chave do 

pensamento de Rubem Alves: a questão do educador e sua tarefa na transformação 
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existencial dos estudantes. Logo, a espiritualidade se manifesta nos textos de Alves na 

identificação dos modos de atuação dos educadores. É por essa via, que temáticas como 

os afetos e a imaginação despontam para explicitar o fenômeno da formação humana. 

Por isso, sua preocupação primeira é distinguir o professor e o educador. 

 

Educadores, onde estarão? Em que covas terão se escondido? 

Professores, há aos milhares. Mas professor é profissão, não é algo 

que se define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é 

profissão; é vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, de 

uma grande esperança (ALVES, 1980, p. 11). 

Os educadores, segundo Alves, são habitantes de “outro mundo”, são como 

“velhas árvores” que possuem propriedades encantadas. Os educadores são movidos 

pelo amor e pela paixão pelo que fazem. Por isso, a dimensão afetiva desponta como um 

espaço vital para apreender os modos de formação do humano. Na contramão de outras 

abordagens pedagógicas, os afetos não são exilados do fazer educativo. O mesmo vale 

para o papel dos sentidos em oposição à centralidade que a dimensão cognitiva.  

É com base nesses elementos que Rubem Alves insiste que o processo de 

formação humana não pode ser confundido com uma perspectiva doutrinária, ou seja, 

como simples transmissão dogmática de conhecimentos. Educar guarda uma dimensão 

profunda de apelo, ou, como ele prefere nomear, de vocação. A vocação representa o 

próprio desejo do educador de compartilhar os saberes sem o que não há aprendizagem 

possível (ALVES, 1980, p. 13)
9
. Enfim, a formação humana envolve uma 

ressignificação existencial dos sujeitos que vivenciam a experiência de educar.  

Ao longo das suas obras, observamos um traço comum: a formação não é apenas 

transmissão de conhecimento e a aprendizagem não se restringe às dimensões racionais. 

Mais: o processo formativo implica uma relação autêntica com nossos desejos, 

incluindo os afetos, as emoções, os sentidos e a imaginação como potências ativas.  

 

1.3.2 - Segunda Fase: Análise das Teses e Livros sobre o Pensamento de Alves  

 

Nesta etapa, priorizamos o material produzido pelos principais comentadores 

brasileiros da obra de Rubem Alves, a fim de sinalizar, contrastar ou mesmo incorporar 

outras interpretações do seu pensamento (ver Quadro 1, 2 e 3). Foram selecionados 

                                                           
9
 Como veremos, mais adiante, Rubem Alves (2010) fala também de um sexto sentido, o qual abre um 

pensamento que sente e permite experienciar o prazer com objetos “inexistentes” ou distantes, ou seja, os 

objetos do desejo que movem a pretensão de alcançarmos a verdade nos processos de formação humana. 
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quatro teses, oito dissertações, sete livros e alguns artigos relevantes para nosso estudo. 

O critério de escolha privilegiou textos que abordam diretamente o pensamento Alves, a 

partir do campo da Filosofia da educação conforme destacamos em seguida. 

Nesse contexto, destacamos, a título de exemplo dos usos desse material, a 

dissertação de Denise Camargo Gomide, defendida em 2004, cujo título já traduz o seu 

conteúdo: Rubem Alves e o pensamento educacional liberal: aproximações, e que tem 

por objetivo “vivenciar uma reorganização do discurso liberal na educação através do 

estudo do pensamento pedagógico de Rubem Alves”.  

Para essa pesquisadora, a obra pedagógica de Rubem Alves é fortemente 

marcada pelos pressupostos do ideário escolanovista desenvolvido no Brasil a partir da 

década de 1930. Posição que também aparece na obra História da educação de Paulo 

Ghiraldelli Junior (1990) que define Rubem Alves como um “escolanovista 

espiritualista” que cultiva o sonho de um passado idílico. Contudo, nossos dados 

acabaram por configurar um confronto crítico com essas ideias, embora esse não fosse 

um objetivo delineado intencionalmente em nosso trabalho de investigação. A seguir 

expomos os principais trabalhos que configuram em nosso corpus secundário. 
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Quadro 1 – Corpus Secundário Sobre o Pensamento de Rubem Alves (Teses) 
CORPUS SECUNDÁRIO SOBRE O PENSAMENTO DE ALVES 

TIPO DE 

PUBLICAÇÃO 
AUTOR/ 

ANO 

TÍTULO INSTITUIÇÃO DE 

PUBLICAÇÃO 

OBJETIVO DO TRABALHO 

Tese Nunes 

(2001) 

Rubem Alves e a 

Educação dos 

Sentidos
10

 

Universidade de 

São Paulo 

(USP) 

Abordar, dentre outras 

questões, a educação dos 

sentidos de Rubem Alves 

Tese SCOFANO 

(2002) 

Iluminação e 

desaprendizagem: a 

pedagogia lúdica de 

Rubem Alves 

Universidade 

Federal do Rio 

de Janeiro 

(UFRJ) 

Investigar a questão do 

conhecimento lúdico na 

proposta pedagógica 

alvesiana 

Tese 

 

Moreira 

(2012) 

Educação, Utopia e 

Esperança: 

Uma leitura de 

Rubem Alves 

Universidade 

Católica 

Portuguesa 

(Portugal) 

(UCP) 

Estudar a dimensão da 

liberdade a partir da ideia 

de humanismo político 

proposta por Alves (1986, 

1987) 

Tese 

 

Brasil 

(2013) 

Antropologia e 

educação: raízes 

contraculturais do 

pensamento 

pedagógico de 

Rubem Alves  

 

Universidade de 

São Paulo 

(USP) 

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 

Fonte: o autor 

 

 

Quadro 2 – Corpus Secundário Sobre o Pensamento de Rubem Alves (Dissertações) 
CORPUS SECUNDÁRIO SOBRE O PENSAMENTO DE ALVES 

TIPO DE 

PUBLICAÇÃO 
AUTOR/ 

ANO 

TÍTULO INSTITUIÇÃO 

DE 

PUBLICAÇÃO 

OBJETIVO DO TRABALHO 

Dissertação Ferreira da 

Silva 

(2008)  

Da Desconstrução da 

Escola como Espaço do 

Fazer Científico em 

Crônicas de Rubem 

Alves: uma Análise 

Semiótica 

Universidade 

presbiteriana 

Mackenzie  

Demonstrar a escola como 

espaço formativo voltado ao 

fazer lúdico 

Dissertação  Reblin 

 (2007) 

Teologia: Outros 

Cheiros, Outros 

Sabores... A teologia 

na perspectiva crítica e 

poética de Rubem 

Alves: caminhos para 

uma teologia do 

cotidiano 

Escola 

Superior de 

Teologia 

(São 

Leopoldo) 

Estudar os principais 

alicerces que constituem o 

pensamento de Rubem 

Alves: a ênfase no corpo, a 

criação de universos de 

sentido mediados pela 

linguagem e a religião como 

teia de símbolos que 

expressam o triunfo dos 

valores a despeito de uma 

realidade opressora. 

                                                           
10

 O título completo da obra é: Rubem Alves e a Educação dos Sentidos: um estudo de seus pressupostos 

filosóficos e pedagógicos 



36 

 

Dissertação 

 

Dalbério 

(1990), 

O Prazer Versus 

Disciplina? Um estudo 

sobre propostas 

pedagógicas 

contemporâneas 

 UNICAMP Estudar a questão do prazer 

como uma dimensão de 

emancipação do ato 

pedagógico de ensinar  

Dissertação Salgueiro 

(2004) 

Epistemologia dos 

Afetos: A Contribuição 

de Rubem Alves para o 

Pensamento 

Educacional Brasileiro 

Pontifícia 

Universidade 

do Paraná 

(PUC-PR) 

Investigar a perspectiva do 

discurso liberal na educação 

através do estudo do 

pensamento pedagógico de 

Rubem Alves 

Dissertação  Gomide 

(2004) 

Rubem Alves e o 

pensamento 

educacional liberal: 

aproximações 

UNICAMP Refletir a partir do afeto a 

escola enquanto 

representação inacabada da 

modernidade 

Dissertação Mioto  

(2010) 

Navegando no 

Emaranhado do 

Paradigma Pedagógico 

Tradicional: 

Desafiando Modelos 

Explicativos 

Universidade 

Estadual de 

Londrina  

Realizar uma discussão 

sobre as formas como esse 

paradigma tradicional 

educacional se organizou e 

ainda se organiza nos 

embates atuais nas escolas 

Fonte: o autor 

 

 

Quadro 3 – Corpus Secundário Sobre o Pensamento de Rubem Alves (Livros e Artigos) 

CORPUS SECUNDÁRIO SOBRE O PENSAMENTO DE ALVES 
TIPO DE 

PUBLICAÇÃO 
AUTOR/AN

O 

TÍTULO INSTITUIÇÃO 

DE 

PUBLICAÇÃO 

OBJETIVO DO TRABALHO 

Livro Severino 

(1999) 

A Filosofia 

Contemporânea do 

Brasil: Conhecimento, 

Política e Educação 

Editora 

Vozes  
Investigar a prática da filosofia 

na dimensão histórica e cultural 

da atualidade brasileira, 

enfatizando suas diferentes 

formas de expressão 

Livro Nunes  

(2007) 

 O que Eles Pensam de 

Rubem Alves E de seu 

Humanismo na Religião, 

Educação e Poesia 

(2007) 

Editora 

Paullus 

Abordar diferentes perspectivas 

do pensamento humanista de 

Rubem Alves 

Artigo 

 

 Campos 
(2008) 

 O discurso acadêmico 

de Rubem Alves sobre" 

protestantismo" e" 

repressão": algumas 

observações 30 anos 

depois 

 Revista 

Religião & 

Sociedade 

Descrever o campo religioso 

brasileiro em que esse texto 

surgiu, o contexto intelectual e 

político, discutindo a 

epistemologia e a metodologia 

empregada por Alves na 

confecção de sua obra. 

Artigo 

 

 

Caldas 

(2014) 

A polifonia e o ipê-

amarelo: anotações sobre 

o “primeiro” Rubem 

Alves como leitor de 

Dietrich Bonhoeffer. 

Revista de 

Estudos 

Teológicos 

Apresentar a influência da 

teologia, com ênfase na ética, 

de Bonhoeffer no pensamento 

de Rubem Alves 

Fonte: o autor 
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Selecionamos também duas obras do professor Moacir Gadotti, nas quais ele 

apreende o pensamento de Rubem Alves como um novo paradigma para a educação, 

vinculando-o à tendência pedagógica denominada de progressista, juntamente com o 

pensamento de Paulo Freire e de Demerval Saviani.  

Mas, para nossos propósitos, foram fundamentais as pesquisas desenvolvidas ou 

orientadas pelo professor Antônio Joaquim Severino, sobretudo, sua obra A Filosofia 

Contemporânea do Brasil: Conhecimento, Política e Educação, publicada no ano de 

1999. Neste trabalho, ele reconhece as contribuições do pensamento alvesiano para a 

educação brasileira, em geral, e para a filosofia da educação, em particular, apontando 

as influências de Nietzsche e Freud no tratamento de temas como o amor, o desejo e a 

corporeidade. Suas análises se coadunam com pesquisas, na área da educação, que 

também indicam no pensamento de Alves uma forte ênfase antropológica de caráter 

contracultural (BRASIL, 2014; SALGUEIRO, 2004); contracultural no sentido de que 

suas ideias pedagógicas contém uma forte reação à concepção iluminista de homem e de 

ciência. O modelo de “homem educado”, se assim podemos dizer, de Rubem Alves é, 

antes de tudo, um amante da beleza, da alegria e de tudo o que gera prazer.  

Assim, as análises de Rubem Alves articulam uma “epistemologia dos afetos” e 

dos prazeres, visando explicitar as condições antropológicas desse vivente que age no 

mundo, muitas vezes guiado por esperanças utópicas, a fim de concretizar seus sonhos. 

Nessa direção, o pesquisador Severino Antônio Moreira Barbosa, 1990, defendeu uma 

tese sobre como a poesia contribui para educar os sentidos, as emoções e a imaginação. 

Um trabalho chave para o nosso estudo, pois contribui para localizarmos as convicções 

espiritualistas de Alves no âmbito da sua chamada educação dos sentidos, elucidando, 

nesse percurso, a necessidade de um cultivo sistemático da espiritualidade nas práticas 

educativas; cultivo apreendido na singular defesa alvesiana de que um “sexto sentido” é 

o que nos permite “fazer amor e ter prazer” com objetos que mesmo “ausentes” tem o 

poder de mobilizar nossos pensamentos, despertando os demais sentidos e 

impulsionando o desejo humano de concretizar suas aspirações mais profundas.  

Destacamos ainda, a dissertação de Ferreira da Silva (2008), Da Desconstrução 

da Escola como Espaço do Fazer Científico em Crônicas de Rubem Alves: uma Análise 

Semiótica, que analisou a desconstrução da escola como lócus do fazer científico, 

tomando como referência as crônicas de Alves e defendendo a escola como espaço 

formativo voltado ao fazer lúdico. Na mesma direção, a dissertação de Mioto (2010), 
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Navegando no Emaranhado do Paradigma Pedagógico Tradicional: Desafiando 

Modelos Explicativos, discutiu as formas como o paradigma tradicional da educação se 

organizou e ainda interfere nos embates atuais sobre a escola, relacionando as lentes 

filosóficas de Gilles Deleuze, Michel Foucault e Rubem Alves. 

Por fim, um conjunto de trabalhos nos ajudou a aprender o deslocamento das 

ideias de Alves do campo teológico para o campo pedagógico, um objetivo seminal de 

nossa investigação. Nesse âmbito, destacamos: a dissertação de Iuri Andreas Reblin 

(2007), Teologia: Outros Cheiros, Outros Sabores... A teologia na perspectiva crítica e 

poética de Rubem Alves: caminhos para uma teologia do cotidiano: a dissertação de 

Oswaldo Dalbério (1990), O Prazer Versus Disciplina? Um estudo sobre propostas 

pedagógicas contemporâneas; e o livro do professor Antônio Vidal Nunes, O que Eles 

Pensam de Rubem Alves E de seu Humanismo na Religião, Educação e Poesia (2007). 

Em todos esses trabalhos, o pensamento de Rubem Alves é sedimentado no campo 

teológico, destacando-se as categorias corpo, imaginação e linguagem, mas, ao mesmo 

tempo, metamorfoseado no campo pedagógico quando passa a enfatizar as relações 

entre educação e estética, educação e erótica, educação e liberdade. 

  

1.4 – Considerações gerais sobre os procedimentos de análise  

 

No conjunto, as duas fases metodológicas da pesquisa bibliográfica esboçada 

acima, forneceram os elementos para as interpretações produzidas acerca do 

pensamento de Rubem Alves, proporcionando uma maior clareza dos seus impactos no 

campo pedagógico brasileiro, e contribuindo para a delimitação de nossa questão de 

pesquisa. Como dissemos, uma investigação que se propõe estudar uma obra como a de 

Rubem Alves precisa alicerçar-se sobre referencias que abarquem aspectos específicos 

do seu pensamento, a fim de dar sustentação aos processos de leitura e análise.  

Desse modo, a pesquisa bibliográfica precisou se sustentar em uma revisão 

sistemática e rigorosa da literatura selecionada. Segundo vários autores, esse tipo de 

procedimento permite produzir “subsídios para o conhecimento sobre o que foi 

pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado [determinado] assunto 

apresentado na literatura científica” (BOCCATO, 2006, p. 266).  

A pesquisa bibliográfica, como sabemos, tem vários objetivos, mas sua 

realização exige alguns passos (ver Figura 1), e uma forma de obter maior rigor é adotar 
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uma abordagem sistemática. Isso significa definir uma estratégia para realizar as buscas 

e analisar os resultados, através da repetição de ciclos contínuos de leitura, 

documentação e análise até que os objetivos delineados sejam alcançados.  

A revisão sistemática, conforme argumentam Cook et al. (1997) e Cooper (1998) 

pode ser narrativa ou sistemática. O primeiro tipo é baseado em uma descrição inicial de 

estudos e informações sobre um determinado assunto, configurando uma espécie de 

estado da arte. Trata-se de um procedimento comum no começo das pesquisas, visando 

mapear a produção existente a fim de fundamentar teoricamente a investigação que se 

pretende levar a cabo, ou mesmo refinar a formulação do problema e dos objetivos. O 

segundo tipo de revisão sistemática, apesar de também apresentar um caráter narrativo 

na exposição dos resultados, permite que o pesquisador, ao compilar os dados, refine os 

pressupostos e desenvolva uma espécie de meta-análise (MULROW, 1994).  

 

FIGURA 1 – PRINCIPAIS ETAPAS DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

Em uma revisão bibliográfica sistemática, mais do que mapear os trabalhos, 

objetiva-se elaborar uma síntese reflexiva sobre o assunto. Com base nesse 

procedimento, adotamos então um conjunto de técnicas específicas com o propósito de 

criar o embasamento teórico sobre o tópico pesquisado no pensamento de Rubem Alves. 

Concretamente, o ciclo de pesquisa foi inspirado teoricamente pela Hermenêutica 
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filosófica e operacionalizado metodicamente pelas práticas de leitura analítica e 

documentação textual propostas por Antônio Joaquim Severino (2007,p. 49-71).  

Para isso, abordamos os textos selecionados, identificando sua estrutura (análise 

textual) e demarcando o tema central e as ideias secundárias (análise temática). Em 

seguida, interpretamos os pontos destacados em relação à vida e obra do autor e também 

em seu contexto cultural, histórico, teórico (análise interpretativa), a fim de discutir o 

texto (problematização) e reelaborar a mensagem com uma reflexão pessoal (síntese). 

Os resultados desse processo serão apresentados nos capítulos seguintes. 
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CAPÍTULO II 

O CAMPO DAS IDEIAS PEDAGÓGICAS E A ESPIRITUALIDADE 

COMO CHAVE DE LEITURA DAS TEORIAS EDUCACIONAIS 

 

 

 

O objetivo mais amplo de nossa investigação consistiu em analisar o pensamento 

pedagógico de Rubem Alves - sob a mediação da relação educação e espiritualidade - 

com vista a sintetizar suas principais contribuições à formação do educador na 

atualidade. Isso exigiu que procedêssemos inicialmente a uma caracterização do próprio 

campo das ideias pedagógicas, em nosso País, tendo em vista situar o contexto mais 

amplo em que suas análises foram gestadas. Esse passo nos permitiu, em uma segunda 

etapa, apreender como suas ideias foram recebidas e integradas no âmbito educacional. 

Entretanto, a intenção não consistiu em realizar uma reconstrução global das ideias 

pedagógicas brasileiras, haja vista os inúmeros livros que tratam desta questão, mas tão 

somente sinalizar o cenário mais amplo onde se situam as reflexões de Rubem Alves. 

 

2.1 – Sobre o Pensamento Pedagógico Brasileiro 

 

Para Saviani (2007, p. 100), a pedagogia se firmou como um modo de apreender 

ou de instituir reflexivamente o processo educativo. Ao mesmo tempo a tematização da 

educação emergiu no pensamento ocidental como uma realidade irredutível nas 

sociedades humanas, confundindo-se com as próprias origens do ser homem. Nesse 

contexto, a pedagogia se desenvolve em uma relação direta com a prática educacional, 

apresentando-se ora como “uma reflexão estreitamente ligada à filosofia, elaborada em 

função da finalidade ética que guia a atividade educativa”, ora como uma instância 

eminentemente dotada de “sentido empírico e prático”, reforçando os aspectos 

pragmáticos presentes no sentido etimológico da pedagogia como forma de condução.  
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Contudo, ainda segundo Saviani, foi a partir do século XVII que esses dois 

aspectos da constituição da pedagogia tenderam a se unificar, a partir dos trabalhos de 

Comênio que buscou gerar um sistema pedagógico no qual “[...] a consideração dos fins 

da educação constituía a base para a definição dos meios” (SAVIANI, 2007, p. 101). 

Mas, de fato, foi com   

[...] Herbart que os dois aspectos da tradição pedagógica foram 

identificados como distintos, sendo unificados num sistema coerente: os 

fins da educação, que a pedagogia deve elaborar a partir da ética; e os 

meios educacionais, que a mesma pedagogia elabora com base na 

psicologia. A partir daí, a pedagogia se consolidou como disciplina 

universitária, definindo-se como o espaço acadêmico de estudos e 

pesquisas educacionais (SAVIANI, 2007, p. 101-102). 

 

Apesar disso, no terreno do idealismo filosófico, a pedagogia continuou a ser 

apreendida como uma espécie de filosofia aplicada, alinhando-se com o 

desenvolvimento do próprio espírito e o ensino aparecendo como uma espécie de teoria 

em ato, o que fez com que a pedagogia fosse diluída como metodologia do ensino ou 

simplesmente como didática. Em uma direção oposta, o positivismo assimilou a 

pedagogia com a própria prática educativa. Nesse caso, a pedagogia foi definida como 

uma teoria prática focalizada no conhecimento científico do fato educativo, o que 

contribuiu para tornar a pedagogia cada vez mais dependente das ciências empíricas, 

particularmente da psicologia e da sociologia. Um ponto em comum nesses dois modos 

de apreender a especificidade do pedagógico é a conhecida relação teoria-prática.  

 

Na verdade o conceito de pedagogia se reporta a uma teoria que se 

estrutura a partir e em função da prática educativa. A pedagogia, como 

teoria da educação, busca equacionar, de alguma maneira, o problema 

da relação educador-educando, de modo geral, ou, no caso específico da 

escola, a relação professor-aluno, orientando o processo de ensino e 

aprendizagem. Assim, não se constituem como pedagogia aquelas 

teorias que analisam a educação sem ter como objetivo formular 

diretrizes que orientem a atividade educativa (SAVIANI, 2007, p. 102). 

 

Desde a relação teoria-prática, as diferentes concepções de educação podem ser 

agrupadas em duas grandes tendências: a primeira, composta pelas definições que 

priorizam a teoria, subordinando a prática; a segunda tendência, inversamente, aglutina 

as concepções que subordinam a teoria à prática. Para Saviani (2007, p. 103), no 

primeiro grupo, localizam-se as diversas modalidades de pedagogia tradicional na 

vertente religiosa ou leiga. No segundo, estão as várias manifestações de pedagogia 



43 

 

nova. Em termos históricos, o primeiro grupo foi dominante até o final do século XIX, 

enquanto a segunda tendência veio a se tornar hegemônica ao longo do século XX sem, 

contudo, “excluir a concepção tradicional que se contrapõe às novas correntes, 

disputando com elas a influência sobre a atividade educativa”. Assim, 

[...] as concepções tradicionais, desde a pedagogia de Platão e a 

pedagogia cristã, passando pelas pedagogias dos humanistas e pela 

pedagogia da natureza, na qual se inclui Comênio, assim como a 

pedagogia idealista de Kant, Fichte e Hegel, o humanismo racionalista, 

que se difundiu especialmente em consequência da Revolução Francesa, 

a teoria da evolução e a sistematização de Herbart-Ziller, 

desembocavam sempre numa teoria do ensino. Pautando-se pela 

centralidade da instrução (formação intelectual), pensavam a escola 

como uma agência centrada no professor, cuja tarefa é transmitir os 

conhecimentos acumulados pela humanidade [...]. Por sua vez, as 

correntes renovadoras, desde seus precursores como Rousseau e 

também Pestalozzi e Froebel, passando por Kierkegaard, Stirner, 

Nietzsche e Bergson, chegando ao movimento da Escola Nova, às 

pedagogias não diretivas, à pedagogia institucional e ao construtivismo, 

desembocam sempre na questão de como aprender, isto é, em teorias da 

aprendizagem. Pautando-se na centralidade do educando, concebem a 

escola como um espaço aberto à iniciativa dos alunos que, interagindo 

entre si e com o professor, realizam a própria aprendizagem, 

construindo seus conhecimentos. Ao professor cabe o papel de 

acompanhar os alunos auxiliando-os em seu próprio processo de 

aprendizagem. O eixo do trabalho pedagógico desloca-se da 

compreensão intelectual para a atividade prática, do aspecto lógico para 

o psicológico, dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos 

de aprendizagem (SAVIANI, 2007, p. 104).  

 

Essa forma de leitura e caracterização das tendências pedagógicas torna visível 

uma aporia: ambas se revelam coerentes e plausíveis, mas, aparentemente, se excluem. 

É desse modo dualístico de pensar a pedagogia que, em nosso país, se configurou a 

delimitação das principais ideias de educação. A contraposição entre as várias 

tendências se tornou um lugar comum, alimentando clichês e reproduzindo recortes 

arbitrários no tratamento dos pensadores educacionais, inclusive influenciando o 

apagamento de várias perspectivas reflexivas do campo pedagógico brasileiro. 

O próprio Demerval Saviani (2005, p. 18), dentre outros, contribuiu para essa 

situação ao apreender o pensamento pedagógico brasileiro como constituído na interface 

conflituosa entre as proposições pedagógicas de matriz religiosa e leiga. Fenômeno que, 

segundo ele, teria se acirrado, no início dos anos 1930, quando ocorreram os contatos 

com os princípios da pedagogia escolanovista, atingindo seu ponto de tensão mais 

intenso com a emergência das abordagens tecnicistas na segunda metade do século XX.  
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Em outras palavras, o conhecimento pedagógico nacional oscilaria 

pendularmente entre pensamentos e valores ancorados ora em base religiosa, 

disseminados principalmente através da educação dos jesuítas, ora em princípios e 

valores laicos, aglutinados ao redor de propostas efetivadas por pensadores liberais.  

Esse embate se materializou em confrontos antropológicos e epistêmicos entre 

as chamadas pedagogias da essência e da existência
11

. As disputas girando basicamente 

em torno das metas e objetivos da educação. Por um lado, a pedagogia da essência 

percebe os homens como sendo iguais por natureza. A educação seria uma forma de 

elevá-los através do ensino e da disciplina aos modelos julgados socialmente legítimos, 

cujas fontes filosóficas apontam para o idealismo. A pedagogia da existência, por outro 

lado, afirma que os homens têm suas próprias particularidades, defendendo que a 

educação deve criar as bases para que cada pessoa siga suas próprias potencialidades, 

apontando para abordagens materialistas que também denunciam os processos de 

dominação históricos presentes nas relações sociais e na educação.  

Tudo se passa, então, como se desse confronto as ideias pedagógicas brasileiras 

extraíssem seu caráter específico mediado por tendências contrapostas: 

 

Pedagogia conservadora versus pedagogia progressista, pedagogia 

católica (espiritualista) versus pedagogia leiga (materialista), pedagogia 

autoritária versus pedagogia da autonomia, pedagogia repressiva versus 

pedagogia libertadora, pedagogia passiva versus pedagogia ativa, 

pedagogia da essência versus pedagogia da existência, pedagogia 

bancária versus pedagogia dialógica, pedagogia teórica versus 

pedagogia prática, pedagogias do ensino versus pedagogias da 

aprendizagem (SAVIANI, 2007, p. 110) 
12

. 

 

Esse cenário indica a necessidade de cautela no trato das ideias pedagógicas 

brasileiras. Pois, se não cabe aderir ou rejeitar a priori as várias posições em questão, a 

forma como essas discussões são difundidas é vital para o entendimento do próprio 

pensamento pedagógico que estamos focalizando nesse trabalho, uma vez que mais do 

que tentar superar ou transcender essa polêmica tornou-se fundamental evidenciar como 

esse debate tendeu a culminar em análises ancoradas na elaboração de quadros 

                                                           
11

 Como veremos, as ressonâncias desse debate - pedagogias essencialistas e existencialistas - afetaram 

diretamente a maneira como as ideias de Rubem Alves foram recebidas e integradas pelo campo 

pedagógico brasileiro na segunda metade do século XX. 
12

 Conduzindo esse cenário marcadamente dualista, quase como que englobando as demais oposições, 

estaria a distinção entre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova, cujos integrantes em permanente 

litígio buscam elaborar seus próprios discursos, enfatizando as fragilidades epistêmicas dos oponentes. 
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classificatórios das principais abordagens e tendências pedagógicas em nosso País. 

Situação que contribuiu para cristalizar posições pedagógicas que são complexas e 

instáveis, simplificando e, no limite, excluindo, o estudo de determinados autores.  

Uma rápida incursão nos principais manuais de filosofia ou história da educação 

(FRANCO, 2003; SAVIANI, 2008; SCHMIED-KOWARZIK, 1983) é suficiente para 

verificar os efeitos dessa “verdadeira tendência” do campo pedagógico brasileiro. A 

própria expressão história das ideias pedagógicas tornou-se sinônimo de um trabalho 

voltado ao levantamento de fontes documentais e historiográficas com a finalidade 

estrita de mapear e agrupar autores e pensamentos a partir de determinados critérios.  

Com efeito, busca-se lidar com a heterogeneidade das matrizes analíticas dos 

educadores brasileiros em quadros rígidos que terminam produzindo a sensação de 

incompletude e parcialidade, travestindo os resultados de investigações particulares com 

sistematizações de alcance supostamente totalizador
13

. Desse modo, as ideias 

pedagógicas aparecem de forma objetivada em periodizações históricas abrangentes, 

cujos critérios seletivos, podem conter falsos dilemas e criar oposições artificiais, ao 

impor recortes apriorísticos nos quais os autores são encaixados
14

.  

Esse é um ponto importante, pois quem coloca como objeto de investigação 

determinadas ideias pedagógicas, muitas vezes acaba consagrando uma forma analítica 

dominante. Os autores que tecem críticas ou simplesmente aderem a formas divergentes 

de análise são agrupados de modo subalterno, sendo apresentados como superados ou 

sendo literalmente excluídos do cenário das ideias pedagógicas. É fundamental então 

caracterizar, mesmo que brevemente, como se configura o pensamento pedagógico 

brasileiro atual, na ótica dessas abordagens classificatórias, antes de focalizarmos 

diretamente a inserção do pensamento de Rubem Alves nesse âmbito. 

 

2.2 – Características do Pensamento Pedagógico Brasileiro Atual 

 

                                                           
13

 Situação amplificada quando essas mesmas análises são incorporadas pelos programas dos cursos de 

formação de professores, gerando o efeito “manual didático” que, no limite, reduz a complexidade das 

ideias pedagógicas brasileiras a um conjunto supostamente homogêneo de autores e temas. 
14

 Por exemplo, algumas classificações enfatizam aspectos contextuais como: a modernização da 

agricultura cafeeira ou a questão da industrialização. Outras privilegiam a atuação de personagens 

específicos como: José de Anchieta, Lourenço Filho ou Anísio Teixeira. Há ainda aquelas divisões que 

enfatizam aspectos normativos como a criação das Leis de Diretrizes e Bases da Educação. 
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Toda e qualquer tentativa de aproximação do pensamento pedagógico brasileiro 

contemporâneo é obrigada a ressaltar a influência seminal dos estudos e pesquisas 

desenvolvidos pelo professor Demerval Saviani, publicadas em uma de suas obras mais 

conhecidas, Escola e democracia, publicada em 1983.  

Nessa publicação, Demerval Saviani distingue entre teorias não críticas e 

teorias críticas da Educação para, em seguida, diferenciar os teóricos críticos-

reprodutivistas e os histórico-críticos. Ele toma como critério de criticidade, a 

percepção dos condicionantes sócio-políticos e económicos, afirmando que as teorias 

não críticas buscam compreender a educação a partir dela mesma. As teorias crítico-

reprodutivistas, por sua vez, compreendem remetem-na aos seus condicionantes sociais, 

políticos e econômicos, mas entendem que a função básica da educação escolar consiste 

apenas em reproduzir a dinâmica da sociedade capitalista vigente
15

.  

No conjunto, essas abordagens teóricas apresentariam um caráter 

antidemocrático, ao mesmo tempo em que seriam impotentes para lidar com o problema 

das desigualdades educacionais. A única pedagogia portadora das soluções exigidas 

seria a chamada Pedagogia Histórico-Crítica, explicitada pelo próprio Saviani (1991, p. 

70) e que fundaria “suas bases na concepção dialética da Educação”. Na ótica do autor, 

apenas as concepções pedagógicas presentes na Pedagogia Histórico-crítica 

permitiriam uma ação efetivamente transformadora das práticas educacionais.  

Essa posição, sem dúvidas, polêmica serviu para estimular e desdobrar um 

conjunto ampliado de investigações voltadas ao estudo do que, desde então, se 

convencionou chamar de tendências pedagógicas no Brasil. Um exemplo direto é o 

trabalho de José Carlos Libâneo que, mesmo baseado na concepção histórico-crítica, 

defende uma Pedagogia Crítico-social dos conteúdos. A classificação defendida por 

Libâneo (1985) parte das funções sociais da escola e também divide as teorias 

educativas em liberais e progressistas. Para ele, a Pedagogia liberal coaduna-se 

funcionalmente com o próprio sistema capitalista e tem como finalidade preparar o 

indivíduo para assumir e desempenhar papéis específicos dentro dessa sociedade. 

Dentro desta, o autor destaca as seguintes tendências: a Pedagogia Tradicional; a 

Pedagogia Nova nas versões Renovada Progressivista e Renovada Não-diretiva; e a 

                                                           
15

 Nessa caracterização, as teorias não críticas seriam a Pedagogia Tradicional, a Pedagogia Nova e a 

Pedagogia Tecnicista. As teorias crítico-reprodutivistas englobariam a Teoria do Ensino enquanto 

Violência Simbólica de Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron, a Teoria da Escola enquanto Aparelho 

Ideológico de Estado de Louis Althusscr e a Teoria da Escola Dualista de Boudelot e Establet. 
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Pedagogia Tecnicista. A Pedagogia Progressista, por sua vez, analisaria o contexto 

social e destacaria as finalidades sócio-políticas da educação, tentando viabilizar 

possíveis mudanças. São identificadas como progressistas as pedagogias Libertária, 

Libertadora e, como não poderia deixar de ser, a Crítico-social dos Conteúdos.  

Poderíamos continuar acrescentando inúmeros exemplos de investigações e 

análises voltadas à identificação e organização das tendências pedagógicas brasileiras, 

cuja tendência geral passa a ser negar, como sendo parcial e incompleta, a classificação 

anterior, ao mesmo tempo em que se apresenta uma nova tendência portadora das 

virtudes exigidas para materializar o desejo de transformação, multiplicando assim o 

número de pedagogias disponíveis. Concomitantemente, a proliferação desses quadros 

analíticos serviu para caracterizar os “níveis de liberalismo ou progressismo dos 

[próprios] professores” (GHIRALDELI JUNIOR, 1988, p. 25).  

Desse modo, as análises que anteriormente discutiam as ideias pedagógicas a 

partir de influências e matrizes analíticas multifacetadas (LUZURIAGA, 1971; 

SCHMIED-KOWARZIK, 1983; CAMBI, 1999), pouco a pouco, passam a perder 

espaço para interpretações ancoradas na delimitação, classificação e crítica das próprias 

tendências pedagógicas. O resultado, segundo Severino (1999), é uma proliferação de 

estudos pouco sistemáticos e rigorosos no tratamento da realidade da pedagogia 

nacional, uma vez que o entendimento das várias correntes de pensamento exigiria do 

educador/pesquisador um esforço complexo de compreensão a respeito do próprio 

sistema de pensamento dos autores abordados, ou seja, seria preciso gerar análises e 

interpretações que não cindissem as dimensões epistêmica, axiológica e antropológica 

que comumente materializam uma ideia ou tendência pedagógica específica.  

Essa é uma questão chave quando se busca apreender um determinado discurso 

filosófico ou pedagógico no contexto atual do Brasil. Pois a grande maioria dos 

pensadores expressa, em seus textos, um esforço de elaboração singularizado no âmbito 

de uma reflexão social e histórica determinada. Assim, o fenômeno das “múltiplas 

determinações”, presente nas teorias educativas, não deveria ser objeto de “lamentação” 

(SEVERINO, 1993, p. 134), mas alvo de uma investigação criteriosa que buscasse 

desvelar a complexidade, e mesmo as contradições, presente nas coordenadas que tecem 

um dado pensamento educativo. Isso permitiria constatar que, em nossa cultura 

filosófico-pedagógica, se fazem presentes inúmeras abordagens e tendências. O 

argumento do professor Antônio Joaquim Severino, que não se esquivou de produzir 
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suas próprias pesquisas sobre as tendências educacionais em nosso País, apresenta uma 

posição menos extrema no esforço de caracterização das ideias pedagógicas brasileiras. 

Em nosso ponto de vista, isso ocorre na justa medida em que ele parte do pressuposto 

que a educação foi sempre vista como processo de formação humana.  

Em outras palavras, ao tomar a educação como processo do devir humano, 

através do qual os indivíduos são reconhecidos como pessoas, as análises de Severino 

possibilitam uma compreensão mais alargada das ideias pedagógicas brasileiras “seja na 

particularidade da relação pedagógica pessoal, seja no âmbito da relação social coletiva” 

(SEVERINO, 2006, p. 621), delineando um “horizonte” de análise que coloca em foco 

o próprio tratamento da formação humana. Em outras palavras, a ideia reguladora de 

Bildung, paidéia, formação de uma personalidade integral é a ideia chave que deveria 

servir de parâmetro na análise das teorias, abordagens ou tendências pedagógicas.   

Esse tipo de entendimento demarca um critério significativo de análise: o(s) 

sentido(s) da formação humana materializado nas ideias educativas. Sob tal perspectiva, 

a discussão sobre as tendências pedagógicas brasileiras precisaria priorizar, sobretudo, 

as relações entre as diversas dimensões da educabilidade humana, destacando a 

dimensão ética que permitiria desvelar os fundamentos da compreensão da própria 

natureza da educação. Como justifica o próprio Severino (2006, p. 621):  

 

Ao refletir assim sobre a natureza da educação, busca-se igualmente 

explicitar o lugar e o papel da Filosofia da Educação como esforço 

hermenêutico de desvelamento da prática educacional, tal como ela 

precisa se desenrolar nas mudadas condições histórico-culturais da 

atualidade. Essa discussão permite assim não apenas interpelar 

momentos significativos da expressão histórica da filosofia na cultura 

ocidental, mas também retomar conteúdos teóricos fundamentais do 

debate filosófico atual sobre o sentido da educação. O propósito é o de 

trazer à tona a questão da natureza da educação em relação à formação 

ética e à formação política, campos da prática humana que sempre 

foram associados à educação pela reflexão filosófica.  

 

Nessa mesma direção, recentemente, o próprio Libâneo (2005) propôs uma 

ressignificação do tratamento das teorias pedagógicas no campo educacional brasileiro, 

assumindo que a pedagogia ocupa-se centralmente das tarefas de formação humana em 

contextos determinados por marcos espaciais e temporais. Para ele, as ideias 

pedagógicas precisariam centrar suas preocupações “na explicitação de seu objeto 

dirigindo-se ao esclarecimento intencional do fenômeno do qual se ocupa” (p. 01). 
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Embora permaneça defendendo uma perspectiva histórico-cultural, Libâneo ressalta a 

importância dos educadores assumirem um posicionamento próprio acerca dos objetivos 

e modos de promover o desenvolvimento e a aprendizagem de sujeitos.  

 

Os educadores, tanto os que se dedicam à pesquisa quanto os 

envolvidos diretamente na atividade docente, enfrentam uma realidade 

educativa imersa em perplexidades, crises, incertezas, pressões sociais e 

econômicas, relativismo moral, dissoluções de crenças e utopias. Pede-

se muito da educação em todas as classes, grupos e segmentos sociais, 

mas há cada vez mais dissonâncias, divergências, numa variedade 

imensa de diagnósticos, posicionamentos e soluções. Talvez a 

ressonância mais problemática disso se dê na sala de aula, onde 

decisões precisam ser tomadas e ações mediatas e pontuais precisam ser 

efetivadas visando promover mudanças qualitativas no desenvolvimento 

e aprendizagem dos sujeitos. Pensar e atuar no campo da educação, 

enquanto atividade social prática de humanização das pessoas, implica 

responsabilidade social e ética de dizer não apenas o porquê fazer, mas 

o quê e como fazer. Isto envolve necessariamente uma tomada de 

posição pela pedagogia (LIBÂNEO, 2005, p. 3). 

 

Assim, uma das tarefas que todo educador tem de enfrentar é a delimitação de 

suas convicções pedagógicas, pois educar pessoas é efetivar práticas que afetarão o 

processo de constituição dos sujeitos envolvidos em suas várias dimensões: física, 

cognitiva, afetiva, social, ética, estética, todas situadas em contextos socioculturais, 

históricos e institucionais específicos
16

. Ainda, na ótica de Libâneo (2005, p. 4), 

 

três coisas são, portanto, necessárias de serem ditas para quem quiser 

ajudar e não dificultar as condições do agir pedagógico. A primeira é 

que práticas pedagógicas implicam necessariamente decisões e ações 

que envolvem o destino humano das pessoas, requerendo projetos que 

explicitem direção de sentido da ação educativa e formas explícitas do 

agir pedagógico. Quem se dispuser ao agir pedagógico, estará ciente de 

que não se pode suprimir da pedagogia o fato de que ela lida com 

valores, com objetivos políticos, morais, ideológicos. A segunda é que 

não é suficiente, quando falamos em práticas escolares, a análise 

globalizante do problema educativo. Aos aspectos externos que 

explicitam fatores determinantes da realidade escolar é necessário 

agregar os meios educativos, os instrumentos de mediação que são os 

dispositivos e métodos de educação e ensino, ou seja, a didática. E a 

terceira: dada a natureza dialética da pedagogia, ocupando-se ao mesmo 

tempo da subjetivação e da socialização, da individuação e da 

diferenciação, cumpre compreender as práticas educativas como 

atividade complexa, uma vez que se encontram determinadas por 

múltiplas relações e necessitam, para seu estudo, do aporte de outros 
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 Libâneo (2005, p. 04), contudo, prioriza o contexto social com suas contradições e interferências na 

“missão primordial” da educação que consiste em “promover o desenvolvimento cognitivo dos alunos”. 
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campos de saberes. A pedagogia, assim, há que se abrir para toda 

contribuição que ajude a explicitar as peculiaridades do fenômeno 

educativo e do ato de educar num mundo em mudança.  

 

A posição assumida por Libâneo é importante, pois enfatiza que a multiplicidade 

dos enfoques e análises que caracteriza o fenômeno educativo necessariamente não 

invalida epistemologicamente a pedagogia, nem dispensa os pesquisadores da tarefa de 

elucidação contínua do seu objeto e dos seus conceitos. Mais: a função da pesquisa 

pedagógica não é meramente classificar ou rotular as ideias pedagógicas, admitindo por 

princípio que o fenômeno educativo é multifacetado, complexo e relacional, e que 

educamos não apenas para a socialização, mas também para a subjetivação. 

Isso significa, por um lado, destacar as teorias educativas que permitem valorizar 

as várias dimensões humanas, bem como integrar criticamente conceitos e experiências 

apreendidos em várias fontes: culturais, psicológicas, econômicas, antropológicas, 

simbólicas, etc. Por outro lado, exige considerar no fazer pedagógico concreto e na 

formação humana mais ampla não apenas as mediações culturais para o 

desenvolvimento da razão crítica ancoradas no conhecimento técnico-científico e nas 

capacidades cognitivas comumente exigidas para o exercício da cidadania. Mas incluir 

também as mediações intuitivas e suprarracionais que permitem ancorar as metas da 

educação nos aspectos transcendentes do ser humano, avançando em temáticas e 

problematizações que extravasam os limites das teorias modernas da educação. 

A teorização educacional moderna tem como características nucleares: uma 

ênfase no poder da razão, isto é, da atividade científica e tecnológica em sentido estrito; 

uma priorização da transmissão dos saberes em detrimento dos aspectos relacionais na 

atividade docente; e uma visão antropológica que postula uma natureza humana 

substancial. São essas ideias que emprestam às pedagogias modernas, nos seus vários 

matizes, suas peculiaridades e os distintos entendimentos sobre a formação humana. 

 

Uma herança comum dessas teorias, vista pelos críticos como negativa, 

é que em nome da razão e da ciência se abafa o sentimento, a 

imaginação, a subjetividade e, até, a liberdade, à medida que a razão 

institui-se como instrumento de dominação sobre os seres humanos. 

Nesse sentido, a questão problemática na racionalidade instrumental é a 

separação entre razão e sujeito, entre o mundo cientifico e tecnológico e 

o mundo da subjetividade. Outra questão problemática refere-se a 

consequências da grande acumulação de conhecimentos científicos e 

técnicos produzidos pela modernidade. Entre elas, a mais típica foi a 
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constituição de campos disciplinares isolados, fragmentados, ignorando 

o conjunto e a perda de significação (LIBÂNEO, 2005, p. 9-10).  

 

Uma exigência intrínseca às teorias pedagógicas contemporâneas consiste na 

necessidade de repensar nossos paradigmas de conhecimento, sobretudo aqueles que 

alimentam a cisão sujeito-objeto e absolutizam os saberes derivados da ciência. Vale 

ressaltar que esse movimento não visa descartar os princípios da razão, da objetividade 

e da autonomia, mas reavaliá-los criticamente, relendo a contrapelo a herança iluminista 

que ancora nossos esforços de teorização no campo educacional. Nesse contexto, as 

tentativas de mapeamento das ideias pedagógicas assumem um papel orientador. 

 

[Pois] com base no argumento de que os campos se definem por 

relações de poder, seria injusto e desigual que o professorado 

desconhecesse a existência desses campos, de suas disputas e de seus 

conflitos. Mesmo porque, se os desconhecem, seriam presas fáceis de 

persuasão de um ou outro grupo ou seriam manipulados pelo mercado 

editorial que também disputa espaços de poder. Há outro argumento [...] 

os formadores de professores, os pesquisadores, os licenciandos 

precisam conhecer as teorias educacionais, as clássicas e as 

contemporâneas, para poderem se situar teórica e praticamente 

enquanto sujeitos envolvidos em marcos sociais, culturais, 

institucionais. Pode ser verdade que o caminho se faz ao caminhar, mas 

o sujeito inteligente terá primeiro que recorrer aos mapas, a não ser que 

esteja atrás de um caminho que ainda ninguém percorreu (LIBÂNEO, 

2005, p. 14). 

 

É com base nessa perspectiva mais abrangente que Libâneo (2005, p. 15) 

apresentou uma nova proposta de organização das teorias pedagógicas reagrupadas 

agora em correntes como: a racional-tecnológica; o neocognitivismo; o paradigma 

sociocrítico; as abordagens holísticas; e as tendências pós-modernas. A corrente 

racional-tecnológica corresponderia, para ele, à concepção que tem sido também 

designada como neotecnicista e que está associada aos interesses do sistema produtivo 

capitalista globalizado
17

, uma espécie de “versão tecnicista do aprender a aprender” (p. 

17) que prioriza o uso intensivo dos dispositivos tecnológicos.  

O neocognitivismo, por sua vez, incluiria novas abordagens psicopedagógicas e 

neuroeducacionais que atualizam as teses pedagógicas do construtivismo e do 

socioconstrutivismo, ao mesmo tempo em que ressignificam os processos de 
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 Uma derivação contemporânea dessa concepção propõe o currículo por competências, em que a 

organização curricular resulta de objetivos assentados em habilidades e destrezas a serem dominados 

pelos alunos no percurso de formação profissional em estreita vinculação com as demandas produtivas. 
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aprendizagem como resultantes de uma construção simultaneamente cognitiva e social 

realizada pelos sujeitos com base na sua ação sobre o mundo e na interação com outros.  

O paradigma sociocrítico designaria, de modo abrangente, todas as teorias que se 

desenvolvem a partir de referenciais marxistas, neomarxistas ou pós-marxistas, 

convergindo na percepção da educação como instrumento privilegiado de superação das 

desigualdades, o que leva a uma postura de questionamento radical dos conteúdos em 

jogo no processo de formação humana. A sua ênfase reside nas relações de poder, o que 

leva uma tematização recorrente acerca do currículo e, mais recentemente, dos 

princípios e práticas multiculturalistas. Ainda nesse âmbito pontes teóricas são 

construídas entre os trabalhos da Escola de Frankfurt, o pensamento de Paulo Freire e a 

Sociologia crítica da educação de procedência inglesa e norte-americana.  

As abordagens holísticas, diz Libâneo (2005, p. 21), são as “mais difíceis de 

classificar”, apesar de terem em comum a visão da realidade “como uma totalidade de 

integração entre o todo e as partes”. Seu principal desafio consistiria em superar a 

dicotomia sujeito-objeto, postulando uma sinergia dinâmica nos processos de 

observação dos fenômenos educativos. Ou seja, o projeto educativo dos holistas 

buscaria “conscientizar para o fato de que as pessoas pertencem ao universo e que o 

desenvolvimento da espécie humana depende de um projeto mundial de preservação da 

vida” (p. 22), rejeitando o conhecimento disciplinar e postulando metodologicamente 

um pensamento da complexidade, da indeterminação e da incerteza 
18

.  

Por fim, as denominadas tendências pós-modernas se constituem a partir das 

críticas severas às concepções essencialistas da natureza humana, bem como às 

metanarrativas edificadas na razão, na ciência, no progresso e na autonomia individual, 

enfatizando leituras pós-estruturalistas e neo-pragmáticas dos fenômenos educativos. 

Para Libâneo (2005, p. 25), essas abordagens produzem sintomaticamente uma 

deslegitimação da própria pedagogia, já que seu papel seria formar o sujeito 

disciplinado e docilizado. Nesse âmbito, “se pode existir uma pedagogia, ela será 

desconstrutiva dos discursos” e do papel do professor. Pois seu foco são as relações 
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 Ainda na ótica de Libâneo (2005, p. 23-25), as abordagens holísticas foram responsáveis, no Brasil, 

pela difusão de autores como Francisco Varela e Humberto Maturana, que se opõem a uma visão 

mentalista do sujeito e da consciência, afirmando a mediação corporal dos processos de conhecimento. 

Suas ideias quando transpostas para o campo educacional contribuíram para a emergência da chamada 

ecopedagogia, um paradigma que propõe a recuperação do sentido humano do espaço habitado 

abrangendo e valorizando a importância de uma cultura da sustentabilidade voltada à promoção da vida e 

ao equilíbrio dinâmico entre os seres na perspectiva de uma cidadania planetária. Mais: o holismo 

também favoreceu a disseminação da ideia de conhecimento em rede.  
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pragmáticas entre a linguagem e o poder, desvelando o caráter excludente subjacente ao 

processo de formação das identidades e das diferenças nas práticas educativas. 

As perspectivas pós-modernas promoveriam então uma oposição cerrada à 

tradição iluminista, valorizando no processo educativo as experiências pessoais, a 

interação dialógica e a aproximação com a literatura, através de uma ethos experimental 

que despertam importantes polêmicas sobre o sentido da formação no presente.  

 

As teorias pós-modernas rejeitam as superteorias e as visões que 

advogam certezas absolutizadas. Isso levaria ao fim da preocupação 

com ideais e objetivos da educação, porque não faz sentido buscar o 

fundamento das coisas. A visão pós-moderna recusa essas explicações 

porque não estariam levando em conta a experiência particular das 

pessoas, a vida cotidiana, a diferença. Entretanto, algumas pedagogias 

modernas vêm acentuando sua preocupação com os ingredientes das 

culturas particulares, de modo a apreender as representações pelas quais 

os indivíduos e grupos dão sentido ao seu mundo. Mas faz isso sem 

desconectar o particular do universal. As pedagogias modernas podem 

admitir que os tempos atuais não comportam mais certezas 

absolutizadas, mas não aceitam que se caia num relativismo ético e, por 

isso, investem na importância de objetivos e metas educacionais. Pois a 

educação implica um comprometimento com uma atividade prática, 

com alto grau de intencionalidade, implicando um comprometimento 

moral com a prática educativa (LIBÂNEO, 2005, p. 27). 

 

Ao mesmo tempo, a crítica pós-moderna argumenta que tanto a razão quanto o 

indivíduo atomizado precisam ser questionados, considerando a inclusão das dimensões 

afetivas, morais e estéticas que suportam as dinâmicas multifacetadas de formação dos 

sujeitos da educação. Ao apontar o esgotamento do modelo de racionalidade científica 

da modernidade, essas abordagens redimensionam a pretensa objetividade do 

conhecimento, questionando como o sentido se constitui no interior dos discursos e das 

práticas concretas e afirmando a precedência da linguagem sobre a consciência.  

 

A virada linguística, desenvolvida no âmbito da filosofia da linguagem 

desde a metade do século passado, representa uma mudança provocada 

pelos estudos que investigam as formas complexas através das quais o 

sentido se constitui, se transmite e se transforma num conjunto 

heterogêneo e complexo de universos [...]. Diz-se, assim, que a 

linguagem não apenas reflete significados, já que se articula a fatores 

sociais e culturais, mas constitui significados que, compartilhados por 

grupos sociais e comunidades, vão caracterizando a cultura desses 

grupos específicos. O fortalecimento do conceito de linguagem no 

discurso pós-moderno indica a constatação do enfraquecimento das 

pretensões da razão, da ciência, em compreender a complexidade do 

real. Daí que a constituição dos significados pela linguagem e sua 
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manifestação nas culturas particulares leva à busca de uma 

compreensão intersubjetiva, dialogal, com base na pluralidade de 

linguagens, nas diferenças (LIBÂNEO, 2005, p. 28). 

Mas o ponto chave, no âmbito das ideias pedagógicas contemporâneas é a 

retomada da questão central da pedagogia: a formação humana. Admite-se que a 

formação humana é um empreendimento prático que implica intencionalidades, saberes, 

habilidades e valores que não podem elidir o gênero, a etnia, a sexualidade, enfim, o 

corpo e suas experiências sensíveis nos processos de ensino-aprendizagem. Além disso, 

o campo das ideias pedagógicas brasileiras precisaria superar os riscos dos modismos e 

reducionismos que cultivam dilemas aporéticos como: universalismo versus 

relativismo; formação humana versus formação profissional; racionalidade versus 

experiência. Todos esses dualismos impactam negativamente no modo como os 

educadores compreendem a si mesmos, e nos princípios que orientam sua atividade.  

A percepção é que a delimitação de quadros sintetizadores das várias posições 

teóricas acerca da educação brasileira pode deixar de assumir um papel meramente 

contextualizador, e, no pior dos casos, classificador, para se tornar “uma exigência 

propriamente filosófica, por entendermos que também o pensamento se constitui 

historicamente, não sendo possível compreender suas manifestações atuais sem 

acompanhar sua gênese e formação” (SEVERINO, 2006, p. 622). Vejamos. 

  

2.2.1 – A tradição metafísica e a atualização do neotomismo 

 

Para surpresa de muitos, Severino (1993) afirma que a reflexão axiológica que 

integra o sistema de pensamento do essencialismo neotomista, e que considera que toda 

ação humana tem seus critérios deduzidos da própria natureza essencial do homem, 

continua a ter um papel vital na consolidação das ideias pedagógicas brasileiras
19

.  

 

Nessa tradição metafísica essencialista, a educação é vista 

fundamentalmente como prática, a ser pensada sobre referências 

ontológicas, antropológicas e axiológicas, fins e valores da mesma 

sendo identificados a partir das próprias condições essenciais da 

existência dos homens. Como bem o mostra a história da cultura e da 

filosofia no Brasil, sua influência é imensa até porque toda a 

experiência educacional se instaurou e se desenvolveu no País sob a 
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 Jacques Maritain foi uma das maiores fontes inspiradoras da filosofia neotomista no Brasil. Ele 

considera o homem como pessoa humana, dotado de corpo e alma e entende que a sociedade é uma 

instância da qual este homem não pode prescindir em sua existência corpórea.  
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pedagogia jesuítica que, por quase quatro séculos, impregnou fundo o 

tecido sociocultural do Brasil (SEVERINO, 1993, p. 135).  

Mas, segundo ele, na atualidade as formas de expressão do neotomismo em vista 

da própria superação de seu monopólio filosófico-pedagógico vêm se abrindo a 

múltiplas influências de outras vertentes, buscando nelas subsídios para o enfrentamento 

dos problemas ético-políticos da sociedade. Assim, referências fenomenológicas, 

existencialistas, personalistas, culturalistas e, até mesmo, marxistas, passaram a 

subsidiar as concepções antropológicas e axiológicas dessa abordagem.  

O que não deixa de ser surpreendente, contudo, é o interesse dos pensadores 

vinculados à tradição neotomista ou metafísica pelas questões político-educacionais 20. 

Para Severino (1993, p. 136), isso pode indicar que a problematização da “questão da 

liberdade e sua ressonância no plano político-social” (SEVERINO, 1993, p. 136) tem 

em mira a influência crescente do neoliberalismo no ideário e nas práticas pedagógicas. 

O fato é que a concepção de homem vigente na tradição metafísica constitui um 

balizamento essencial, embora nem sempre explicitado, das teorias e tendências 

pedagógicas preponderantes na atualidade. Para os educadores alinhados com as 

posições neotomistas, o ser humano, como pessoa, é portador de valor soberano e tem 

sua existência regulada por duas instâncias, uma temporal e outra determinante sobre a 

primeira, atemporal, entendida como parâmetro último para a sua formação. A partir 

desse pressuposto, os educadores entendem a sociedade como meio posto ao homem 

para realizar livre e plenamente sua destinação ontológica. Assim, a sociedade é uma 

instância na qual o homem pode completar-se e realizar-se como pessoa humana. Do 

que decorre sua recusa tanto do comunismo quanto do liberalismo. O primeiro por 

postular um projeto societário erigido por uma compreensão materialista do homem. O 

segundo por legitimar formas patológicas de individualismo. O parâmetro vital às 

abordagens metafísicas é a própria realização da pessoa humana, denunciando toda 

forma de mutilação do humano provocada pelas incertezas da sociedade política.  

Caberia, portanto, à educação desenvolver um trabalho formativo com vistas à 

preservação da pessoa humana e não visando meramente a promoção da cidadania 

vinculada à dimensão das necessidades do indivíduo. Os pensadores neotomistas 

enfatizam dois atributos essenciais da pessoa humana: a inteligibilidade e a liberdade. O 

                                                           
20

 Os autores dessa tradição mobilizam basicamente aportes da fenomenologia de Husserl e de Edith 

Stein, e, de modo especial, da fenomenologia existencial de Louis Lavelle (SEVERINO, 1992, p.39-95). 
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homem, por ser pessoa, é dotado desta inteligibilidade e pode superar sua própria 

condição, caso esta seja precária em termos materiais e espirituais. 

A inteligibilidade humana, para essa corrente de pensamento, é o que permite 

denotar a viabilidade de um projeto educativo voltado à construção de uma nova 

moralidade social, econômica, cultural e política. Do que decorre, também, o imperativo 

pedagógico de respeitar a liberdade do educando, pois acima de tudo está a dignidade da 

pessoa humana, o ser livre, que deverá ser esclarecido, orientado, mas nunca coagido
21

. 

Esses pressupostos evidenciam o modo como as posições metafísicas ou 

neotomistas continuam a exercer uma profunda influência no pensamento pedagógico 

brasileiro contemporâneo ao atualizar princípios básicos dos ideais humanistas, 

sobretudo, aqueles que buscam reafirmar o primado das questões ontológicas sobre as 

questões epistêmicas ou gnosiológicas. O saber nunca é aqui um problema puramente 

lógico, mas um bem a serviço da plena realização humana. 

 

2.2.2 – Neopositivismos e Transpositivismos 

 

Uma posição oposta às ideias elaboradas no âmbito das tendências de inspiração 

neo e transpositivista, as quais focam seu interesse nos aspectos da fundamentação 

epistemológica. Nesse âmbito, diz Severino, além das explícitas preocupações lógico-

linguísticas referentes ao embasamento dos diversos discursos científicos, manifestam-

se pressupostos bastante revisitados no campo das teorias da aprendizagem.  

 

[Assim] enquanto as referências à psicogênese do conhecimento fazem 

brotar preocupações com a aprendizagem e com a educação, as 

referências à sociogênese abrem espaço para abordagens da dimensão 

política. É verdade que [...] trata-se ainda de uma visão atravessada por 

uma postura com fortes marcas racionalistas (SEVERINO, 1993, 139).  

 

Mas a ciência que se tem em vista não é mais aquele saber de conformação 

puramente lógico-experimental capaz de uma verdade absoluta. As vertentes 

transpositivistas não desconhecem a natureza sociohistórica da ciência e o impacto que 

sobre ela exercem diferentes formas de determinações subjetivas e objetivas. No campo 

                                                           
21

 Desse modo, a influência do neotomismo não está conectada exclusivamente ao papel desempenhado 

pela educação católica ou pelo chamado personalismos cristão. 

 



57 

 

das ideias pedagógicas brasileiras, um das áreas mais influenciadas pelos pensadores 

transpositivistas é justamente a psicologia da aprendizagem. 

O transpositivismo sustenta as chamadas teorias construtivistas e sócio-

construtivistas, focalizando as relações entre epistemologia, psicologia e educação. Sua 

configuração categorial permite desdobrar uma “proposta de articulação entre uma 

concepção do sujeito epistêmico com a atividade do sujeito-educando, mediados por um 

sujeito psíquico” (SEVERINO, 1993, p. 139), atualizando a visão kantiana da atividade 

científica e nutrindo as expectativas de uma pedagogia estritamente científica.  

 

Na atualidade, por força da impregnação positivista da cultura, tende-se 

a crer que é o ensino da ciência o elemento fundamental de toda a 

educação. Acredita-se que para se educar o homem para a verdade, 

impõe-se educá-lo pela ciência. A ciência é então apresentada como o 

porto seguro, o lugar da verdade inatacável pela incerteza, imune à 

insegurança (SEVERINO, 1992, p. 183).  

 

Nas teorias educativas inspiradas pelo transpositivismo não se trata de buscar 

fundamentos transcendentais para a gênese do conhecimento, no âmbito de uma suposta 

natureza humana. O conhecimento emerge como estratégia de ação dos indivíduos 

humanos, que vivem e agem em uma temporalidade social e histórica. Mais: é na e pela 

prática que as experiências humanas e a própria história se faz e que o homem vai se 

fazendo humano. Nesse sentido, a consciência se desdobra nas práticas.  

 

Mas se a prática é prioritária e fundamental na configuração do modo de 

existir humano, impõe se considerar que a prática humana tem suas 

especificidades, não se reduzindo nem ao determinismo onto-

essencialistada metafísica, nem ao mecanicismo naturalista da ciência, 

nem ao seu decorrente pragmatismo funcionalista. A prática tipicamente 

humana, que delineia seu modo de ser, não é a prática mecânica, 

transitiva; ao contrário, é uma prática intencionalizada, marcada desde 

suas origens, pela simbolização. Vai ocorrer, então, que tanto a prática 

produtiva quanto a prática política só se tornam práticas humanas 

porque são atravessadas por uma terceira dimensão específica do agir 

humano: trata-se da simbolização, da prática simbolizadora 

(SEVERINO, 1998, p. 13). 

 

A função simbolizadora não se faz nem pela explicitação de uma intuição 

imediata de uma essência, nem pela mera transposição da percepção empírica e 

transitiva dos órgãos dos sentidos, nem pela elaboração de um constructo lógico-formal.  
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O que se tem, de fato, é uma construção histórica e coletiva do objeto pelos 

sujeitos. Mas é preciso ter ainda presente que o sentido do existir humano também não 

se dá apenas como decorrente da experiência estetizante dos sujeitos
22

.  

Para os educadores alinhados com as abordagens transpositivistas, toda 

expressão humana, inclusive a expressão afetiva ou emocional está atravessada pela 

dimensão epistêmica do saber. Por isso, “o sabor, presente na vivência afetiva só se 

vivencia como sabor na exata medida em que é atravessado pela vivência do saber; ou 

dito de outra forma, o desejo só se sabe (só se saboreia como) sabor, na medida em que 

se sabe (se vivencia, se apreende) como saber” (SEVERINO, 1998, p. 13). Por essa 

razão, as relações entre epistemologia, psicologia e educação ocupam um lugar seminal 

no âmbito das teorias e ideias pedagógicas brasileiras, pois o transpositivismo, 

presentificado nas abordagens construtivistas, visam articular uma concepção do sujeito 

epistêmico com a atividade de um sujeito-educando, mediados por um sujeito psíquico. 

 

As preocupações epistemológicas centrais do construtivismo integram o 

mesmo universo temático de um movimento filosófico atual bastante 

significativo, movimento que venho designando como transpositivismo. 

Em grandes linhas, esse movimento se caracteriza por uma postura mais 

lúcida e esclarecida frente ao conhecimento científico. Com efeito, 

reconhece e reafirma a autonomia e a relevância da ciência mas, ao 

mesmo tempo, entende necessário superar  aquela postura de puro 

deslumbramento frente a ela, típica do positivismo ortodoxo. Por isso 

mesmo, o transpositivismo se dá fundamentalmente como 

epistemologia que, aliás, é entendida como reflexão voltada 

especificamente para o discurso científico (SEVERINO, 1999, p. 14).  

 

Em outros termos, o transpositivismo almeja purificar a ciência dos restos 

metafísicos ainda vigentes no positivismo lógico, desenvolvendo considerações de 

ordem axiológica, o que obviamente tem rebatimento direto na educação. Nesse sentido, 

o transpositivismo, ao mesmo tempo, integra e transcende os postulados neopositivistas, 

retomando e valorizando perspectivas de caráter mais subjetivista.  

 

Reconhecida assim a importância da participação da subjetividade, 

reconhece-se, por decorrência, o caráter do objeto enquanto 

configuração, enquanto constructo, o que compromete a identificação 

do objeto como mero fenômeno natural, como mera coisa, e a 

passividade do sujeito frente às impressões sensíveis. É forçoso 
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 As posições transpositivistas não se confundem com as abordagens arqueogenealógicas. Essas, como 

veremos mais adiante, indicam que na base de nosso agir, inclusive epistêmico, está uma sensibilidade 

afetiva, uma subjetividade e uma potência desejantes anteriores à subjetividade epistêmica.  
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reconhecer o caráter formalístico e axiomático dos sistemas científicos e 

sua necessária pluralidade. Enquanto esse formalismo e axiomatismo 

levam uma significativa corrente de pensadores a uma postura 

puramente lógico-formalista, presente tanto no neopositivismo como no 

estruturalismo, outra corrente é levada a repensar o procedimento 

científico enquanto vinculado a uma subjetividade humana, só que 

totalmente desligada de qualquer perspectiva de transcendentalidade 

formal. Ao contrário, no plano epistemológico, o processo do 

conhecimento é um processo radicalmente imanente às condições 

concretas do existir natural do homem (SEVERINO, 1999, p. 15). 

 

Ao reinserir o conhecimento no fluxo bio-psíquico-socio-histórico, o 

transpositivismo abre à investigação uma perspectiva psicogenética do conhecimento 

científico. Desde então, a análise lógica do conhecimento não pode mais se separar de 

uma análise psicológica. Esta inflexão da tradição positivista indica uma atualização da 

epistemologia kantiana, a participação ativa do sujeito na construção do objeto, mas é 

“um kantismo sem Kant”, já que está em questão apenas “o reconhecimento da 

atividade do sujeito, da afirmação da relevância da razão na construção do objeto, sem 

que isso implique qualquer compromisso com o idealismo apriorista e transcendental de 

Kant” (SEVERINO, 1999, p. 16). Trata-se então de uma epistemologia que tenta 

superar tanto o idealismo quanto o empirismo, desdobrando uma forma de 

construtivismo interacionista que busca resolver e articular, simultaneamente, a 

problemática do conhecimento e a problemática da aprendizagem, salvaguardando as 

contribuições tanto subjetivas quanto objetivas na constituição desses processos. 

No campo das ideias pedagógicas, esse posicionamento encontra-se explicitado 

naquelas abordagens e tendências que vinculam o processo de aprendizagem ao 

desenvolvimento do psiquismo humano. A aprendizagem é configurada como um 

processo de conhecimento que se dá como um processo de desenvolvimento psíquico, 

embora ancorado em condições estruturantes da subjetividade lógica, ela é provocada 

por situações externas. Aprender, portanto, é “conhecer”, ou seja, “assimilar os objetos 

em vista de uma acomodação para a equilibração adaptativa, sempre em 

compatibilidade com as estruturas disponíveis no estágio de maturação psíquica em que 

se encontra o sujeito epistêmico” (SEVERINO, 1998, p. 17). Este processo vale lembrar 

não é mera percepção e representação, é ação, ou seja, operação e atuação prática. 

O problema, para Severino, é que por mais lúcido que seja esse “psicologismo”, 

ele não dá conta do sentido radical do ato educativo, uma vez que a educação, enquanto 

processo de formação humana, não estaria restrito aos processos de aprendizagem.  
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2.2.3 As tradições neo-humanistas e o culturalismo dialético 

 

Talvez, por essa razão, os pensadores vinculados à tradição transpositivista são, 

muitas vezes, hostilizados no campo pedagógico brasileiro (SEVERINO, 1993, p. 141). 

Os autores vinculados a essa tradição são acusados, por um lado, de excluir as 

dimensões éticas e existenciais presentes no ato educativo, e, por outro, de desconhecer 

os condicionamentos sociais do conhecimento científico, ou seja, de deixar na sombra 

as relações de poder e as práticas reais de dominação subjacentes ao funcionamento das 

ciências. Trataremos, inicialmente, das primeiras críticas. Nesse âmbito, encontramos as 

abordagens que se aproximam dos referenciais constituídos na fenomenologia, 

buscando questionar as bases ontológicas e antropológicas da educação. Dentre outros, 

 

[...] Antônio Muniz Rezende elabora uma proposta bastante abrangente 

e completa de filosofia da educação, na qual vê a educação como 

aprendizagem geral, como aprendizagem da cultura e como ação 

cultural. Enquanto fenômeno, a educação se revela como experiência 

intrínseca e profundamente humana. E é como ação cultural que a 

educação, a praxis educativa, repercute na prática política. Com efeito, 

tem como objetivos culturais revolucionários a personalização do 

sujeito, a politização, a culturalização, a historicização, a libertação, a 

práxis-ação, a palavra-ação, a valorização e a responsabilização. [Mas] 

não desconhece igualmente as interferências dos processos sociais 

abrangentes sobre a educação, alertando para o risco sempre presente da 

impregnação ideológica, impondo-se sempre a vigilância crítica sobre o 

discurso pedagógico (SEVERINO, 1992, p.231-232).  

 

Os pensadores ligados a esse tipo de perspectiva, como Joel Martins, Maria 

Aparecida Bicudo, Yolanda Cintrão Forghieri, Gerd Bornheim, dentre outros, 

desenvolvem debates profundos “sobre as relações dialéticas” entre teoria e prática, 

num diálogo que interpela o marxismo e o existencialismo, instaurando assim uma 

perspectiva de filosofia política abrangente (SEVERINO, 1992, p.233). No entanto, os 

próprios autores não se coadunam com filosofias políticas específicas, uma vez que se 

dedicam prioritariamente à “construção de uma antropologia fundante”. 

Ou seja, eles focalizam o desenvolvimento do sujeito pessoal e singular, 

avançando em uma compreensão do humano distinta das imagens e valores produzidos 

pelos humanismos clássicos. Desse posicionamento derivam perspectivas pedagógicas 

que subsidiam uma reflexão ética, estética e política da existência humana.  
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Coloca-se em pauta, nesse caso, uma reflexão sobre a educação que focaliza as 

formas abrangentes de comunicação, o que também contribui para revitalizar ideias e 

ideais pedagógicos de forte apelo existencial. Como consequência, a educação é 

pensada como prática formativa do humano, levando em consideração a força educativa 

dos fenômenos que marcam a existencialidade humana, como a crise, o despertar, a 

exortação, o apelo, o aconselhamento, o encontro, a audácia, o fracasso e a esperança.  

Nessa direção, educadores como Newton Aquiles Von Zuben e Antônio 

Sidekum encontram no buberianismo elementos para uma filosofia da educação fundada 

no diálogo. Enquanto outros buscam no personalismo uma inspiração fundante para as 

ideias educativas. Há ainda aqueles que recuperam o bergsonismo e sua reflexão sobre o 

impulso vital como princípio constitutivo do ser, apreendendo na intuição um método 

para apreender a experiência fundante de uma moral aberta expressa na ação dedicada 

em benefício da humanidade em existências como as de Sócrates, Buda e Cristo.     

Encontramos aqui um movimento radicalizado de oposição ao positivismo, em 

suas variadas formas e manifestações. Movimento apoiado por duas características 

fundamentais: uma reflexão filosófica que começa pelo homem situado, ou seja, como 

ser-no-mundo; e uma tentativa de integrar suas várias dimensões, inclusive aquelas 

comumente consideradas irracionais
23

. Ao mesmo tempo, no caso brasileiro, essa 

vertente apresenta-se bastante sensível à condição sociohistórica do homem, “o que, por 

sinal, a aproxima mais da corrente marxista”. Nesse sentido, ética, política e educação 

acabam se integrando (SEVERINO, 1992, p.271-273) e abrindo espaço para abordagens 

pedagógicas de caráter marcadamente culturalista e dialético. Desse modo, os conceitos 

de pessoa e subjetividade, apesar de sua matriz fenomenológico-existencial, não surgem 

dissociados de sua concreção histórico-dialética, possibilitando que as questões políticas 

da educação também sejam submetidas às exigências onto-axiológicas.  

 

Ao educador, enquanto sujeito pessoal, sensível a esse modelo, cabe 

levar o educando ao mesmo, tendo bem presente que o homem é 

composto de três valências: ethos (querer), pathos (sentir) e logos 

(pensar). Às mediações educacionais cabe criar as condições 

indispensáveis e propícias para que, sob o estímulo e a orientação do 

mestre, cada aluno possa realizar por si o seu projeto existencial, em 

uníssono com os valores comunitários (SEVERINO, 1993, p.148).  

                                                           
23

 Daí a influência de autores como Martin Heidegger, Karl Jaspers e Gabriel Marcel, para os quais, o ser 

humano habita sempre em uma possibilidade aberta, onde viver autenticamente é ser atirado nessa 

possibilidade mesma. Mas também o papel que experiências como a de Summerhill desenvolvida por A. 

S. Neil, e teorias como as de Carl Rogers, exerceram no ideário pedagógico brasileiro. 
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Comumente, as ideias pedagógicas apoiadas no culturalismo fundamentam o 

tratamento político das questões educativas a partir de uma teoria da práxis apreendida 

em chave marxista, na qual o homem agindo, econômica c politicamente, constrói sua 

cultura e sua história. Assim, em que pesem “as divergências de posições quanto à 

explicação do fenômeno histórico-social” (SEVERINO, 1993, p. 151), as ideias e 

tendências pedagógicas de inspiração culturalista ou dialética privilegiam o político 

como preocupação central, exercendo um impacto considerável na educação brasileira, 

sobretudo a partir dos trabalhos inspirados na Teoria Critica da Escola de Frankfurt.  

 

Com efeito, é possível identificar nas formulações da Teoria Crítica, da 

Escola de Frankfurt, as referências históricas e teóricas dessa inflexão 

que marca a entrada da cultura e da filosofia ocidentais na era 

contemporânea. Cabe atribuir-lhe, com toda legitimidade, esse papel, 

pois foi dela a iniciativa histórica de apresentar, de forma sistemática, o 

balanço inaugural de toda a produção filosófico-científica da 

modernidade, deslanchando um acerto de contas que ainda não 

terminou e que ainda continua sendo retomado e prolongado na 

atualidade. Não é por acaso que a filosofia frankfurtiana nasce e se 

constitui como diálogo, competente e crítico, com as heranças do 

positivismo, do neokantismo, do hegelianismo e do marxismo 

(SEVERINO, 2006, p. 629).  

 

Apesar disso, as posições pedagógicas, assumidas nesse âmbito, embora 

radicalizem as críticas à racionalidade não endossam as chamadas teses pós-modernistas 

ou pós-estrutralistas, inaugurando uma concepção diferenciada da educação “como 

formação cultural, conceituada como realização antropológica tout court, sem qualquer 

adjetivação de qualquer natureza” (SEVERINO, 2006, p. 630). Por outro lado, a 

denúncia da instrumentalização utilitária da razão contribui para resgatar a experiência 

estética tematizada “como vivência subjetiva da corporeidade mediante o exercício de 

seus sentidos, enfatizando sua importância como experiência primordial” (p. 631). 

 

A experiência estética constitui o último modo de resistência dos 

indivíduos à desenfreada opressão causada universalmente pela 

racionalidade técnica da sociedade capitalista contemporânea. Os ecos 

da inspiração frankfurtiana, além de tornar audíveis as invectivas 

nietzscheanas em pleno final do século XX, ressoa por todo o ambiente 

cultural e filosófico da atualidade, suscitando novos 'jogos de 

linguagem', que se apresentam tão somente como nichos de experiência 

de conhecimento, sem qualquer ambição de expor verdades 

inquestionáveis (SEVERINO, 2006, p. 631).  
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Nesse contexto, o núcleo de verdade do conceito de educação se expressaria 

como a própria formação do sujeito. Situação que aproxima, curiosamente, o conceito 

adorniano de formação cultural da noção de estética de existência presente nas 

abordagens arqueogenealógicas. Nessas duas tradições, o desafio principal que se 

apresenta para os educadores é o de pensar a sociedade e a educação em seu devir, 

deslocando a educação dos paradigmas cognitivistas da consciência de si. Assim, se o 

conhecimento tem papel fundamental no processo educativo, ele não é subsumido nos 

conceitos de racionalidade ou de consciência, deixando de ser apreendido apenas como 

capacidade formal de pensar. Daí porque, a faculdade de pensar é identificada com a 

capacidade de fazer experiências. Pensar seria o mesmo que fazer experiências. 

Como resultado, uma educação para a experiência seria idêntica à educação para 

a imaginação encarregada de fecundar o exercício da auto-reflexão crítica. A 

qualificação essencial da educação emancipadora encontra-se na dissecação visceral do 

nexo entre dominação e racionalidade, revelando as deformações que produz em face de 

sua reificação e desvelando possibilidades alternativas. Por isso mesmo, 

 

[...] no que concerne ao conceito da educação, tal qual vem sendo 

constituído, a referência passa a ser, não mais a antiga ética, ou a 

recente política, mas uma nova estética. Não há mais valores éticos 

referenciais nem muito menos consígnias políticas válidas, conta apenas 

o novo sentir bem dos sujeitos humanos. Sem dúvida, o cenário da 

cultura atual é complexo. Sobrevivem e convivem os diversos 

paradigmas filosóficos a inspirarem as buscas da Filosofia da Educação. 

Particularmente, faz-se ainda muito forte a marca de uma concepção 

tecnofuncionalista da educação, colocando-se em nome da ciência e de 

seu poder tecnocrático, numa ponta do espectro, enquanto que na outra 

ponta agiganta-se a perspectiva estetizante. Curiosamente, esses 

extremos se tocam e acabam tendo uma paradoxal convivência com um 

nível de tolerância recíproca muito mais harmonioso do que com a 

esfera dos paradigmas éticos ou políticos (SEVERINO, 2006, p. 633).  

 

Assim, uma tendência estetizante das teorias pedagógicas resulta diretamente do 

impulso da radicalidade da crítica à razão instrumental, afirmando novas referências 

para a educação enquanto dimensão estética do existir. Contudo, para Severino (2006, p. 

631), essa dimensão estética é algo cujo sentido formativo configura-se, atualmente, 

como um fenômeno de difícil apreensão, uma vez que historicamente não foi 

devidamente considerada pela tradição filosófico-educacional.  
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2.2.4 – As abordagens arqueogenealógicas 

 

O enfrentamento dessa tarefa é o próprio pano de fundo das vertentes 

denominadas de arqueogenealógicas: uma tomada de posição acerca da estética na 

formação e uma denúncia de todos os sistemas de poder. Nos termos de Severino (1993, 

p. 143), esta posição “se funda na constatação de que todas as formas institucionais de 

organização social se metamorfosearam em estruturas burocráticas e repressivas que 

sufocam a liberdade dos sujeitos”. Logo, não é possível legitimar essas estruturas 

incompatíveis com a exigência de uma existência autenticamente humana. Assim, 

 

[...] o que se vê é a coerção da sensibilidade desejante, a repressão à 

economia do desejo, a restrição às demandas do sujeito corporal. Tanto 

as estruturas especificamente políticas, como as estruturas sociais, 

religiosas, culturais, educacionais, estão sempre atuando e oprimindo 

sistematicamente os indivíduos cm sua ânsia pela vida plena c pela 

felicidade. Estado, Igreja, escola, clubes, partidos, sindicatos, todos os 

aparelhos que sobrevivem à custa do comprometimento da economia do 

desejo. E assim como a ética individual precisa levar em conta o sujeito 

da paixão, também a política precisa resgatá-lo, integrando os impulsos 

afetivos do pensar c do agir (SEVERINO, 1993, p.146).  

 

As ideias pedagógicas defendidas pelas abordagens arqueogenealógicas 

contestam a cumplicidade da relação saber/poder, articulando formas de pensamento 

constestadores baseados na potência dos afetos e na resistência micropolítica. Por essas 

vias, temas como o amor, o desejo, as relações de singularização tornam-se referências 

chaves para os educadores inspirados nessas ideias. O foco são os processos de 

subjetivação descolados da visão e do imaginário iluminista, privilegiando, ao mesmo 

tempo, o imaginário, o inconsciente, o emocional e o corporal. No campo das ideias 

pedagógicas brasileiras, Rubem Alves é considerado uma espécie de pioneiro dessas 

perspectivas arqueogenealógicas na educação (SEVERINO, 1992, p.427). 

Por um lado, a obra de Rubem Alves problematiza o fascínio que a ideologia da 

ciência com suas promessas de um conhecimento objetivo e universal ainda exercem 

sobre a educação e os educadores. E por outro lado, revela a centralidade do desejo, do 

amor, das paixões no ato e nas interações educativas. A educação comparece aqui 

centralmente como espaço de produção e cultivo de uma sensibilidade desejante, 

priorizando a esteticidade como elemento fundamental do pedagógico. Posição que se 

caracteriza pela desconstrução dos modelos epistemológicos de conhecimento.  
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Para Severino (1993, p. 147), os textos e autores que se apoiam nesses 

pressupostos se reportam, quase sempre, a posições defendidas por pensadores franceses 

como Michel Foucault, Jacques Derrida, Roland Barthes, Lyotard, Jean Baudrillard, 

Gilles Deleuze e Félix Guattari.  A preocupação chaves desses pensadores consiste em 

ampliar as possibilidades de ação dos sujeitos, individuais e coletivos, resistindo aos 

múltiplos determinismos que os cerceiam. Do ponto de vista metodológico, eles 

sustentam uma tomada de posição contra as formas hegemônicas de sistematização 

científica, o que os leva a uma aproximação com as formas literárias. Assim, 

gradativamente, eles se afastam do discurso universalizante das ciências humanas, 

focalizando processos de subjetivação ancorados na corporeidade e não no cogito. 

 

2.3 As Ideias Pedagógicas como Chave Analítica dos Sentidos Espirituais da 

Educação  

 

A descrição sintética das análises construídas com o objetivo de demarcar o 

campo das ideias pedagógicas brasileiras (através dos esforços seminais de Demerval 

Saviani, José Carlos Libâneo e Antônio Joaquim Severino) visou apontar a 

complexidade e a pluralidade do quadro atual do conhecimento pedagógico em nosso 

País, derivando dessa situação o desafio de estudar rigorosamente como pensamentos 

específicos (em nosso caso o pensamento de Rubem Alves) se situam nesse campo.  

Como sinaliza Silvio Gallo (2008), a extensão crescente no campo das ideias 

pedagógicas exige a necessidade de investigações que se ocupem de sistemas 

específicos de pensamento, identificando suas contribuições singulares, superando a 

repetição dos dualismos vivenciados, produzidos e legitimados no campo das ideias 

pedagógicas brasileiras
24

. Insistimos, portanto, que nossa questão central não consiste 

em negar ou desqualificar a importância dos estudos que tentam articular as várias 

tendências pedagógicas em quadros sistemáticos, mas de potencializar esse tipo de 

análise com vistas ao aprofundamento dos desafios presentes nas múltiplas formas de 

teorização do processo de formação humana na contemporaneidade.  

                                                           
24

 Para Moacir Gadotti, o pensamento pedagógico brasileiro ainda padece da ausência de radicalidade 

crítica, tendo em vista a dificuldade de trabalhar o que guarda dissonância com nossas as grades de 

análise que são produzidas, a fim de evitar a “panela burocrática”, ou seja, a “arte” de citar apenas os 

amigos e não sofrer críticas sobre o que se escreve (GADOTTI, 2004, p. 12). 
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Dessa ótica, poderíamos abordar os diversos esforços investigativos cujo 

propósito é aglutinar ou analisar as principais tendências da educação no Brasil como 

estudos que nos ajudam a olhar para o campo pedagógico como sendo formado por 

vários círculos hermenêuticos em torno da temática da formação humana.  

Em outras palavras, poderíamos abordar as várias perspectivas teóricas como 

tentativas de busca e experimentação de novos sentidos para o ato educativo. Portanto, 

mais importante do que classificar autores e tendências seria, na reconstituição mesma 

das ideias pedagógicas, delimitar quais as suas principais contribuições para a 

experiência de pensar a educação e seus desafios. Nessa direção, a ênfase não consistiria 

em identificar ou provar que determinada teoria alinha-se ao neotomismo, ao 

existencialismo fenomenológico, ao pragmatismo ou ao marxismo. Ao contrário, poder-

se-ia perspectivar as várias teorias pedagógicas, desvelando como cada uma exprime 

certo modo de ver e de viver os problemas educativos. A análise se voltaria, nesse caso, 

a auscultar como cada ideia pedagógica carrega e produz uma espécie de alteridade 

hermenêutica, que sem precisar abrir mão de seu próprio ponto de vista, torna-se capaz 

de ouvir o que ela mesma não pensa, ou seja, suas condições de possibilidade.  

Essa postura é importante, pois como lembra Marilena Chauí (1984), a 

instrumentalização do pensamento concorre para a própria “morte do educador”. Algo 

que ocorre toda vez que a arte de educar se rende ao conhecimento dogmático, 

interditando tudo o que pode ser pensado reflexivamente em busca de sentidos outros e 

de caminhos alternativos ao que se encontra já instituído. Nesse sentido, a forma mais 

radical de objetivação da arte de educar se manifesta como um “discurso competente” 

que se interpõe “entre nós e nossos alunos”, “entre nós e nossas experiências”, tornando 

nossa ação obediente aos cânones dominantes que nos dirá como “ver, tocar, sentir, 

falar, ouvir, escrever, ler, pensar e viver” (CHAUI, 1984, p. 58-59).  

Dessa ótica, o campo das ideias pedagógicas poderia ser repensado para além de 

uma mera formalização lógico-epistêmica. As ideias pedagógicas poderiam ser 

avaliadas por seu potencial de recuperação da educação como arte reflexiva capaz de 

resistir ao esfacelamento da formação humana, desdobrando um esforço coletivo de 

refinamento do trabalho conceitual; trabalho que não pode ser tão especializado a ponto 

de formar círculos herméticos sobre um determinado pensamento pedagógico. Mas não 

pode ser tão abrangente a ponto de diluir as especificidades e singularidades que 

animam um dado pensamento em função da ânsia de inseri-lo em uma tendência. 
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Um dos desafios atuais da filosofia da educação no Brasil seria, assim, o 

de não se dobrar a essa especialização, restaurando esse modo de 

pensar, aparentemente eclético, mas coerente, com o rigor teórico e 

conceitual alcançado nos últimos anos, os problemas emergentes da 

práxis cultural e educacional, sensibilizando seus sujeitos, professores e 

filósofos da educação, a percebê-los senão como intelectuais 

específicos, ao menos no registro de uma moral anti-estratégica, 

desempenhando aí seu papel ético-político [...] (PAGNI, 2011, p. 164).  

 

Parafraseando Silvio Gallo (2007, p. 281), as ideias pedagógicas são “um 

exercício da paciência do conceito, uma vez que o trabalho do conceito exige 

paciência”. Poderíamos ainda falar em afetação, ou seja, falar do modo como 

determinadas ideias pedagógicas nos tocam ou não, pois os afetos são trilhas que 

possibilitam, ou não, “nossa adesão a uma determinada perspectiva filosófica” (p. 282).  

Isso implica pensar o trabalho de leitura e interpretação desde o “afeto dos 

conceitos”, ou seja, desde o modo como somos afetados pelas ideias pedagógicas de um 

autor em vista dos problemas educacionais que vivenciamos em nossa própria 

experiência concreta e historicamente situada. Em nossa investigação acerca do 

pensamento de Rubem Alves, esse entendimento se refletiu diretamente no tratamento 

do problema delimitado: como apreender nas ideias alvesianas (que nos afetaram) a 

emergência ou ressurgência da espiritualidade em seus escritos sobre a educação. 

Outra posição importante nos foi fornecida pelo professor Ferdinand Röhr 

(2007, p. 2-3), para quem o modo como as teorias educativas apreendem a 

multidimensionalidade na formação do educador configura-se como um indicador 

importante para suas contribuições às ideias pedagógicas. Isso porque, “[...] procurar 

estruturar um fenômeno com vistas a sua multidimensionalidade implica na utilização 

de um critério de estruturação”. Apesar dos riscos que toda estruturação envolve não há 

como “negar os esforços teóricos feitos até então” de estruturar as ideias pedagógicas, 

mesmo que não exista uma unanimidade a respeito. A falta de êxito, afirma o professor 

Ferdinand Röhr, “não dispensa por si novas tentativas e aproximações”
25

. E um 

caminho de vital para essa aproximação é a própria noção de espiritualidade. Para ele, o 

conceito de espiritualidade, distanciando dos modismos do nosso tempo, constitui-se 

como um componente fundamental e perene dos processos de formação do ser humano. 

                                                           
25

 Sem nenhuma pretensão de completude, esse autor elege as ideias de integralidade, verdade e liberdade 

como caminho para identificar uma possível univocidade do pedagógico (ROHR, 2007, p. 03). 
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O problema é que, na atualidade, assistimos frequentemente “pessoas se 

declarando espiritualistas”, mas ao serem questionadas acerca do sentido dessa 

expressão as respostas mais comuns são: a rejeição ao materialismo ou ateísmo em 

geral; a crença difusa em uma “força superior” que confere sentido à vida.  

 

No demais, os conceitos [de espiritualidade ou espiritualismo] variam 

das mais rasteiras declarações de autoajuda até os mais sinceros 

esforços de harmonizar-se consigo, com a humanidade e com o cosmo. 

Podem apresentar os coloridos do esoterismo mais folclórico, podem 

provir dos sectarismos de rituais e poderes inventados e vazios, de 

consumo de alucinógenos sob a manta de prática religiosa, do 

sincretismo aleatório de religiões num suposto espírito ecumênico, de 

um esforço holístico de juntar ciência, filosofia e tradições religiosas, 

especialmente as orientais, e, finalmente, da sincera busca de encontrar 

nas religiões a sua verdadeira essência (ROHR, 2011, p. 54).  

 

De todo modo, admitimos que a espiritualidade é um fenômeno que perpassa as 

reflexões pedagógicas, constituindo um elemento chave inclusive na justificação da 

ideia de integralidade da pessoa humana e dos fins da educação
26

.  

 

Partindo do pressuposto de que o humano se expressa na íntegra das 

suas possibilidades, a educação teria como tarefa o desenvolvimento das 

mesmas de modo gradativo e proporcional. [...] A ideia da integralidade 

do processo educativo exigiria orientar a ação pedagógica no 

desenvolvimento proporcional e articulado de todos esses aspectos [a 

dimensão física-corporal-sensorial, a psíquica-emocional, a relacional-

social-política, a comunicativa, a sexual, a étnica, a racional-mental-

intelectual, a ética, a estética, a intuitiva-espiritual], sem que haja 

supremacia ou subestimação de um dos mesmos (p. 55). 

 

A espiritualidade, nessa perspectiva, implica uma recusa a fragmentar o 

pedagógico, parcelando-o em tarefas técnicas. Do ponto de vista da formação do 

educador, essa compreensão embora pareça ser “pouco útil para a orientação concreta 

da prática pedagógica”, constitui um elemento vital (ROHR, 2007, p. 03). A partir dessa 

percepção podemos discutir tanto as contribuições como os limites das teorias 

pedagógicas, verificando como elas lidam com as várias dimensões do humano, e 

questionando se elas privilegiam o intelectual diante do emocional, o espiritual diante 

do sexual ou sensorial, o social diante do individual ou vice e versa.  

                                                           
26

 O alcance pleno desse argumento exige, contudo, um confronto ampliado com “os mais diversos 

interesses sociais, ideológicos, econômicos, políticos, religiosos etc. que nos fazem estabelecer teorias 

educacionais com as mais variadas finalidades” (ROHR, 2011, p 54). Obviamente, esse exercício 

ultrapassa os limites estabelecidos para o desenvolvimento do argumento defendido nessa Tese. 
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Mais ainda: podemos interpretar a própria história das teorias pedagógicas como 

tentativas de exclusão ou aproximação da ideia de formação espiritual do ser humano, 

uma vez que um dos dilemas da ação educativa é encontrar formas de “resistir ao 

dogmatismo e ao relativismo supostamente desinteressado” (RÖHR, 2007, p. 04).  

 

[Pois] mesmo quando suas convicções se tornam verdades existenciais 

para ele, o educador tem que se abster de implantar essa verdade de 

forma direta nos seus educandos sem que ela passe por um processo 

crítico de assimilação. Nessa última afirmação já tocamos no próximo e 

último item desta pequena reflexão teórica, a questão ética no 

pedagógico, na orientação da atuação prática do educador. Fazendo 

parte da verdade, no ético reaparecem os desvios do relativismo, no 

sentido de que todo agir em princípio é igualmente legítimo, e do 

dogmatismo que se sente na posse de uma norma única, fixada e 

acabada, que pode ser imposta aos demais sem medir os meios (p. 07). 

 

Percebemos então que a espiritualidade tem inclusive ressonâncias 

epistemológicas e axiológicas na conceituação da educação. Por isso quando 

consideramos a espiritualidade como uma das dimensões que faz parte do ser humano, 

não se trata de alimentar a tradicional divisão que a filosofia ocidental estabeleceu entre 

matéria e espírito. O que se objetiva com a discussão da espiritualidade é a explicitação 

dos sentidos da formação humana, diferenciando, o que a hominização, processo que 

inclui “todos os desenvolvimentos biológicos, psíquico-emocionais e cognitivos 

baseados num amadurecimento natural” (ROHR, 2011, p. 58), e a humanização 

enquanto “trabalho árduo de fazer valer a voz do lado mais sutil do ser humano”.  

Nesse sentido, a dimensão espiritual aponta o aspecto transcendente em toda 

existência humana, mas não necessariamente a transcendência das religiões. A 

transcendência é antes o que nos “compromete por inteiro” (ROHR, 2011, p. 62). 

Incluímos então na dimensão espiritual todos os princípios “que precisam, para se 

tornarem verdadeiros, da minha identificação com eles”. Como exemplo,  

 

[...]podemos pensar num princípio ético de Sócrates de preferir sofrer 

uma injustiça a cometê-la, na ideia do bem de Platão, no princípio de 

não violência de Gandhi ou, na metafísica, no Tao de Lao Tsé, no Uno 

de Giordano Bruno, na relação Eu e Tu em Martin Buber. Os exemplos 

são incontáveis. Fica evidente que, nesses exemplos localizados na 

dimensão espiritual, não se trata de uma identificação somente ao nível 

do pensamento e do discurso. Trata-se de uma identificação na 

totalidade, incluindo necessariamente um agir correspondente (ROHR, 

2011, p. 64).  
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Com esse entendimento, tocamos no cerne da teorização pedagógica que 

contempla nas suas reflexões a dimensão espiritual: a educação só pode ser 

compreendida como “preparação para incluir a dimensão espiritual na nossa vida. E 

mesmo assim, a própria educação não tem como garantir que o educando de fato a 

inclua. É decisão livre dele e qualquer tipo de coação por parte do educador [...]” 

(ROHR, 2011, p. 66). Nesses termos, a tarefa da educação movida pela ideia de 

espiritualidade consiste em preparar os próprios educandos para encontrarem e 

cultivarem a espiritualidade de forma livre e autônoma. Assim, o respeito diante da 

liberdade do outro revela o cerne da dimensão espiritual, permitindo ao educador, no 

seu próprio processo de formação, enxergá-lo nos aspectos éticos do seu agir docente.  

A tarefa formativa aparece aqui como a orientação de todos os aspectos do 

humano (mente, emoções, comportamento) por essa dimensão ética. A formação 

conduz-nos a viver de modo a superar as visões estreitas dos nossos interesses e 

preferências egocêntricas. Por consequência, os valores e princípios espirituais são 

acolhidos a partir de algo que transcende a nossa mente racional, nos convocando ao 

cultivo de todas as nossas dimensões de maneira a encarnarmos, quer dizer, vivermos à 

docência a partir de atitudes congruentes com nossas convicções pedagógicas.  

Curiosamente, no final da primeira aula do curso A hermenêutica do sujeito, 

proferido em 1982 no Collège de France, o pensador francês Michel Foucault 

desconstruiu a noção de verdade, através da qual o sujeito ocidental destinou-se como 

mero detentor de conhecimento (FOUCAULT, 2004, p.24).  

Seus trabalhos arqueogenealógicos tardios desdobraram uma crítica filosófica à 

relação que condenou o sujeito moderno às amarras formais de uma verdade isenta de 

implicações éticas e espirituais. Com isso, ele também contribui para repensarmos a 

formação do educador “fora dos axiomas científicos e epistemológicos” (FILORDI, 

2014, p. 2), ou seja, fora dos condicionantes lógicos da razão. A espiritualidade aparece 

nesse contexto como a “dimensão indefinida” de uma busca de cuidado ético-político 

que visa abrir aos sujeitos da educação um caminho de ultrapassagem dos seus próprios 

contextos sociais e históricos. De forma surpreendente, Foucault trouxe à tona a questão 

de uma verdade que não é mais capaz de “salvar o sujeito”, redefinindo a tarefa dos 

dispositivos históricos, como a educação, com os quais a verdade pode emergir 

enquanto possibilidade de experiência de transformação para o próprio sujeito.  
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Dessa ótica, a ênfase na espiritualidade designaria o fracasso da visão 

antropológica que nos foi imposta pela metafísica moderna. A compreensão da 

espiritualidade, tal como Foucault a recepciona das pesquisas de Pierre Hadot, mostra 

que o destino de nossa relação com a educação pode ser bem diferente daquela que nos 

condenou o insuportável peso do conhecimento pelo conhecimento. A espiritualidade 

manifesta-se como um tipo de crítica constituída em “carne e osso” às formas 

convencionais e habituais de se viver no mundo. Assim,  

 

[...] se a espiritualidade pode ser o real da filosofia, decorre do fato de 

ser o seu campo algo que permite ao sujeito moderno, condenado ao 

círculo do conhecimento, poder repensar e indagar o lastro de sua 

composição em uma relação com o seu próprio modo de ser consigo 

mesmo e com o mundo. [A espiritualidade é o] érgon filosófico [...] 

dimensão indissociável da vida, ou da arte de viver (FILORDI, 2014, p. 

06).  

 

 A espiritualidade como érgon, como exercício, deixa em evidência o fio que 

perdemos no campo das ideias pedagógicas: a capacidade que todos os sujeitos têm de 

ultrapassar os fatores que condicionam sua existência objetivada. Assim, é bastante 

sugestivo o fato de que Foucault tenha ancorado suas pesquisas sobre a ética e sobre o 

cuidado de si ao redor da noção de espiritualidade. Essa noção é o que permite a ele 

recuperar antigas práticas voltadas à transformação do modo de ser dos sujeitos.  

A espiritualidade, diz ele, enseja provas, e muitas vezes provações, com as quais 

o indivíduo se vale para ultrapassar o estado subjetivo no qual se encontra. Claro que, 

na ótica foucaultiana, não existe um sujeito dado na espiritualidade. Sujeito é o que está 

por (se) fazer, no fazer-se. Por isso, ele ressalta as chamadas artes da existência, as 

técnicas de si, como eixo de suas preocupações (FOUCAULT, 2004, p.19), uma vez 

que a experiência espiritual com a verdade convoca escolhas, decisões e engajamentos.  

Mais: a espiritualidade denota a cisão impossível entre teoria e prática. O que se 

exige, por exemplo, do educador para constituir-se enquanto sujeito da espiritualidade é 

um vínculo entre o saber pelo qual ele viverá, dado que o experimenta em atitudes, e a 

vida ligada, de modo umbilical, à vontade de saber. Vista dessa ótica, a espiritualidade 



72 

 

na formação do educador é a dimensão que permite a um dado indivíduo realizar uma 

mutação na relação a si, na relação aos outros e ao mundo vivido
27

.  

Nos termos de Foucault, um exemplo claro de exercício da espiritualidade foi 

delineado por Sócrates enquanto aquele que cuida do cuidado que os seus discípulos 

têm que aprender para transformarem a si mesmos em sujeitos éticos. Como educador 

espiritual, Sócrates mostra que um mestre autêntico é capaz de morrer por aquilo que se 

vive, pratica ou ensina. Desse ponto de vista, ensinar é co-experimentar com os 

estudantes o preço que se paga para viver uma determinada experiência com a verdade, 

dando provas da modificação de si para que o outro veja concretamente como se 

constituem as possibilidades de transformação da sua própria ação no mundo. 

 Nesse contexto, o que potencializa e dá sentido ao exercício da docência em 

chave espiritual é sua imbricação com as ações necessárias para o vínculo existencial 

com as verdades que professamos como educadores. Não há então espiritualidade sem 

entrega paciente à ascese, quer dizer, ao trabalho exigente de si sobre si mesmo. A 

legitimidade da docência, nesse caso, não consiste em “dar lei aos homens”, dizendo 

qual é o modo ideal pelo qual devem viver, mas lembrar sem cessar (pelo menos 

àqueles que querem escutar, já que a educação extrai seu real unicamente dessa escuta) 

que o próprio real da docência está na corporificação ética de nossas crenças.  

 

Sem a figura do mestre e das práticas presentes nas séries de exercícios 

que dão sentido ao empenho do sujeito em superar-se, ele [o sujeito] 

não se transfunde e não se supera na direção de fazer de si mesmo uma 

obra, ou um ultrapassamento de si. Não lhe basta a consciência; ele 

precisa da ação, do trabalho, da prática, dos exercícios, enfim, da 

espiritualidade para constituir-se sujeito provando de sua própria 

experiência subjetiva (FILORDI, 2014, p. 14). 

 

Assim, face à espiritualidade dissolve-se o logocentrismo do pensamento 

filosófico e pedagógico ocidental, bem como o substancialismo prefigurado na 

axiomática do sujeito derivado da experiência cogitante da modernidade. A 

espiritualidade é a experiência concreta da possibilidade do educador se constituir 

eticamente pelo vivido, de existir e de indagar sua própria herança de pertencimento e 
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 Em um paralelo meramente ilustrativo, poderíamos dizer que, nos termos de Rubem Alves, a 

espiritualidade é o que faz do professor um educador, e nos termos foucaultianos ela é o que faz do 

educador um mestre do cuidado de si. 
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de destinação com as verdades em torno do que é e do que pretende ser. A 

espiritualidade diz respeito, portanto, à formação humana do educador como érgon 
28

.  

A potência da ideia de espiritualidade, como cifra de leitura das diversas ideias e 

tendências que circulam no campo pedagógico brasileiro, reside no fato desta ideia 

convocar os educadores a repensarem suas relações não apenas com os saberes 

disponíveis, mas com suas convicções mais profundas acerca do ato educativo.  

Na atualidade, esse é um passo importante para enfrentarmos os desafios que 

atravessam os processos de formação humana. Cabe então, no próximo capítulo, 

delimitar não apenas a presença do pensamento do Rubem Alves no campo pedagógico 

brasileiro, mas apreender o sentido que seus textos fornecem à espiritualidade, a fim de 

extrairmos, em seguida, suas contribuições para a formação humana do educador. 
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 Em O governo de si e dos outros, Foucault afirma: “Não é o apego às realidades eternas, é a prática da 

vida cotidiana, é essa espécie de atividade ao sabor dos dias, dentro da qual o sujeito deverá se mostrar 

eumathés (capaz de aprender), mnémon (capaz de lembrar), logízesthais dunatòs (capaz de raciocinar) [...] 

no decorrer de um percurso que será longo e penoso, deve possibilitar, na atividade de todos os dias, ao 

mesmo tempo o aprendizado, a memória e o bom raciocínio” (FOUCAULT, 2011, 220). 
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CAPÍTULO III 

O PENSAMENTO DE RUBEM ALVES NO CAMPO PEDAGÓGICO 

BRASILEIRO: UM CASO DE AMOR COM E PELA EDUCAÇÃO 

 

 

 

O campo educacional brasileiro tem situado as ideias pedagógicas de Rubem 

Alves no âmbito das chamadas tendências escolanovistas. Nessa mesma direção, sua 

proposta de uma educação dos sentidos vem sendo interpretada como sinal de sua 

adesão aos princípios liberais, indicando um conservadorismo político, uma vez que em 

nome da subjetividade e da criatividade da criança a atividade de aprender seja 

desconectada dos problemas sociais. Até mesmo o uso da linguagem poética como 

caminho privilegiado para exposição de suas concepções é apontado como prova de 

uma abordagem psicologizante, fazendo com que suas ideias sejam comumente 

localizadas junto às chamadas pedagogias não diretivas, tendo em visa a valorização do 

singular e do desejo da criança como princípios orientadores do ensino.  

Caminhando na direção oposta dessa leitura dominante (GOMIDE, 2004; 

GHIRALDELLI JUNIOR, 1990), os resultados alcançados em nossa própria incursão 

no pensamento pedagógico de Rubem Alves permitiram relativizar essa diagnóstico. 

Para expor nossa compreensão das suas ideias educacionais, nesse capítulo, buscamos 

estabelecer alguns recortes biográficos para a apreensão e exposição dos principais 

desdobramentos conceituais de seu pensamento 
29

. O objetivo, contudo, não foi 

sistematizar a totalidade de suas experiências, mas contextualizar, desde sua trajetória 

existencial, o modo como o seu pensar e a sua vida estiveram imbrincados.  

Buscamos apreender principalmente as condições da passagem de suas reflexões 

teológicas para suas investigações educacionais, delimitando nesse percurso a 

centralidade dos afetos e da imaginação. Nessa direção, suspendemos as preconcepções 
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 Pelas razões expostas nas nossas considerações metodológicas, não seguiremos toda a trajetória de vida 

de Rubem Alves. Para os interessados consultar: REBLIN, Iuri Andréas. Outros cheiros, outros 

sabores... O pensamento teológico de Rubem Alves. São Leopoldo: Oikos, Faculdades EST, 2009. 
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já cristalizadas sobre o pensamento alvesiano que, como dissemos, enfatizam sua 

vinculação estrita a uma forma difusa de escolanovismo romântico.  

 

3.1 O Pensamento de Rubem Alves no Âmbito das Ideias Pedagógicas 

 

O embate de Rubem Alves com as concepções tradicionais de educação, bem 

como sua denúncia reiterada do aspecto intelectualista e autoritário da prática educativa 

existente dentro do sistema de ensino brasileiro não permite corroborar automática e 

diretamente sua vinculação com princípios derivados da tradição liberal. Como sabemos 

as críticas mais contundentes à educação tradicional iniciaram‐se na década de 1960 

com as reflexões de Paulo Freire, culminando nos anos 1980 com as oposições cerradas 

de duas perspectivas críticas: a do próprio Freire e a defendida por Dermeval Saviani.  

Em torno desses dois grandes pensadores situam-se os pontos de vistas não 

necessariamente coincidentes de Rubem Alves acerca do tradicionalismo pedagógico. 

Alves procurou estabelecer seu próprio caminho de pensamento, buscando apoio em 

uma antropologia sui generis, no interior da qual tentou, nem sempre com sucesso, 

equacionar as questões existenciais e políticas vinculadas ao processo educacional.  

Sua postura reflexiva, contudo, recuperou de modo significativo o papel ético e 

político da subjetividade nas análises pedagógicas da condição humana, integrando de 

modo singular, como indica Antonio J. Severino (1993), a busca pelo sentido da vida 

com a discussão acerca das condições da existência humana no mundo da cultura. Desse 

modo, as ideias de Alves não implicam necessariamente a defesa de premissas liberais 

individualistas. Pois, se, por um lado, suas reflexões se negam a absolutizar as 

determinações da estrutura econômica sobre a sociedade e a cultura, ele também não 

deixa de apontar as diversas contradições que estruturam a historicidade efetiva do 

homem na sua busca permanente e incessante de realização da liberdade 
30

.  

Em jogo, portanto, está também a luta de Rubem Alves com a disseminação 

entre os educadores brasileiros de um clima de pessimismo e de desânimo, o qual 

evidencia não apenas a impotência do papel transformador da escola. Para ele, o campo 

pedagógico brasileiro precisaria superar, além das condições desiguais vigentes no 

sistema de ensino, a própria impotência das teorias críticas da educação. Mas, 
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 Há que se explicitar o entendimento de Rubem Alves do papel da liberdade. No entanto, a simples 

defesa da liberdade não o torna um defensor dos interesses da pedagogia burguesa (Cf. GOMIDE, 2004). 
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insistimos, por isso seu declarado otimismo pedagógico não pode ser identificado como 

razão de apoio aos princípios do liberalismo ou da psicologização do ensino. Como 

veremos, em nenhum momento Alves minimiza a importância da reflexão política. 

Nesse aspecto, consideramos que o ponto mais problemático de suas análises 

refere-se à sua distinção entre ser professor e ser educador, bem como sua compreensão 

de que uma atitude amorosa seria indispensável ao exercício formativo da docência. 

Pois é justamente dessas posições que decorre a acusação de que ele seria 

simultaneamente “ingênuo e romântico”, uma vez que a renovação da educação passaria 

necessariamente “pela transformação afetiva do professor” (ALVES, 1999, p.112).  

Assim, em nosso modo de ver, é o romantismo pedagógico explícito de Rubem 

Alves que faz com que seu pensamento seja identificado com os princípios da Escola 

Nova, os quais também enfatizam o exercício da liberdade da criança e o estímulo à 

criatividade nos processos de ensino-aprendizagem. No entanto, no texto A Gestação do 

Futuro (1986), ele explicita que sua defesa dos recursos da imaginação visa criar 

“pontos de fuga” à realidade instrumental que tem governado as ideias e práticas da 

educação, cada vez mais pressionada a atingir metas exógenas à tarefa de formar. 

Há então que se esclarecer melhor seu entendimento de uma educação dos 

sentidos apoiada na sensibilização do corpo próprio e na potência desejante da 

imaginação, verificando em que medida suas ideias contribuem, de fato, para processos 

educativos menos dirigidos para a integração e o conformismo, ao mesmo tempo em 

que permitem despertar uma forma de consciência inquieta e crítica, que, segundo o 

próprio Alves, por ser uma forma de “consciência desajustada” guardaria as condições 

para pensar as transformações sociais atualmente exigidas 
31

. Seu pensamento apreende 

 

[...] as práticas educativas atuais como decorrentes de uma engenharia 

do comportamento, praticada no interior das instituições com o 

objetivo de conseguir integração social, pressupondo-se válida a 

sociedade. Não sem razão, a sociologia e a psicologia são as ciências 

privilegiadas como fundamentos do conhecimento relacionado com a 

educação. Mas é preciso se dar conta que os problemas não se 

encontram no nível da consciência que resiste aos processos de 

integração, mas na própria ordem social e forçar a integração é 

perpetuar os problemas (SEVERINO, 1999, p. 238). 
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 Nessa direção, sustentamos que o pensamento de Rubem Alves guarda afinidades eletivas com autores 

influenciados pela genealogia de Nietzsche, como Foucault, Barthes e Deleuze (Cf. SEVERINO, 1999). 
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Cabe, então, explicitar como Rubem Alves dimensiona a presença pedagógica 

de um corpo desejante que, impulsionado pela potência da imaginação, busca constituir 

uma nova ordem social ancorada nos anseios humanos de realização.  

Antes disso, porém, é preciso apresentar como esse pensamento foi sendo 

configurado ao longo de uma trajetória existencial atravessada pelas rupturas de uma 

época de transformações intensas vividas em nosso País. Isso é importante na medida 

em que Rubem Alves apresentou múltiplas faces ao longo de sua vida: teólogo, filósofo, 

educador, poeta, cronista. Ao mesmo tempo em que sua vida era impulsionada por 

várias “desilusões”. Ele chegou a afirmar várias vezes que foi se desiludindo que 

aprendeu a se ultrapassar, pois as crises foram também momentos de libertação. 

 

3.1.1 A Face Trágica da Escola na Infância de Rubem Alves 

 

As dificuldades não foram um impedimento à alegria na vida de Rubem Alves. 

Tendo nascido aos quinze dias do mês de setembro do ano de 1933, em uma pequena 

cidade localizada ao sul do estado de Minas Gerais, a cidade de Nossa Senhora das 

Dores da Boa Esperança, esse também poderia ser o nome simbólico de suas ideias 

pedagógicas: uma Boa Esperança. Recordando sua infância, ele afirma que seu 

 

[...] pai era um homem atento às mudanças da modernidade, viajava 

pelos quatros cantos do mundo, sempre se mantinha informado sobre 

as transformações de seu tempo. Sua fortuna vinha da produção de 

café e com a prosperidade dos negócios ele - Sr. Herodiano - 

conquistou uma grande fortuna antes dos 50 anos de idade (ALVES, 

2005b). 

 

Sua mãe, Carmen Silva de Azevedo, era proveniente de uma família abastarda 

da cidade de Larvas também de Minas Gerais. Sua família tinha grande influência na 

vida política daquela cidade, o que lhe garantiu, para os padrões da época, uma 

educação refinada como o acesso a uma cultura musical erudita. Ela tocava piano e 

tinha preferência por tenores como: Mozart, Chopin, Vivaldi, dentre outros (ALVES, 

2005b, p. 58). O fato de Alves ser filho de uma excelente pianista que gostava de tocar e 

ouvir música clássica permite entender a influência da música no seu pensamento.  

Contudo, ainda na infância, Rubem Alves passou por muitos problemas 

familiares. Pois com a crise econômica mundial de 1929, os negócios mantidos por seu 
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pai foram à falência. Ele e sua família foram obrigados a se mudar para uma fazenda do 

cunhado do seu pai localizada mais para o interior das Minas Gerais. Por isso, ao 

contrário de seus irmãos mais velhos, que desfrutaram de períodos mais abastados, 

Alves não teve acesso às mesmas oportunidades inclusive educacionais.  

Meu pai era rico, quebrou, ficou pobre. Tivemos de nos mudar. Dos 

tempos de pobreza só tenho memórias de felicidade. Albert Camus 

dizia que, para ele, a pobreza (não a miserabilidade) era o ideal de 

vida. Pobre, foi feliz. Já tive medo de morrer. Não tenho mais. Tenho 

tristeza. [...] A vida é muito boa. Mas a morte tornou-se minha 

companheira. Sempre conversamos e aprendo com ela. Quem não se 

torna sábio ouvindo o que a morte tem a dizer está condenado a ser 

tolo a vida inteira (CASA DE RUBEM ALVES, 2012). 

 

Até os seis anos de idade Alves havia estudado no Colégio Americano que 

funcionava numa chácara de seu bisavô e era dirigido pelos missionários presbiterianos. 

Este foi seu primeiro contato com o protestantismo. Contudo, não se tratava de uma 

convicção religiosa, pois, como ele mesmo indica, estudar no Colégio foi “um ato de 

esperteza”, uma vez seu pai não tendo dinheiro para custear sua educação resolveu 

matricula-lo nessa instituição. Com a recuperação da estabilidade financeira dos 

negócios de sua família, seu pai decidiu se mudar para o Rio de Janeiro.  

Essa escolha acabou desencadeando novos conflitos na vida do garoto da Boa 

Esperança, sobretudo uma experiência vivida de desigualdade que ele passou a 

enfrentar ao estudar em um colégio de classe média alta: o Colégio Andrews. Uma 

escola da elite carioca, frequentado por filhos de empresários e diplomatas. Nele, o 

menino nascido no interior de Minas, que falava “devagarzinho”, quase cantando, 

passaria muitas dificuldades. A avaliação que ele realizou dessa etapa escolar aponta 

certa disposição com relação ao ensino tradicional que o acompanhará posteriormente:  

 

Em Minas eu era rico; calçava um par de sapatos, por oposição aos 

pobres, que iam sem sapatos. Um par de sapatos era mais que o 

suficiente. Sem meias. No primeiro dia de escola do Rio, fui vestido 

como sempre me vestira em Minas: um par de sapatos sem meias. Foi 

uma chacota geral. Todos riram de mim. No segundo dia fui de meias. 

Não riram de mim por causa das meias, mas riram de mim por causa 

da minha fala. Calçar uma meia foi fácil. Calçar uma fala era 

impossível naquele momento (ALVES, 2009, p. 24-25). 

 

A experiência de ser desprezado fez com que Rubem Alves passasse a se 

perceber como um “estranho”, o que abriu espaço para o cultivo de uma solidão que a 
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partir daquele momento seria sua principal companheira de vida. Foi nesta “companhia” 

singular que ele encontrou o caminho para a leitura e posteriormente para a poesia. 

Além disso, afirma ter descoberto todos aqueles que se mostravam “aparentados” com 

ele: espécies de árvores plantadas “à beira de um precipício” (NUNES, 2001, p. 28).  

A música se configurou como o primeiro encantamento na sua vida, uma forma 

de paixão que lhe ajudou a preencher o vazio existencial. Mas, diz ele, naquela época 

 

[...] eu [ainda] era um tolo. Acreditava no ditado “querer é poder”. 

Pura besteira. Eu queria muito, mas é inútil. Faltara-me algo que não 

me foi dado. Na vida só é possível se tornar o que já se é (...) aí a 

beleza do piano começou a doer. As músicas que eu amava passaram 

a ser motivo de sofrimento (ALVES, 2009, p.60-61). 

 

A inadaptação no ambiente escolar tradicional e aristocrático, e depois o 

fracasso com a música fez Alves se identificar com a religião. Foi na igreja que ele 

passou a se sentir acolhido como membro de uma comunidade que comungava de 

valores e ideais mobilizadores de uma vida fraterna dedicada ao bem do próximo, 

elaborando a convicção de “que Deus lhe amara de outo jeito” (ALVES, 2009, p. 61). 

Ele partiu então para uma nova etapa da sua vida: a trajetória como seminarista. 

 

3.1.2 De Seminarista a Teólogo Subversivo: a gestação do humanismo político 

 

No Seminário Presbiteriano de Campinas teve início uma nova etapa da vida de 

Rubem Alves 
32

. No início de sua formação, ele acreditava sinceramente que “propagar 

a palavra de Deus” era uma virtude existencial, e que todos os seres humanos eram 

conduzidos por um dom divino, ao qual deveriam se dedicar. O seu dom, dizia, era ser 

um missionário, um pastor das comunidades mais pobres no interior das Minas Gerais.  

Mas também no Seminário começaram a germinar ideias que o levariam ao 

encalço da filosofia e da educação. Naquele momento, sua “cabeça já começava a 

degringolar” (ALVES, 2005b, p. 127). Uma das razões para essa situação pode ser a 
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 Considerada a mais antiga casa de formação pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil, o Seminário 

Presbiteriano de Campinas gozava, na época, de projeção internacional, recebendo visitas regulares de 

pensadores como: Manford G. Gudzique, James J. McCord e Otto Pipper (ver NUNES, 2001). 
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relação de amizade que ele estabeleceu com o teólogo Richard Shaull 
33

que lhe mostrou 

uma concepção teológica pautada na intervenção política e social. Essa amizade 

profunda fez com que ele se interessasse pela chamada Teologia da Libertação, 

levando-o a enfatizar uma prática cristã, de caráter ecumênico, voltada aos mais pobres. 

Essas ideias conduziram seu trabalho pastoral entre os anos de 1957 e 1963. 

Na companhia de Richard Shaull, Alves entrou em contato com uma teologia 

encarnada no cotidiano da existência e que desembocava diretamente em uma prática 

social concreta. Isso significa que era justamente nos problemas do mundo que se 

encontravam as marcas da presença divina. A vida comum era o espaço vital em que o 

transcendente se manifesta, do que decorre a importância do sentido da encarnação. Por 

essa razão, vários comentadores afirmam que o contato com Shaull também contribuiu 

para o futuro rompimento de Rubem Alves a teologia de caráter pietista.  

 

Alves entrou em crise com uma proposta de teologia que nega o mundo 

e o corpo e se preocupa apenas com o transcendente e com o além. 

Pode-se dizer que Shaull plantou no coração e na mente de seu jovem 

aluno Rubem uma semente de inquietação que germinou, cresceu, virou 

árvore frondosa com muitos galhos e deu muitos frutos. Um desses 

frutos foi a colaboração de Alves durante cerca de 20 anos no CEDI – 

Centro Ecumênico de Documentação e Informação.  Alves tinha uma 

crônica mensal em Tempo e Presença, o periódico oficial do CEDI. 

Esse organismo ecumênico trabalhava com igrejas ‘de esquerda’ e 

movimentos populares. A atuação era com questões sociais concretas, 

como defesa de direitos civis de negros e índios, apoio a sindicatos, luta 

pelo meio ambiente, por uma educação pública de qualidade e crítica ao 

capitalismo e seus efeitos devastadores na sociedade. Ou seja, uma 

perspectiva teológica e ética que levava a fé na encarnação de Jesus 

Cristo às últimas consequências (CALDAS, 2014, p. 275)
34

.  

 

Nesse contexto, Rubem Alves defende sua dissertação de mestrado, Theological 

Interpretation of the Meaning of the Revolution in Brasil, na qual analisa as condições 

objetivas do envolvimento evangélico com o golpe militar de 1964. A conclusão do 

trabalho ocorre em pleno regime ditatorial militar, o que desencadeia outra grande 

desilusão em sua trajetória existencial: a Igreja Presbiteriana preparou um dossiê onde 
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 Formado no Seminário Presbiteriano de Princeton, Richard Shaull realizou um trabalho missionário 

durante dez anos na Colômbia, onde fundou o Seminário Teológico de Bogotá, tendo sido perseguido 

buscou refúgio no Brasil onde conheceu Rubem Alves. 
34

 Rubem Alves também militou no movimento ecumênico através do ISAL – Igreja e Sociedade na 

América Latina. Esse movimento era marcado por preocupações de natureza política. 
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ele foi denunciado como subversivo e comunista, sendo apresentado como um “perigo 

para a fé cristã”. A denúncia foi recebida com bastante amargura: 

 

Lá estava o dossiê, resultado da incursão militar de meses antes. Eu 

era um dos indiciados. O que mais doeu foi uma das peças básicas da 

denúncia era um documento do Instituto Gammon, escola protestante, 

que funcionava numa chácara que pertencera ao meu bisavô, e que 

vendera aos missionários que fugiam da epidemia de febre amarela em 

Campinas, nos fins do século passado (ALVES, 1987, p. 30). 

Este foi um momento difícil, pois praticamente todos os integrantes da Igreja 

local, inclusive aqueles a quem ele prestou ajuda, lhe negaram apoio. A saída dessa 

situação viria de forma inesperada: a própria Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, 

juntamente com o Seminário Teológico de Princeton, lhe convidou para fazer o 

doutoramento. Ele aceitou o convite e no exílio passou a repensar toda sua vida. A 

“decepção” com os “companheiros cristãos” (ALVES, 1987, p. 31) levaram-no a decidir 

por uma nova trajetória tanto em termos profissionais quanto pessoais. Foram esses 

 

[...] golpes duros na vida [que] me fizeram descobrir a literatura e a 

poesia. A ciência dá saberes à cabeça e poderes para o corpo. A 

literatura e a poesia dão pão para corpo e alegria para a alma. Ciência 

é fogo e panela: coisas indispensáveis na cozinha. Mas poesia é o 

frango com quiabo, deleite para quem gosta. Quando jovem Albert 

Camus disse que sonhava com um dia em que escreveria 

simplesmente o que lhe desse na cabeça. Estou tentando me 

aperfeiçoar nessa arte, embora ainda me sinta amarrado por antigas 

mortalhas acadêmicas. Sinto-me como Nietzsche, que dizia haver 

abandonado todas as ilusões (CASA DE RUBEM ALVES, 2012). 

 

Sua tese de doutorado foi denominada de Towards a Theology of Liberation e 

como o título indica estava fundamentada no movimento que ficou mundialmente 

conhecido como Teologia da Libertação. Essa opção teórica, contudo, também lhe 

valeu alguns problemas para a aprovação do seu trabalho pela banca examinadora, a 

qual sugeriu que ela fosse totalmente reformulada. Como ele se recusou o trabalho foi 

aprovado com a menor nota permitida para sua aprovação no curso de doutorado.  

Ao ser questionado sobre seu contato com a Teologia da Libertação, Alves 

aponta sua relação com um frade peruano, Gustavo Gutierrez, como a fonte primeira de 

suas leituras. Mas, ele sempre insistiu que “sua” Teologia da Libertação era “diferente”. 

 

[...] a minha Teologia da Libertação é diferente da Teologia da 

Libertação católica. Porque a Teologia da Libertação católica é 
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inspirada pelo Marxismo; a minha Teologia da Libertação, ao 

contrário, é influenciada por outras coisas [...] O prazer, inclusive tem 

um capítulo onde Karl Barth fala sobre o prazer que é amaldiçoado 

tanto pela direita quanto pela esquerda. Os revolucionários acham que 

o prazer é contra os revolucionários. Não sabem que o prazer é a 

maior subversão, quando se está a fim tudo é diferente 
(PROGRAMA PROVOCAÇÕES, 2012)35. 

A sua compreensão singular da libertação das classes operárias fez de Rubem 

Alves um alvo privilegiado de ataques e censuras no âmbito da própria Teologia da 

Libertação latino-americana. Enrique Dussel (1989) foi um dos poucos a reconhecer a 

importância de suas análises na formação de uma consciência de emancipação, 

enfatizando sua súplica a favor do lugar indispensável da imaginação na política. Uma 

reflexão que, naquela época, era alvo de suspeitas nos ambientes revolucionários. 

O problema é que Alves estava convencido de que aqueles que estavam 

envolvidos nas lutas a favor de mudanças radicais na sociedade não precisavam agir 

como “ascetas”, agregando um “tom” dionisíaco à Teologia da Libertação e refletindo 

acerca de aspectos ignorados pela teologia clássica: a alegria, o corpo e o sentido erótico 

da vida. Essas dimensões eram teologicamente desprezadas, nos termos de Alves 

(1982a, p. 31), porque já expressavam “uma linguagem que não estava domesticada”.  

Isso significava, em termos práticos, que os pobres e os oprimidos não estavam 

simplesmente à espera dos teólogos para serem libertados. Os teólogos é que deveriam 

tomar a concretude de sua história para encaminhar processos efetivos de mudança na 

estrutura societária. A consciência proletária não está fechada em si mesma, pois sua 

razão de existir localiza-se no próprio desejo de transcender a realidade existente, 

engravidando-a de futuro, esperança e utopia. Por isso, a consciência do proletariado 

era, na verdade, a única consciência disposta a lidar com a “inconclusão do mundo”, 

abrindo seus horizontes através da criatividade (ALVES, 1982a, p. 33).  

O ponto crítico de sua argumentação estava ancorado na percepção de que essa 

consciência não poderia ser compreendida apenas em termos dialéticos. A libertação 

resultaria da atividade humana que decide assumir o risco de imaginar e criar um 

amanhã mais humano. Esses seriam os elementos centrais de seu humanismo político, o 

qual diverge frontalmente tanto da linguagem eclesial quanto da linguagem 

                                                           
35

  Suas “diferenças” em relação ao marxismo, bem como a ênfase em uma forma de prazer subversivo 

constitui uma pista fundamental para entendermos como as ideias de Rubem Alves seriam recepcionadas, 

posteriormente, pelo campo pedagógico brasileiro. 
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revolucionária dominante naquele período. Alves refuta claramente a ideia de 

transcendência como uma dimensão descolada da realidade social e histórica.  

Mas o que realmente irritava seus interlocutores era o fato de o ser humano, na 

sua teologia política, “nunca sentar” para ouvir os “sermões dos marxistas”, aceitando, 

entretanto, de boa vontade os conselhos de Zaratustra, aquele que após anos de solidão 

no alto das montanhas resolveu exortar o humano a permanecer fiel a sua terra e aos 

seus irmãos. Sua teologia interiorizava o espírito nietzschiano que, lembremos, ecoava o 

anúncio da morte de Deus como figura extrema de nossas crenças metafísicas.  

Ao mesmo tempo, sua abordagem prenunciava o diagnóstico da fragilidade 

epistêmica das ciências modernas, uma vez que o sujeito cognoscente estaria limitado a 

conhecer apenas a realidade fenomênica. Assim, na teologia alvesiana, ser humano é 

todo aquele que deseja e faz nascer um novo dia através da imaginação e da alegria 

(ALVES, 1882b). Uma teologia herética que absorve o tema da morte de Deus como 

um passo necessário de amadurecimento da humanidade, e dialoga com as correntes da 

filosofia da existência, visando aprofundar a reflexão acerca do tornar-se livre.  

Como resultado, ele defende uma inadequação radical entre o corpo próprio, o 

mundo e a comunidade dos outros humanos. A inadequatio rei et intellectus, para 

Alves, consiste simplesmente em um reflexo da inumanidade do presente, ou seja, é 

porque há inadequação que a consciência humana se expande para explorar o caráter 

inconcluso da realidade, buscando novas possibilidades que eliminem a negatividade do 

presente. A dificuldade dessa tarefa não deve, entretanto, conduzir ao desespero.  

Logo, duas constatações do seu pensamento: um otimismo enraizado na 

confiança da vocação do ser humano para a liberdade e uma crença na imaginação como 

potência criadora. Para o teólogo de Boa Esperança, liberdade é criatividade. A 

cegueira dos poderosos, incluindo aqui os próprios teólogos, para com o sentido trágico 

da vida mostra a incapacidade destes em perceber o sentido libertador da imaginação.  

A emancipação requer um espaço e um tempo onde se possa reconstruir o 

mundo de acordo com os sonhos que inquietam o coração e o corpo. Do que decorre um 

postulado básico: a repressão do corpo e dos afetos é um dogma que está presente nas 

liturgias das igrejas, assim como na racionalização de nossa civilização tecno-científica. 

O corpo e o afeto tornam-se o lugar privilegiado do seu humanismo emancipador, 

espaços vitais de transbordamento do prazer e da alegria. Para teólogo alvesiano, crer na 

ressurreição do corpo, por exemplo, é crer na eliminação de qualquer repressão do 
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corpo e, concomitantemente, crer no triunfo do sentido erótico da vida. Por isso, seu 

humanismo político advoga a beleza como uma dádiva da práxis libertadora.  

 

É que acredito que as pessoas lutam melhor quando são possuídas por 

visões de coisas belas. E é por isto que não posso imaginar uma teologia 

da libertação que não se apresente como coisa estética, obra de arte, 

fragmento de paraíso, sacramento de coisa saborosa. Quero uma 

teologia que esteja mais próxima da beleza que da verdade, porque da 

visão da beleza surgem os amantes, mas sobre a convicção da verdade 

se constroem as inquisições (ALVES, 1986, p. 16).    

 

Para Alves, em todas as atividades humanas há sempre um risco, como em 

qualquer amor erótico apaixonado, que é perder de vista o que ele chama de polifonia 

da vida. Na polifonia há a primeira voz, por assim dizer, e o contracanto, relacionado à 

primeira voz. Na linguagem teológica, a primeira voz é Cristo, e o contracanto é o 

serviço a Deus no mundo. Nos termos simultaneamente poéticos e políticos de Alves, a 

primeira voz é a vida mesma, e o contracanto uma vida radicalmente dedicada à 

libertação do próximo. Canto e contracanto constituem um todo integrado.  

Por isso, seu pensamento teológico não precisa distinguir o que é “material” do 

que é “espiritual” (CALDAS, 2014, p. 280). Salvação ou libertação indicaria a 

recuperação da polifonia da vida. O carácter fragmentário da existência reencontraria 

sua unidade nesse trabalho aglutinador que ilumina e suaviza os estilhaços do nosso ser, 

convidando-nos à coragem na luta pela liberdade e pela alegria de viver. Assim, sua 

teologia já nasceu composta como poesia, defendendo o saber não como instrumento de 

dominação, mas como sabor de vida, de sonho e de alegria.  

 

[Naquele momento] comecei a realizar meu sonho fracassado de ser 

músico: comecei a fazer música com palavras. Leituras de prazer 

especial: Nietzsche, T. S. Eliot, Kierkegaard, Camus, Lutero, 

Agostinho, Silésius, Guimarães Rosa, Saramago, Tao Te Ching, o livro 

de Eclesiastes, Bachelard, Octávio Paz, Borges, Barthes, Fernando 

Pessoa, Adélia Prado, Manoel de Barros. Pintura: Bosch, Brueghel, 

Grünnenwald, Monet, Dali, Larsson. Música: canto gregoriano, Bach, 

Beethoven, Brahms, Chopin, César Franck, Keith Jarret, Milton, Chico, 

Tom Jobim (CASA DE RUBEM ALVES, 2012). 

 

No prefácio da sua tese de doutorado, publicada em 1979, Harvey Cox, um dos 

intelectuais mais respeitados na América registrou a importância dos seus argumentos: 

“prestem atenção vocês, ideólogos, teólogos e teóricos do mundo rico, dito 

desenvolvido. O terceiro mundo da pobreza, fome e impotência impostas – e crescente 



85 

 

indignação encontrou uma voz teológica que se ouve como sino”. Essa voz está 

introduzindo na Teologia da Libertação “uma generosa porção de felicidade”. 

O seu humanismo político é inseparável da alegria de viver. Para demonstrar a 

força dessa ideia Rubem Alves reuniu de modo anárquico e autárquico autores e escolas 

de pensamento divergentes, promovendo também uma indistinção entre as fronteiras da 

literatura e da escrita acadêmica. É assim que ele toma uma decisão radical: 

 

[...]15 de setembro de 1970, [tomei] a decisão de romper com a Igreja 

protestante. Solicitei do POM
36

, de forma irrevogável, que meu nome 

fosse cortado tanto do rol dos pastores quanto do de membros do IPB
37

. 

[Antes eu queria] salvar as almas do inferno para ir para o céu. Agora 

que não acreditava nem no inferno nem no céu minha missão era 

‘salvar’ o Brasil, era transformar o Brasil. Então a fé metafísica se 

transformou numa fé política (PROGRAMA PROVOCAÇÕES, 2011). 

 

Desse modo, após a publicação de sua Tese, Rubem Alves rompe 

definitivamente com a Igreja Presbiteriana e se sente “livre para voar”, ou seja, para 

engendrar uma “nova fantasia”: tornar-se educador, mas como se fosse um contador de 

estórias. Pois é justo como contador de histórias que ele pretendeu colocar em prática 

sua ideia de liberdade existencial como forma autêntica de viver o sentido da vida.  

 

3.1.3 Rubem Alves renasce educador e pastor dos afetos 

 

O afastamento de Rubem Alves da Igreja Presbiteriana foi rapidamente 

interpretado como um abandono da luta pela libertação humana. Na verdade, uma vez 

livre das exigências impostas aos teólogos latino-americanos, ele pode se dedicar a uma 

meditação rigorosa sobre o tema da liberdade a partir da experiência educacional.  

O próprio Alves confessa que inicialmente seu desejo era pensar o tema da 

libertação a partir uma “política da beleza” (ALVES, 1984), evidenciando sua 

fidelidade a uma perspectiva teológica que propunha a imaginação e o corpo como 

eixos prioritários de reflexão. No entanto, dada sua ruptura com a Igreja, agora essa 

tematização e sua busca por uma ordo amoris desloca-se para o campo pedagógico.  

A noção de liberdade, nesse contexto, passa a se expressar na maneira como ele 

vai dimensionar o papel dos afetos na prática educativa. O afeto seria a resposta ao 
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 Presbitério Oeste de Minas. 
37

 Instituto Presbiteriano Brasileiro. 
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modelo hegemônico de produzir conhecimento pautado pela modernidade científica. 

Para Nunes (2001, p. 52), a “absolutização da razão científica” provoca nele uma reação 

enérgica ao “desencantamento com o mundo”, pois a ciência retira o encanto e a magia 

do universo. Como resultado, o conhecimento científico torna-se parte de um projeto 

dominante que se realiza em detrimento de uma formação para a vida. 

 

A ciência à semelhança das vacas tem um estômago especializado que 

só é capaz de digerir um tipo de comida. Se eu servir a ciência uma 

forma de comida não apropriada ela recusará e dirá: “não é comida”. Ou 

na linguagem que lhe é própria: “isso não é científico” [...]. Assim 

quando a ciência diz: “isso não é científico”, é preciso ter em mente 

que, para muitos outros estômagos, aquilo é comida, comida boa, 

gostosa, que dá vida, que dá sabedoria [...] resta-nos revelar a comida 

que o estômago da ciência é capaz de digerir. Vou logo adiantando: se 

não for dito em linguagem matemática a ciência logo diz: “não é 

cientifico” (ALVES, 2010, p 94-95). 

 

Como também ressalta Rinaldi (2004), o afeto é a forma que Alves encontra de 

resgatar o sentido da vida, a partir da relação educador-educando.  Toda experiência de 

aprendizagem se iniciaria com uma experiência afetiva. Embora não se deva “confundir 

afetos com beijinhos e carinhos. Afeto, do latim affecare, quer dizer ir atrás. O afeto é o 

movimento da alma. [é o que] faz a alma voar em busca do futuro sonhado” (ALVES, 

2004, p. 53). Para ele, toda aprendizagem significativa seria catalisada pelo afeto, o qual 

impulsiona o desejo e a vontade proporcionando a transformação existencial do sujeito.  

No entanto, Alves não promove um expurgo do pensamento e da razão, uma vez 

que “uma educação afetiva, na dimensão alvesiana, só pode ser realizada na união do 

desejo e inteligência” (NUNES, 2001, p. 256). Isto é explicitado na compreensão de que 

o pensamento é a ponte que o corpo constrói a fim de chegar ao objeto de desejo. O 

desejo aqui é considerado uma espécie de força motriz amplificadora dos processos de 

subjetivação, projetando novas formas de ação e possibilidades de realizar a formação 

humana em sua inteireza. A educação, nesta perspectiva, além de transmitir nossa 

herança simbólica precisa mobilizar o desejo. Por isso, ela seria organizada a partir dos 

afetos e não a partir de uma teorização abstrata sobre a realidade do educando.  

O educando, juntamente com o educador, precisa sentir-se prazerosamente 

mobilizado (ALVES, 2004, p. 57), movido pelas sensações que incitam o corpo para o 

ato de aprender. O afeto aparece inseparável da dimensão do corpo e da linguagem. 
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Seria então possível falar de uma “lógica do afeto” capaz de desmontar o modelo 

mecanicista da educação e nos fazer enxergar as engrenagens da sociedade capitalista 
38

.  

 

Por intermédio da reflexão sobre os afetos, Alves realiza sua crítica à civilização 

moderna, comparando-a com os dinossauros
39

. Os dinossauros, diz ele, não 

sobreviveram por causa de seu gigantismo, enquanto as lagartixas, seus “parentes 

subdesenvolvidas”, escaparam ilesas apesar da sua aparente fraqueza (ALVES, 1986, p. 

168). Nossa sociedade caracteriza-se justamente por seu gigantismo e sua incapacidade 

de analisar os riscos da ideologia do crescimento econômico a qualquer custo. Os sinais 

de esgotamento desse modelo já estariam se manifestando tanto nos problemas 

ambientais quanto nos problemas sociais vividos nas grandes cidades. Situação que 

resulta da sobreposição do “quantificável” no lugar do ideal de realização humana.  

 

É possível compreender as razões porque optamos pela quantidade, em 

oposição à qualidade. O quantificável pode ser conhecido com precisão 

e manipulado pela eficácia. É passível de ser gerenciável. É dominado 

pela ciência e produzido pela administração. Investimentos, lucros, 

poder destruidor de bombas, curvas de crescimento. Mas as dimensões 

qualitativas da vida, como felicidade, alegria de viver, saúde mental, 

bem-estar físico: de quais artifícios nos valeríamos para medi-las? 

Escapam de nossa balança, desafiam as definições precisas, não podem 

ser administradas e gerenciadas (ALVES, 1986, p. 171).  

 

Mais que isso: a percepção de Alves é que, com o apoio da ciência e da 

tecnologia, nosso modelo civilizatório subestima as dimensões estéticas e éticas, 

engendrando novas formas de superstição e misticismo.  

 

Ainda bem que vivemos num mundo moderno. Esclarecido. Para trás 

ficaram as superstições do mundo medieval. Bosch. Bruegel. Canto 

gregoriano. E a transubstanciação. Transubstanciação? Isto mesmo. 

Magia. Transformação do pão no corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Como eu gosto de Bosch, Bruegel, canto gregoriano e incenso, fico a 

pensar [...] E o pensamento me perturba exatamente quando sou 

obrigado a visitar templos da economia, bancos e similares [...] E fico a 
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 Dessa ótica, ele denuncia ironicamente a arete funcional do tecnicismo: uma imobilidade que provoca a 

cristalização da sociedade por ela criada. Isso porque a deificação da tecnologia “torna impossível a 

mudança qualitativa ao fazer da mudança quantitativa o seu modo de vida” (ALVES, 1982b, p 67). O 

tecnicismo colonizaria a criatividade humana, transformando-a em mera atividade operacional. 
39

 Nesse aspecto, Rubem Alves retoma a crítica que o psicanalista americano Rollo May havia realizado 

acerca do individuo que interioriza as regras externas, mas permanece atravessado por uma sensação de 

vazio existencial. É também de Rollo May o uso da metáfora do dinossauro enquanto vivente que perdeu 

sua capacidade de aprender com os desafios apresentados pelo mundo em transformação. 
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me perguntar: trocamos uma superstição bonita por uma superstição 

feia? A transubstanciação, pelo menos, tranqüilizava os corações, 

inspirava os artistas, dava sentido à vida [...] E agora, frente a magia da 

economia! Claro, porque as operações econômicas também executam 

milagres que fazem transubstanciações. Só que seus ritos sacramentais 

transformam todas as qualidades em quantidades, tudo o que é belo e 

bom em dinheiro, tudo o que é vida em abstração (ALVES, 1986, p. 

172).  

 

Para o pensamento pedagógico de Alves não são apenas as consequências 

políticas e econômicas que devem preocupar os educadores, mas também as 

implicações antropológicas derivadas desse contexto. Pois a sociedade tecnocrática 

ameaça a natureza e o futuro com suas tentativas de controlar a imaginação humana: “a 

intenção principal da sociedade tecnológica é frear a criatividade tornando o humano 

pluridimensional em um ser unidimensional” (ALVES, 1986, p. 173).  

Por isso, na atualidade, os sistemas de ensino querem formar um homem 

completamente realista, isto é, voltado para as exigências da realidade, pois, desse 

modo, seus limites tornam-se os limites da própria realidade dos dominantes. A razão 

converte-se em uma réplica das operações programadas pelas instituições e, por 

conseguinte, a criatividade transmuta-se na funcionalidade tão almejada pela sociedade 

industrial. A liberdade criadora, inerente ao humano, torna-se impossível. A lógica do 

afeto visa exatamente nos tirar dessa perigosa “zona de conforto”, movimentando a 

alma para a construção de novos valores e práticas desde o campo da educação.  

 

O ser humano constrói o mundo através da mediação do desejo e do 

coração. O ser humano é um construtor de mundos. Sua atividade busca 

criar uma ordo amoris, ou seja, uma organização que seja a expressão 

de seus valores. [Mas] a sociedade industrial não tolera um 

comportamento disfuncional e herético. Para essa sociedade, o tipo 

ideal é o ser unidimensional que aprendeu a adaptar-se a estruturas 

dominantes tornando-se peça funcional na engrenagem industrial. [...] O 

ser humano “ideal” deve internalizar a ideologia da organização, de tal 

forma que, seus desejos e sua imaginação sejam negados em prol 

daquilo que é dado pela organização. Deve aceitar a adaptação e a 

conformidade como paradigmas da normalidade e da sanidade. Eis a 

estratégia linguística da civilização moderna, eis o segredo: para que o 

comportamento humano seja “racionalizado”, o homem deve se 

convencer da irrelevância da lógica do coração e da inevitabilidade da 

lógica da realidade. Deve tornar-se objetivo. Deve estar convencido de 

que a sua imaginação apenas fabrica ilusões. Precisa abdicar de seu 

desejo e submeter-se à realidade da vida (ALVES, 1984, p. 18) 
40

.  
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 Deparamo-nos aqui com o posicionamento radical de Rubem Alves sobre a linguagem racionalista do 

Iluminismo que busca reprimir a lógica do coração e do corpo humano (ALVES, 1986, p. 60-63). Para 
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Vale destacar, o fato de Rubem Alves enxergar no liberalismo, no 

funcionalismo, no utilitarismo e no tecnicismo o mesmo esforço de abstração da 

condição humana concreta. Em todos esses sistemas, a razão aparece fechada sobre si 

mesma, destinando o desejo e a imaginação à condição de resíduos fantasmáticos. 

Assim, a razão científica ou epistêmica é o que, em última instância, passa a 

determinar os limites do possível, definindo a priori as transformações que são ou não 

realizáveis (ALVES, 1988, p. 20). Essa posição evidencia que suas ideias pedagógicas 

estão longe de serem conservadoras ou apolíticas. Ao longo de sua obra, Alves busca 

anunciar um ser humano livre de todas as opressões. Apesar disso, a base crítica das 

suas reflexões não está localizada na estrutura econômica ou política, mas nas potências 

erótico-afetivas do corpo. No corpo humano residiria, para ele, o poder de 

transcendência dos sujeitos, uma que o corpo humano seria o guardião do mistério da 

esperança em um futuro capaz de reconciliar os seres humanos com os seus desejos.  

O conhecimento movido pelos afetos tem uma relação estreita com o processo 

de despertar, de acordar nossa dimensão subjetiva enraizada no corpo próprio. Esse 

acordar seria a tarefa daquele que vai ser denominado “professor de espantos”. É como 

professor preocupado em causar espantos que, no início dos anos 1970, Rubem Alves 

opta efetivamente pelo exercício de pastorear os afetos, inserindo-se no âmbito das 

reflexões pedagógicas que analisam o sentido do ato docente. Mas mesmo nessa 

condição, ele continuou a ser mal visto no meio acadêmico por motivos claramente 

ideológicos, a saber: por não ser um “verdadeiro marxista” (NUNES, 2001, p.43).  

 

3.1.4 De professor universitário a educador-poeta 

 

Em meio a um clima de suspeitas e suspeições Rubem Alves começa a lecionar 

Epistemologia das Ciências Sociais na Universidade de Rio Claro, município do estado 

de São Paulo. Aos poucos, ele próprio assinala com base nas experiências vividas que 

também “o mundo acadêmico é um lugar perigoso, dá medo!”. Isso porque, para ele, é 

muito difícil na Universidade cultivar os próprios pensamentos, sendo mais seguro 

“ficar moendo o pensamento dos outros” (CÃMARA FEDERAL DOS DEPUTADOS, 

                                                                                                                                                                          
Alves, o niilismo e a crise da política possuem as mesmas raízes: a subsunção da potência dos afetos que 

impede fazer do humano um ente meramente adaptado. 
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2013). No entanto, sua inserção como docente universitário, inicialmente no campo das 

Ciências Sociais, possibilitou que ele tivesse um contato com autores pouco trabalhados 

durante sua formação teológico-acadêmica nos Estados Unidos
41

.  

No ano de 1973 ele se transfere definitivamente para a cidade de Campinas para 

ensinar Filosofia Social na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, na Unicamp, 

consolidando sua carreira de professor e pesquisador acadêmico. O ano seguinte seria 

marcado por dois eventos importantes: a morte do seu pai e o convite da Fundação 

Nobel (a mesma que realiza a entrega do prêmio Nobel) para participar de conferências 

mundiais que discutiam questões vitais para a humanidade naquele momento
42

.  

Mas foi o ano de 1975 que representou o grande divisor de águas da vida 

docente de Rubem Alves. Nascia Raquel. Esse evento foi considerado seu grande 

acontecimento existencial. Sua vida mudou radicalmente. Raquel provocou um 

momento de autotransformação, levando-o a refletir sobre o que realmente importava e 

o que não mais fazia sentido fazer em relação à vida pessoal e profissional.  

 

A universidade me amedrontava de modo que a minha produção era 

uma produção muito tímida, eu tinha medo de dizer certas coisas, das 

‘cobrinhas’ da universidade. Até que uma coisa aconteceu na minha 

vida, que foi o nascimento da minha filha Raquel, ela nasceu com um 

defeito facial, isso foi uma experiência muito forte para mim. Hoje ela 

está ótima, mas quando ela nasceu foi um golpe muito forte, aí 

repentinamente a minha vida, e tudo que eu fizera perdeu sentido, a 

única coisa que teve importância na vida foi aquela menininha que 

precisava consertar o rosto e era um negócio que iria levar dezessete 

anos (ALVES apud. GOMIDE, 2004, p. 21). 

 

Sua filha havia nascido com um grave problema de saúde, o que fez com que 

Rubem Alves redimensionasse “tudo que fazia na Universidade” e que não estava 

diretamente relacionado com a vida. Ele mesmo diz: “naquele dia, no hospital, resolvi 

que dali para diante eu só diria e escrevia aquelas coisas do meu jeito e das quais eu 

estivesse absolutamente convencido”. A partir do nascimento de Raquel só importava 

dizer “sua verdade”, ou seja, ele deixaria de ser um mero recitador dos textos de “Marx, 

Hegel, não quero mais saber, se gostar, gostou; se não gostar, não gostou”. 
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 Em meio às aulas na Universidade de Rio Claro, Rubem Alves retornou por um curto período de tempo 

para os Estados Unidos, onde lecionou na cadeira de Ética no mesmo Seminário onde havia concluído o 

doutorado, o Princeton Theological Seminary. Nesse período, preparou um livro que teve como título 

Criança do Amanhã, publicado no ano de 1972. 
42

 O tema proposto para as discussões era a questão da paz mundial e foi compartilhado com outros 

pensadores como William Putnam, Richard Rorty, Noam Chonsky e Gerald Holton. 
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Eu escrevi muita coisa inspirado pela Raquel, ela nasceu com defeito 

facial, fenda labial, sendo diferente ela se sentia diferente. Ela tinha que 

lhe dar o tempo todo com os olhares das outras pessoas, porque o 

sofrimento da pessoa não é pela coisa mesmo, é pelo olhar das outras 

pessoas. Os olhos são órgãos muitos cruéis, o jeito de olhar... ... Então é 

como se eu estivesse o tempo todo escrevendo para colocar beleza no 

sofrimento (CÂMARA FEDERAL DE DEPUTADOS, 2013). 

O “acontecimento Raquel” produziu, em Rubem Alves, a vocação de poeta da 

educação, delineando seu projeto de escrita com um estilo próprio. O primeiro teste 

foram os famosos ensaios Conversas com quem gosta de ensinar. Neles, sua nova forma 

de ver o mundo e a vida passou a se refletir diretamente nos textos educacionais.  

Vale lembrar que, neste momento, embora existissem vários trabalhos sobre o 

seu pensamento pedagógico no exterior, no Brasil, suas ideias ainda eram 

desconhecidas. Na Faculdade de Educação da Unicamp, ele convivia com educadores 

que eram já considerados referências pelo campo pedagógico brasileiro: Antônio Muniz 

Resende, Paulo Freire, Regis de Morais, Carlos Rodrigues Brandão
43

.  

Essa conjuntura, por um lado, favoreceu a publicação de seus primeiros livros 

originados nos debates travados com seus alunos no curso de Pós-Graduação em 

Educação da Faculdade de Educação na Unicamp. Mas, por outro, exigiu dele um 

posicionamento acerca das disputas cada vez mais acirradas em torno das posições 

ideológicas enraizadas na área, atraindo a admiração de alguns e a desconfiança de 

muitos dos seus companheiros docentes. Apesar de conseguir se “comunicar 

profundamente sem cair no lugar comum de obviedades e banalidades rasas”, sendo, aos 

poucos, reconhecido como “um intelectual de peso e medida” (CALDAS, 2014, p. 272), 

ele passou a ser fortemente criticado por suas posições heterodoxas.  

Em meio a tudo isso, ele procurava os meios de exercitar seu humanismo 

político, cultivando um amor incondicional à vida e à educação. Uma vida doravante 

dedicada à arte de educar. Foi, sem dúvidas, no ato de educar que Alves conseguiu 

exprimir suas convicções espiritualistas mais profundas que, como bom mineiro, ele vai 

transmitindo enquanto conta histórias a quem gosta de ensinar. Suas histórias contam e 

recontam um diagnóstico preciso do estado da educação: a extinção dos educadores.  
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 Rubem Alves também teve uma participação na defesa da Unicamp contra a investida dos militares, 

defendendo os direitos dos docentes quando assumiu a presidência da Associação de Docentes da 

Unicamp em 1978. Entre 1983 e 1988, ele foi Diretor da Assessoria Especial para Assuntos de Ensino da 

Unicamp, depois Diretor da Assessoria de Relações Internacionais. Nesta época dirigiu muitas críticas ao 

exame do vestibular, contribuindo para mudanças no processo seletivo ainda em 1983. 
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Os educadores estariam cada vez mais ameaçados na medida em que buscam 

resistir à lógica mercantil que identifica as metas educativas com as finalidades da 

produção econômica, transformando os alunos em peças programadas predefinidas 

pelas suas habilidades rentáveis. Por isso, as suas estórias, quase sempre, tem um final 

trágico: a subjetividade docente estaria sendo engolida pela técnica.  

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

fase, um nome, uma estória a ser contada. Habitam um mundo em que o 

que vale é a relação que os liga aos alunos, sendo que cada aluno é uma 

entidade sui generis, portador de um nome, também de uma estória, 

sofrendo tristezas e alimentando esperanças. E a educação é algo para 

acontecer neste espaço invisível e denso (ALVES, 1991, p. 13-14). 

 

A figura do educador, para Rubem Alves, não exprime uma função social, mas 

sim uma vocação que “nasce de um grande amor, de uma grande esperança” (ALVES, 

1991, p. 11-12). Vocação, essa palavra mal-dita para o pensamento pedagógico 

progressista daquele momento, desvela não uma recusa à profissionalização docente, 

mas à sua funcionalização pragmático-utilitária. Nesse aspecto, seus contos e crônicas 

indagam a tarefa formativa de uma escola confrontada com o utilitarismo do saber.  

 

O conhecimento precisa estar vinculado à vida do educando [...]. Educar 

é despertar a sensibilidade, o espírito comunitário, valorizar a 

diversidade e relativizar o status elevado atribuído à pureza da ciência. 

Há muitas escolas que não passam de jacarés. Devoram as crianças em 

nome de rigor, de ensino apertado, de boa base, de preparo para o 

vestibular. É com essa propaganda que elas convencem os pais e 

cobram mais caro [...]. Escolas jacarés, que as crianças têm de 

frequentar, e quando começam a demonstrar sinais de pavor frente ao 

bicho, tratam logo de dizer que o bicho vai muito bem muito obrigado, 

que é a criança que está tendo problemas, um foco cerebral com certeza, 

neurologista, psicólogo, psicanalista, e os pais vão, de angústia em 

angústia, gastando dinheiro [...]. Considero que isto não passa de 

crueldade [...]. Torturá-las [as crianças] agora, em benefício daquilo que 

elas poderão ser, um dia, se caírem nas armadilhas que os desejos dos 

grandes armam para elas (ALVES, 1987, p. 69-70).  

 

As histórias de Rubem Alves carregam uma ironia desconcertante, provocando 

os leitores a verem a realidade educacional de uma forma diferente. A sutileza poética 

das suas análises busca “conspirar” o leitor, quer dizer, fazer o leitor respirar do 

“mesmo ar” que o autor: a convicção de que o sujeito da educação enraíza-se no corpo 

vivente e sensível; é no corpo que reside a vida em todas as dimensões; é o corpo que 

quer aprender para poder viver mais e melhor (ALVES, 2008b, p. 32). O corpo não é 
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uma mera unidade biológica, mas o ser humano em toda a sua integridade e 

singularidade. Por essa razão, a crença pedagógica mais básica de Rubem Alves é a de 

que o educador precisa abarcar o ser humano em sua corporeidade. O educador não é 

apenas quem ensina técnicas ou conteúdos específicos. O educador é, antes de tudo, um 

guardador dos afetos enraizados na corporeidade viva dos estudantes.  

Além disso, o caráter poético de suas análises pedagógicas indica que as críticas 

que ele tece contra os modelos tradicionais e tecnicistas de ensino se refletem não 

apenas em suas palavras, mas também no jeito de dizê-las. Ao valer-se do ato de contar 

estórias, ele coloca em jogo a racionalidade implícita nas teorizações pedagógicas. Mais 

que isso: uma vez que o ato de contar estórias é acessível a “todos os ouvidos”, ou seja, 

a pessoas de qualquer nível de instrução, trata-se também de um gesto político.  

A linguagem poética questiona os parâmetros desgastados de como pensamos 

educação e os sistemas de ensino no Brasil. O contador de histórias é enfático: “eu 

penso a educação ao contrário. Não começo com os saberes [...]. Não julgo as crianças 

em função dos saberes. Julgo os saberes em função das crianças. É isso que distingue 

um educador” (ALVES, 2008b, p. 112). Ele não nega os saberes, mas redimensiona o 

seu lugar no processo de formação, fomentando sua chamada educação dos sentidos.  

 

3.2 - A Emergência da Proposta Alvesiana de uma Educação dos sentidos 

 

A proposta de uma educação dos sentidos permite caracterizar a especificidade 

do pensamento pedagógico de Rubem Alves no âmbito das tendências educacionais 

brasileiras. Na sua educação dos sentidos encontramos a defesa do processo formativo 

atravessado pela corporeidade e pela imaginação. Ele próprio reconhece as dificuldades 

que enfrentou, no ambiente acadêmico, para legitimar essas ideias tendo em vista o 

ambiente racionalista dominante, avesso inclusive a linguagens alternativas que 

explicitassem o papel dos sentimentos e dos afetos na prática educativa concreta.  

Para o educador mineiro, a educação dos sentidos exige uma consciência 

distinta daquela ancorada na lógica dominante nos cursos de formação de professores e 

pesquisadores da educação, pois ela funciona como uma espécie de ponte unificadora 

das várias dimensões humanas desconectadas pela racionalidade cientifica moderna. A 

ênfase nos sentidos e nos afetos visa justamente denunciar a fragmentação na ordem dos 

saberes, almejando promover uma ressignificação nos sentidos do ato de educar. Seu 
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ponto de partida é uma diferenciação, de caráter metafórico, entre os conceitos presentes 

em uma caixa de ferramentas e os conceitos guardados em uma caixa de brinquedos.  

A caixa de ferramentas visaria o trabalho da nossa inteligência estritamente 

racional, tendo sido desenvolvida para compensar a exclusão da corporeidade (ALVES, 

2011, p.10) no alvorecer de nossa modernidade filosófica e científica.  

Rubem Alves não rejeita pura e simplesmente a caixa de ferramentas, pois os 

conceitos e os saberes são importantes meios para o cultivo das habilidades que usamos 

para andar, falar, construir, ou seja, para intervir na realidade tal como essa se encontra 

objetivamente estruturada. Mas as ferramentas estão apoiadas na lógica do saber como.  

A caixa de brinquedos, por sua vez, contém os elementos indispensáveis para 

uma arte de pensar inseparável de uma arte de viver. Trata-se de conceitos experienciais 

que permitem aos sujeitos construir conexões sensíveis entre o que já é conhecido para 

o ainda desconhecido. A caixa de brinquedos seria formada por “saberes inúteis”, ou 

seja, que não têm valor agregado para o mundo da informação e da economia vigente.  

 

Todo brinquedo bom apresenta um desafio. A gente olha para ele e ele 

nos convida a medir forças. Aconteceu comigo, faz pouco tempo: abri 

a gaveta e um pião que estava lá, largado, fazia tempo, me dasafiou: 

veja se você pode comigo! Foi o início de um longo processo de 

medição de forças, no qual fui derrotado muitas vezes. É preciso que 

haja possibilidade de ser derrotado pelo brinquedo para que haja 

desafio e alegria. A alegria vem quando a gente ganha. No brinquedo 

a gente exercita o que Nietzsche denominou ‘vontade de poder’. 

Brinquedo é o desafio que a gente aceita pelo prazer do simples 

desafio – sem nenhuma utilidade. São muitos os desafios. Alguns 

desafios que tem a ver com habilidade e força física: salto com vara, 

encapar bola de sinuca. Outros têm haver com a nossa capacidade para 

resolver problema lógico, com o xadrez, a dama, a quina. Já os 

quebra-cabeças são desafios à nossa paciência e à nossa capacidade de 

reconhecer padrões. É brincando que a gente se educa e aprende. Cada 

professor deve ser um ‘magister-ludi’, como no livro do Hermann 

Hesse. Alguns, ao ouvir isso, me acusaram de querer tornar a 

educação uma coisa fácil. Essas são pessoas que nunca brincaram e 

não sabem o que é um brinquedo. Que brinca sabe que a alegria se 

encontra precisamente no desafio e na dificuldade. Letras, palavras, 

números, formas, bichos, plantas, objetos (ah! O fascínio dos 

objetos!), estrelas, rios, mares, máquinas, ferramentas, comidas, 

músicas – todos são desafios que olham para nós e nos dizem: ‘veja se 

você pode comigo! Professor bom não é aquele que dá aula perfeita, 

explicando a matéria. Professor bom é aquele que transforma a 

matéria em brinquedo e seduz o aluno a brincar. Depois de seduzido o 

aluno, não há quem o segure (ALVES, 2011, p. 36-37). 
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Essa passagem esclarece a importância que o jogo, o brinquedo, enfim, que toda 

uma “arte de brincar” tem na educação dos sentidos de Rubem Alves, para quem os 

processos de ensino-aprendizagem precisam agregar ao conhecimento sistemático e 

científico, a corporeidade, a imaginação e a ludicidade.  

Aprender, nesse contexto, é um jogo e como todo jogo constitui uma atividade 

ligada ao corpo e sua capacidade de erotização das coisas que estão a sua volta, 

extraindo-se prazer das relações estabelecidas. Dessa ótica, os sentidos – visão, audição, 

olfato, tato, gosto e audição – são todos, simultaneamente, órgãos de conhecimento e 

órgãos para fazermos “amor com o mundo”
44

. Em outros termos, educar os sentidos é 

despertar a sensibilidade dos educandos. Para essa tarefa, Alves evoca a figura do poeta, 

pois este é capaz de contemplar, além da utilidade das coisas, a beleza. Ao enxergar o 

“florido do mundo” o poeta indica o caminho do satori, isto é, do despertar pedagógico 

dos sentidos humanos, ensinando-nos a olhar as coisas para além de sua utilidade 

pragmática, pois na educação dos sentidos o olhar, o tocar, o cheirar, o saborear, o ouvir 

tem que fazer amor com o que vê, toca, cheira, prova, escuta (ALVES, 2011, p. 27).  

A educação dos sentidos reclama, portanto, um processo de cultivo sistemático 

da atenção às nossas experiências mais cotidianas e corriqueiras. Esse é um aspecto 

pouco explorado pelos intérpretes do pensamento de Rubem Alves: a influência dos 

conceitos de despertar ou iluminação. Trata-se de noções que remetem à filosofia 

budista e cujo uso, nos textos alvesianos, visa desarticular as formas convencionais da 

linguagem pedagógica, fazendo com que recuperemos “a pureza dos olhos de criança” 

(SCÓFANO, 2000, p. 120) para que possamos enxergar, escutar, saborear, tocar, enfim, 

sentir tudo o que reside silenciosamente nas nossas ocupações cotidianas.  

Educar os sentidos, portanto, exige que possamos apreender a música do mundo, 

suspendendo nossos “mundinhos” e fazendo com que viajemos por outros mundos, 

maravilhosos e misteriosos. Disso decorre a percepção que os conhecimentos 

científicos, embora importantes, nos oferecem apenas poder, eles não alteram o próprio 

modo de ser das pessoas. Os sentidos, ao contrário, quando são despertados penetram na 

alma humana, comovendo-a e promovendo uma atitude de bondade para com o mundo.  

Nesse contexto, a arte de escrever é apontada como exemplo paradigmático do 

uso dos sentidos. Escrever, para Alves, é uma arte suprema de “fazer amor” porque “o 
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 Nesse aspecto, uma influência seminal no pensamento pedagógico de Rubem Alves é Roland Barthes 

de quem extraiu a compreensão de “que a educação dos sentidos fosse semelhante ao kama sutra, o 

ensino de várias posições de fazer amor com o mundo” (ALVES, 2011. p. 23). 
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escritor escreve para produzir prazer. Para fazer amor. Escrever e ler são formas de 

fazer amor” (ALVES, 2011, p. 90). Por isso, muitos intelectuais e educadores “não 

gostam do que escrevo. Dizem que o que faço não é ciência; é literatura. É verdade. Faz 

tempo que mudei da caixa de ferramentas para a caixa de brinquedos” (p. 112).  

A literatura funciona na educação dos sentidos como um dispositivo de 

contágio, aproximando a prática educativa das dimensões do desejo e da alegria 

essenciais ao ato formativo. Educar nesta perspectiva é poder aprender (ou desaprender) 

por caminhos que a razão utilitária ainda não consegue entender, pois na esteira de 

Nietzsche, a arte aparece aqui como uma “feiticeira da cura”, uma forma de exercício 

das práticas de liberdade
45

. Essas práticas são processos criativos da constituição 

simultaneamente ética e política de si mesmo (FOUCAULT, 1994, p. 693).  

Por essa via, Rubem Alves nos adverte do alto preço que o intelectualismo tem 

cobrado dos educadores interditados de levar em conta os afetos e a sensibilidade. Os 

princípios pedagógicos excessivamente abstratos reverteram em perda de força 

persuasiva para as ações docentes, porque já não conseguem estabelecer vínculos com a 

situação concreta e muito menos servir como uma cura para a alma. As tendências 

abstracionistas da pedagogia tendem a se distanciar dos problemas da vida. A 

estetização presente na educação dos sentidos situa-se nesse anseio de preenchimento 

do vazio niilista provocado pela crise das metanarrativas de cunho metafísico, 

destacando o papel das forças da imaginação, da sensibilidade e das emoções para o agir 

ético, político e pedagógico. No Brasil, essas ideias passaram a permear o campo das 

ideias pedagógicas apenas a partir das últimas décadas do século XX.  

 

O termo estética, proveniente do grego aisthesis, significa sensação, 

sensibilidade, percepção pelos sentidos ou conhecimento sensível-

sensorial. Esse termo aparece vinculado à ética já em Aristóteles, como 

um elemento decisivo para conduzir a vida, trazendo o papel do sensível 

para o julgamento moral, que nos ajuda a avaliar e a ponderar cada 

situação. Assim, desde a tradição grega, a aisthesis serve para articular 

as normas morais com a especificidade de cada situação concreta e 

refinar nossa capacidade de decidir (HERMANN, 2008, p 18).  

 

Embora a estética da existência tenha adquirido visibilidade no bojo das 

chamadas abordagens arqueogenalógicas da educação (SEVERINO, 1993), seus 
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 O discurso pedagógico é remetido, portanto, à tradição que pensa a filosofia como cura da alma, como 

uma téchné biou nos termos das escolas helenísticas. Essa ideia foi desenvolvida também por Foucault, 

para indicar a importância filosófica das práticas da formação do eu no contexto da ética do cuidado de si.   
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elementos fundantes percorreram vários momentos do pensamento filosófico, desde os 

gregos, passando pelo movimento romântico e chegando à atualidade. Os autores 

vinculados a essa tradição de pensamento compartilham de certa 

 

Convergência com a ideia de Bildung, na tradição do idealismo alemão, 

com Humboldt, Herder, Goethe, Schiller e Kant. Para Humboldt [por 

exemplo], o homem forma a personalidade livre e singular numa 

multiplicidade de experiências autodeterminadas, numa ação recíproca 

entre o homem e o mundo. Formação é um trabalho de si mesmo, numa 

abertura dialética entre a experiência no mundo e um projeto de mundo. 

Nesse trabalho de si, há uma dimensão estética como uma livre criação 

de si [...]. A convergência que refiro não se dá ponto a ponto, em todos 

os desdobramentos teóricos, porque o conceito de Bildung foi [...] 

percebido criticamente e até ceticamente na modernidade tardia. [Mas] 

não foi jamais abandonado no discurso educacional e filosófico. Isso 

permite identificar uma aproximação entre Bildung e estética da 

existência, na medida em que ambas propõem uma vida ativa, crítica, 

vigilante, que prepara para as escolhas que nos constitui como sujeitos 

de nossa própria existência (HERMANN, 2008, p. 19). 

 

Dessa ótica, entende-se porque a educação dos sentidos alvesiana aposta na 

possibilidade de uma transformação do mundo, a partir de nossos desejos e crenças, 

destacando o papel das emoções nesse processo. As emoções não são mais vistas como 

"ondas cegas", mas elementos perceptivos estreitamente vinculados às nossas crenças e 

impulsionando formas diversas de conhecimento e moralidade.  

Além da clara influência nietzschiana, a formulação das ideias de Rubem Alves 

foi efetivada em um diálogo tenso com a Psicanálise. Embora tenha criticado os 

aspectos cientificistas presentes na obra de Freud, foi principalmente através da 

Psicanálise que ele consolidou seu caso de “caso de amor” com a educação, 

denunciando o funcionamento das nossas escolas como “gaiolas”, e lutando para que 

elas se tornassem como “pássaros” com suficiente “coragem de voar”, pois o “voo não 

pode ser ensinado. Só pode ser encorajado” (ALVES, 2001, p. 01).  

 

3.2.1 A Psicanálise e a educação dos sentidos 

 

A Psicanálise ocupa um papel central na educação dos sentidos de Rubem 

Alves, interligando de maneira profunda as diferentes etapas de constituição do seu 

pensamento pedagógico-espiritualista. A perspectiva psicanalítica comparece por meio 
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de conceitos transversais que visam elucidar o papel dos afetos e dos sonhos
46

. Contudo, 

a leitura que ele faz do inconsciente freudiano é bastante singular.  

Nos seus textos, o inconsciente, mais do que uma instância psíquica, é abordado 

como uma metáfora que permite enxergar as nossas ilusões. Sua crença básica é de que 

no “inconsciente mora a beleza”. Nesse aspecto, o inconsciente é abordado como um 

espaço gerador de metáforas e imagens poéticas. Por isso, ele afirma: 

 

Preciso fazer uma confissão. Sou um mau psicanalista. Talvez seja 

bom no consultório. Mas quando estou solto na vida a virtude que 

marca a arte da psicanálise me abandona. A psicanálise é uma arte 

perversa. Ela se baseia na desconfiança. Não acredita nas aparências. 

Vê um sorriso e logo pergunta: ‘Que coisas sinistras esse sorriso está 

escondendo?’ Bachelard chegou a descrever um psicanalista como 

uma pessoa que, quando se lhe dão uma flor, logo pergunta: ‘Mas 

onde está o estrume?’ [Por isso] sou um mau psicanalista porque 

tenho a tendência de acreditar no rosto me esquecendo de que um 

rosto é sempre uma máscara (ALVES, 2011, p. 3. Grifos nossos). 
 

De todo modo, é a experiência psicanalítica que fornece as bases para a 

compreensão dos aspectos ético-estéticos do psiquismo humano, pois o inconsciente 

projeta na realidade aspectos da própria subjetividade individual e coletiva, 

contribuindo para desencadear processos imprevisíveis de mudança na realidade. Em 

outros temos, a Psicanálise atua no pensamento de Alves como uma “lente” que ele 

utiliza para compreender o mundo à sua volta, redimensionando o sujeito da educação. 

Assim, “a Psicanálise é um par de óculos. Usando o par de óculos da Psicanálise tudo 

fica diferente” (ALVES, 2011, p. 4). A Psicanálise se constitui então como um recurso 

pedagógico privilegiado para elucidar a aprendizagem da própria vida.  

 

Quando a gente vê uma paisagem de fora e se emociona, a emoção 

não vem da paisagem de fora. Vem da paisagem de dentro. 

Geralmente se pensa que a função dos psicanalistas é curar doenças da 

alma [...] O que acho é que eles são guias que nos levam a visitar as 

paisagens da alma que nós desconhecemos (ALVES, 2005, p. 66). 

 

A Psicanálise permitiu ao educador dos sentidos desvelar as possibilidades que 

temos de conhecer melhor a nossa própria alma, lendo o corpo humano como um 
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 Segundo Nunes (2001), o primeiro contato de Rubem Alves com a Psicanálise ocorreu em 1975, mas 

ele só foi reconhecido como psicanalista pela Sociedade Paulista de Psicanálise em 1980. No final desta 

década, ele realizou uma residência formativa no Bellagio Study Center, na Itália, tendo publicado artigos 

na Revista Tempo e Presença dedicada à difusão da Psicanálise no Brasil. 
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universo fantástico, ao mesmo tempo, mais misterioso que o universo objetivo. Para 

Alves, “a ficção científica nos leva a viagens até os confins do universo. A psicanálise 

deseja fazer algo parecido: levar-nos a viajar pelos confins da alma. A alma é maior que 

o universo astronômico. A psicanálise é o roteiro dessa viagem” (ALVES, 2008, p. 88). 

No entanto, a grande contribuição da Psicanálise, aos olhos de Rubem Alves, 

está no fato dela descortinar as obras de arte como entradas para o mundo da alma, o 

que não significa uma defesa incondicional dos seus postulados. Ele insiste em criticar 

uma postura epistemológica comum tanto à Psicanálise quanto ao Marxismo: a idolatria 

ao ideal regulador de objetividade científica. Na Psicanálise esse ideal corresponderia ao 

suposto padrão de normalidade psicossocial apreendido em termos de um trabalho 

voltado ao ajustamento dos sujeitos
47

. Mais: com base nesse princípio o imaginário é 

desqualificado. Por isso, o pensamento pedagógico de Alves precisa converter o 

discurso psicanalítico em uma linguagem do amor, do desejo, da esperança e da utopia.  

 

3.2.2 Entre a Ciência e a Sapiência: a Imaginação como Potência do Saber 

 

A linguagem do amor constitui a metáfora maior para a centralidade do afeto e 

do desejo como signos da esperança agora deslocada do pensamento teológico para o 

terreno da educação, nutrindo seus desejos e projetos de libertação humana. Mas não é 

só isso. O uso que Rubem Alves faz da Psicanálise visa também desconstruir a 

hegemonia da racionalidade científica moderna. Desde A gestação do Futuro (1986), 

ele indica a relevância da imaginação como potência de conhecimento.  

Essa questão tem um grande valor na sua obra porque a partir dela é possível 

demonstrar como um trabalho em prol da libertação humana exige a capacidade de 

projetar outras dimensões existenciais. A imaginação como potência de conhecimento 

permite que Rubem Alves critique simultaneamente o modelo mercantil e o ideal 

naturalista-objetivista da ciência. Ao longo dos seus textos ele mobiliza a imaginação 

como um elemento de contestação do legado iluminista na formação do sujeito.  

Através da relação imaginação-conhecimento, Rubem Alves afirma a 

inseparabilidade entre os saberes e a vida, defendendo a origem existencial das nossas 

ideias. Para ele, há ideias que não são de ninguém e são de todos, ou seja, são as ideias 
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 Essa crítica também pode ser remetida á fase teológica do pensamento de Rubem Alves quando discute 

a forma como a religião foi pensada pelo Marxismo e pela Psicanálise como falsa consciência.  
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constituídas pela racionalidade científica, mas há as ideias existenciais, ou seja, aquelas 

“que são parte de mim” e que nascem da “carne do sujeito” (ALVES, 2010, p. 09). O 

conhecimento formativo seria aquele que provém da nossa capacidade de criar ideias 

vinculadas à vida, manifestando as potencialidades ainda abertas e não realizadas.  

Enquanto potência anímica privilegiada, a imaginação permite a Rubem Alves 

explorar um modelo pedagógico que concebe o educador como um despertador de 

sonhos, e cuja tarefa consiste em nutrir o desejo de aprender dos educandos. Assim, 

 

[...] imaginar gera, traz à existência coisas que não existiam, busca o 

que ainda não nasceu e que ainda não foi pensado. Não percorre 

mentalmente caminhos já determinados, mas inventa algo novo, uma 

perspectiva diferente, uma organização nunca antes imaginada. É 

assim que nasce um poema, uma sinfonia, uma religião, uma utopia, 

uma teoria (ALVES, 1996, p. 148-9).  

 

A imaginação permite a Alves denunciar os modelos tradicional e tecnicista de 

educação, os quais valorizam conhecimentos voltados ao atendimento das demandas do 

mercado, descolando o educador e o educando da sua capacidade de imaginar e vedando 

o desejo pela aprendizagem ao obstruir o prazer de formar e ser formado. Nesses 

modelos, a educação aparece planificada por metas exógenas ao processo formativo, o 

que faz colapsar o sentido da educação e empobrecer as experiências dos sujeitos.  

Como resultado, a tarefa educativa abdica da esperança de mudar o status quo, 

na medida em que o conhecimento é pensado apenas como meio de ascensão social, 

mediando formas de dominação entre os indivíduos a partir de sistemas de poder 

materiais ou simbólicos. Esta é a racionalidade vigente na educação contemporânea. 

Mas sua hegemonia depende de uma ideologia silenciosa difusa no cotidiano das 

práticas educativas segundo a qual “todo conhecimento científico é bom, que contribui 

sempre para o bem-estar e a felicidade dos homens, que o aumento do conhecimento 

sempre implica o aumento da liberdade, proporcional ao controle e domínio da 

natureza” (SEVERINO, 1999, p. 219). A suposta “neutralidade” do conhecimento 

científico é o que torna “invisível” a função social de controle que a ciência materializa. 

 

E aqui temos o ponto central da nossa grande miséria. Porque é do 

desejo e da imaginação humana que surgem a música, a literatura, a 

pintura, a religião, a ciência e tudo que poderia se denominar de 

criatividade. Mas é também do desejo que surgem as ilusões e os 

preconceitos. Esta é razão por que a ciência, desde seus primórdios, 
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tratou de inventar métodos para impedir que os desejos corrompessem 

o conhecimento objetivo da realidade (ALVES, 1996, p. 36). 

 

O sujeito da ciência cinde o sujeito da educação e permite aos grupos 

dominantes impor um modelo de saber que despreza a dimensão da sapiência.  

O apelo que Rubem Alves faz à Psicanálise como uma “lente” se inclui no 

esforço pedagógico de transformar e alterar a realidade que nos é apresentada como 

dada e objetiva. Assim, o educador alvesiano convoca a potência da imaginação para 

verbalizar os acordos silenciosos, mediante os quais a racionalidade científica com seu 

modelo de verdade privilegia o cogito e nega as demais dimensões do humano.  

Na leitura de Cervantes-Ortiz (2005) o fenômeno da imaginação, no pensamento 

pedagógico de Alves, aponta a relevância da ideia reguladora de liberdade contra o 

modelo individualista-consumista desencadeado pela lógica societária atual. A 

imaginação mobilizada pelo prazer de ensinar e de aprender indica a artificialidade das 

metas educativas vigentes que não levam em conta as demandas dos sujeitos.  

Isso não significa que o seu pensamento negue o valor formativo das ciências. 

Para ele, não há dúvidas, as ciências são parte da nossa vida. O problema reside antes na 

separação destas com as questões efetivas da existência humana. O que Alves recusa é o 

conhecimento científico que serve apenas para instrumentalizar o humano e suas 

relações com a sociedade e com a natureza, esvaziando o papel dos desejos.  

 

A lógica da instituição [científica] está ligada a fatores turbulentos. 

Poder. Prestígio. Dinheiro. Quem seleciona os problemas a serem 

pesquisados? Quem determina quais problemas relevantes tem o poder 

também para determinar quais são as evidências relevantes? A 

natureza não nos apresenta evidências dentro de uma caixa de 

“evidências”. É o pesquisador que tomará decisão – de considerar algo 

relevante ou irrelevante. E tais decisões têm suas raízes, onde? No 

fato? Ou nos acordos teóricos que regem a vida da instituição 

científica? (ALVES, 1996, p. 183).  

 

Assim, podemos observar que sua crítica volta-se antes ao modelo de 

conhecimento científico pautado por acordos econômico-institucionais, que não levam 

em consideração a dimensão existencial e desconsidera as finalidades intrínsecas do 

saber, questionando o compromisso ético da ciência e do cientista ao propor um 

conhecimento que também possa ser “saboreado” a partir do conceito de sapientia. 
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A palavra grega que designa o “sábio” se prende etimologicamente a 

sabor; sapiens, o degustador, o homem de gosto mais apurado [...]. A 

ciência, sem essa relação, sem esse refinamento do gosto, precipita-se 

sobre tudo que é possível saber, na cega avidez de querer conhecer a 

qualquer preço (NIETZSCHE
48

 apud ALVES, 2009, p.116). 

É desde essa mirada nietzschiana que Rubem Alves propõe um conhecimento 

afinado com os nossos sentidos, tendo em vista reapreendermos o alcance de uma 

consciência saborosa em relação aos saberes. Para ele, o único propósito dos saberes, 

inclusive os científicos, é tornar possível a exuberância da vida, base sensível de um 

processo formativo capaz de resistir ao projeto de docilização dos nossos corpos.  

 

3.3 Da educação como exercício da liberdade à Escola da ponte 

 

 Ao final deste percurso em que procuramos acompanhar o desdobramento das 

principais ideias de Rubem Alves, delineando as bases da sua educação dos sentidos, 

cumpre interrogar diretamente a recepção desse pensamento no campo pedagógico 

brasileiro. Para isso, vamos tomar sua aproximação com a chamada Escola da ponte 

comumente referida como atestação do papel decisivo que os ideais da Escola Nova 

desempenham no pensamento político e pedagógico do educador da Boa Esperança.  

A questão é saber se o elogio de Alves à Escola da ponte constitui uma prova 

suficiente do seu escolanovismo 
49

. O argumento invoca a ênfase dessa instituição na 

individualidade da criança, bem como o esforço de superação das formas de 

aprendizagem próprias da escola tradicional. Em outros termos, como os escolanovistas, 

a Escola da ponte focalizaria o princípio do aprender fazendo, subvertendo o processo 

de disciplinarização das práticas de ensino (GOMIDE, 2004). E como sabemos Rubem 

Alves nunca escondeu sua admiração entusiasmada pelo projeto educativo da Escola.   

 

Vou contar um caso de amor. Amor à primeira vista. Eu me apaixonei 

pela Escola da ponte. Bastou vê-la para que um passado reverberasse 

dentro de mim não tenho memórias dolorosas do grupo escolar. As 

coisas a serem aprendidas eram fáceis e eu as aprendia sem esforço. 

Mas minha efervescência intelectual - pois as crianças também têm 

efervescências intelectuais - estava em outro lugar: no mundo que 

começava quando eu saía da escola (ALVES, 2002, p. 13). 
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 Cf. F. Netzsche em A filosofia na era trágica dos gregos (2008).  
49

 No início dos anos 2000, Rubem Alves recebeu um convite para conhecer o Centro de Formação 

Camilo Castelo Branco e a Escola da ponte, em Portugal. O convite foi precedido pelo pedido do diretor 

do Centro de Formação, Ademar Ferreira dos Santos, para que Rubem Alves publicasse uma coletânea 

especial com seus textos em Portugal sem fins comerciais.  
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Esse declarado “caso de amor” veio acompanhado de uma dedicação à sua vida 

de escritor, sobretudo, de livros infantis. Seu estilo foi radicalizado em termos literários, 

chegando a abdicar do modelo de escritura privilegiado no âmbito acadêmico.  

Tudo se passa então como se a perspectiva pedagógica de Alves dispensasse a 

racionalidade e enfatizasse uma espécie de voluntarismo docente por meio da alegria e 

do prazer de viver. Elementos que evidenciariam o romantismo ingênuo de suas ideias. 

O título das obras escritas nesse período parece confirmar esse diagnóstico: Por uma 

educação romântica (2008a) e A Escola com que sempre sonhei sem imaginar que 

pudesse existir (2008b). O próprio Alves reconhece nesses textos uma espécie de 

compilação de suas principais ideias acerca da educação: a condição existencial do 

homem marcada pelo transbordamento do princípio de prazer, pela excentricidade em 

relação às instituições sociais e pelo exercício criativo da liberdade.  

Sim, Rubem Alves não deixa dúvidas: o ensino deve estar sempre vinculado à 

realidade do educando, pois os saberes precisam se relacionar à dinâmica da vida. Para 

ele, o conhecimento encontra seu sentido último no atendimento das necessidades 

concretas das crianças. Por um lado, esse tipo de reflexão parece dialogar com o 

pensamento de Paulo Freire 
50

 (SEVERINO, 2007), com que Alves manteve relações 

marcadas pela admiração e pelo respeito. Nos seus próprios termos, o autor de 

Pedagogia do oprimido foi um dos raros pensadores brasileiros a equalizar o poder de 

um pensamento crítico com a franqueza e sinceridade ética ao longo de toda uma vida, 

chegando a falar em uma “sintonia fina”, uma espécie de harmonia com suas ideias. 

 

Eu fiquei conhecendo Paulo Freire no México em um congresso, no 

Instituto Cuernavaca. Lá aconteceu uma coisa gozada os alunos me 

procuravam, procuravam também o Paulo, perguntando se nós 

havíamos preparado juntos as nossas aulas porque ele falava uma 

coisa, e eu respondia. Sem que a gente, de fato, estivesse planejando 

nada (CÂMARA FEDERAL DOS DEPUTADOS, 2013). 

 

Mas, por outro lado, suas análises indicam o uso de abordagens multifacetadas, 

tendo em vista uma crítica radical à supremacia racionalista-iluminista no campo da 

pedagogia. Em outras palavras, as ideias pedagógicas de Alves caracterizam-se por um 
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 Um diálogo de longa duração, pois assim que Alves assumiu a docência na Unicamp, em 1985, foi 

convocado para dar um parecer sobre a inserção de Paulo Freire, recém-chegado do exílio, nessa mesma 

instituição, visando validar sua titulação acadêmica no Brasil (ver NUNES, 2001, p.47). 
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caminho não convencional de fundamentação antropológica da educação (BRASIL, 

2013), constituído ao longo de uma existência marcada por profundas rupturas 

existenciais e filosóficas, na qual diversos autores deixaram marcas significativas que se 

refletem tanto na sua vida pessoal como na sua produção intelectual.  

Gaston Bachelard, por exemplo, é o “escritor” que Rubem Alves diz “invejar de 

verdade”. Sua ideia de devaneio poético está presente em toda obra alvesiana, na qual as 

imagens aparecem como os “brinquedos dos sentidos” e configuram os elementos com 

os quais o educador constrói suas metáforas acerca do educar (ALVES, 2003, p. 81). 

Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, por sua vez, foi inúmeras 

vezes apreendido por Alves como sendo seu verdadeiro “mestre”.  

Há, inclusive, fortes indícios de que ele retirou de Caeiro a ideia de educação 

dos sentidos (BRASIL, 2013, p. 57), bem como sua ênfase no corpo como âmbito 

privilegiado nos processos de apreensão da realidade. Mas, sem dúvida, é a filosofia de 

Friedrich Nietzsche que é retomada e reavaliada constantemente na reflexão alvesiana 

para uma crítica radical dos conceitos e valores educacionais da sociedade 

contemporânea. A crítica de Nietzsche à concepção iluminista da subjetividade ocupa 

um lugar substantivo na configuração do seu pensamento pedagógico.  

Nietzsche foi para Alves o instrumento de exorcismo da objetivação utilitária 

dos saberes “por meio do riso” (ALVES, 1982, p. 31); ele foi o “revelador” dos limites 

da linguagem científica para dar conta da experiência sensível, bem como dos 

problemas que a atividade filosófica ignora ou silencia: os saberes presentes no corpo. O 

filósofo do martelo e da gaia ciência transmitiu ao pensamento pedagógico de Alves a 

compreensão de que a função da inteligência consiste em organizar uma dinâmica de 

aprendizagem de tal forma que seja possível criar uma ponte entre o desejo e o mundo.  

Essas são as pontes efetivas das ideias pedagógicas de Alves. Na travessia dessas 

pontes, ele não apenas “misturou” teologia, filosofia, psicanálise e literatura, como 

deixou de fazer distinções de gosto entre autores tão díspares entre si como Santo 

Agostinho, Miguel de Unamuno, Marx, Nietzsche, Bergson e Buber, além dos 

pensadores contemporâneos que realizam uma crítica à ciência enquanto fetiche. Mais: 

toda essa “mistura” confluiu para sua visão antropológica.  

 

[...] uma antropologia bem definida que se diferencia daquela que 

sustenta as pedagogias tradicionais. Quanto à antropologia de Rubem 

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



105 

 

que o caracteriza começam em seus estudos de mestrado, continuaram 

em suas pesquisas para o doutorado e se condensaram em sua obra 

escrita ainda nos Estados Unidos, A gestação do futuro. Esta 

antropologia aparece nos temas que o autor trabalha em suas pesquisas: 

do corpo, do prazer, da linguagem, dos símbolos, do sonho, dos desejos, 

das lembranças, do esquecimento (BRASIL, 2013, p. 168). 

No coração da antropologia alvesiana está a convicção de que ensinar articula-se 

com a liberdade e o prazer, pois é para estes que o homem, todos os seres humanos são 

destinados no exercício da liberdade enquanto caminho para a alegria de viver. Por isso, 

a linguagem com que Alves defende a reconstrução do homem novo, em que pese sua 

similitude, está longe de endossar ou derivar dos ideais defendidos pela Escola Nova.  

Como enfatiza Barros (2013, p. 186), o alvo da crítica antropológica de Alves é 

o sujeito humano corrompido pelo conceito de realidade instituído pelo realismo 

iluminista. O princípio dessa crítica é o renascimento da vida “esfacelada pelo 

pensamento moderno e pela lógica do crescimento irracional” (p. 190). Vida essa que o 

educador mineiro pretende ressignificar pelas vias do corpo, da imaginação e do amor. 

Proposta renovadora, sim, mas não menos revolucionária. Se o contato com os 

educadores da Escola da ponte, por um lado, permite reafirmar a centralidade da 

criança. Por outro, permite também relembrar que ele já havia aprendido o 

funcionamento tradicional da escola com Marx. Ele também 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 aprendido. O organismo não assimila, o corpo rejeita. [Mas foi 

aí] que, num insight, apareceu a imagem de uma cebola cortada 

horizontalmente. E, então ele afirma que [...] a 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 (BRASIL, 2013, p. 217). 

 

Bachelard-Caeiro-Nietzsche. Freud-Marx-Piaget. Agostinho-Fuerbach-Buber. 

Essas tríades tão improváveis quanto provocadoras evidenciam como a educação dos 

sentidos pensa ao “revés” da Escola Nova, não no sentido de pensar de forma inversa ou 

invertida ao escolanovismo, mas na perspectiva de reversão das ilusões que sustentam o 

fazer educativo ancorado nos princípios restritivos do Iluminismo
51

. Assim, evocar o 
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 Tendo em vista o escopo desse trabalho de Tese não temos como abordar aqui todas as análises que 

tentam apreender as apropriações teóricas diversas, ao longo do percurso teológico, pedagógico e poético 
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nascimento de um homem novo, priorizar a criança, defender uma educação criativa 

aponta antes o esforço de um pensamento que sonha sua própria singularidade.  

Além disso, a ênfase na dimensão sensível e existencial que Rubem Alves 

atribui ao conhecimento é o que o leva a defender uma aproximação com o cotidiano 

das crianças e não uma suposta psicologização do ensino. Suas posições caminham em 

oposição ao cientificismo, ao positivismo, ao tecnicismo e a toda forma de 

conservadorismo que neguem o corpo, a utopia e a alegria no ato de educar.  

Nesse contexto, vale recordar que ele mesmo fala das críticas que recebeu por 

elogiar a Escola da ponte: “queriam que eu resumisse quem é Rubem Alves? Eu pensei 

no epitáfio que Robert Frost escolheu para ele mesmo eu achei tão bonito: ele teve um 

caso de amor com a vida. Então é isso: eu tive um caso de amor com a vida” 

(CÂMARA FEDERAL DOS DEPUTADOS, 2013).  

Com base nessa resposta, podemos dizer, sim, as ideias pedagógicas de Rubem 

Alves postulam a criação de um homem e de uma nova sociedade, a partir da imanência 

antropológica do corpo, do afeto e da imaginação. Mas, não temos dúvidas, essas ideias 

não se confundem com o escolanovismo, pois se trata de delinear “uma pedagogia 

contracultural” (BRASIL, 2013, p. 227), simultânea e paradoxalmente, crítica e 

romântica. Uma pedagogia que apreende a educação como uma arte de viver. 

É enquanto praticante dessa arte de viver que o educador Rubem Alves busca 

despertar em outros educadores e nos seus educandos os sentidos, os sonhos, os desejos 

e o prazer de conhecer. A educação dos sentidos alvesiana quer um novo homem na 

perspectiva daquele que está por vir, que é devir. Esse novo homem terá o corpo e a 

imaginação como potências abertas de suas relações com os outros homens e o mundo.  

Por essas mesmas potências, ele será educado. Para anunciar e evocar a vinda 

desse homem, Rubem Alves morreu da mesma forma como viveu, contando histórias. 

Mesmo após um longo período de convivência com o Parkinson que reduziu bastante 

suas atividades, ele insistia em expressar seu caso de amor com a educação.  

Assim, ao final desse percurso, esperamos ter evidenciado o modo como o 

professor dos espantos construiu sua trajetória excêntrica no campo das ideias 

pedagógicas brasileiras, defendendo a liberdade, a imaginação e a paixão pelo saber. 

Em seguida, vamos procurar no cerne da educação dos sentidos as bases do seu 

                                                                                                                                                                          
de Rubem Alves. Contudo, há um consenso claro de que suas leituras incluem autores como Nietzsche, 

Marx, Pessoa, Bachelard, Paulo Freire, Freud, Wittgenstein, Manoel de Barros, Guimarães Rosa, William 

Blake, Barthes dentre inúmeros outros intensa e extensivamente referenciados em sua obra. 
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pensamento espiritualista. Para isso, vamos explorar um “sexto sentido” (ALVES, 

2005b) que, para ele, prescinde dos objetos materiais para efetivar a ação sensorial – de 

sentir, de dar e criar sentido; despertar esse “sexto sentido” é a tarefa aguda a ser 

produzida pelos conceitos-experiências guardados na sua caixa de brinquedos.  
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CAPÍTULO IV 

O BINÔMIO EDUCAÇÃO-ESPIRITUALIDADE NO 

PENSAMENTO DE RUBEM ALVES 

 

 

 

 O presente capítulo busca analisar o pensamento pedagógico de Rubem Alves à 

luz do binômio educação-espiritualidade, uma das finalidades específicas delimitadas no 

processo de investigação que constituiu esta Tese. Inicialmente lembramos que, do 

ponto de vista histórico, reflexões sistemáticas em torno da espiritualidade emergem em 

contextos de crise ou de crítica aos modelos epistêmicos dominantes.  

Nos termos de Abbagnanno (2010, p. 9), na modernidade, correntes de 

pensamento espiritualista surgem quando a atividade científica se vê interpelada por 

questões de natureza metafísica. Um cenário que cria as condições para a difusão de 

formas de pensamento que escapam aos sistemas de conhecimento positivo. O ponto 

comum entre as várias manifestações do que estamos compreendendo aqui por 

pensamento espiritualista é uma ênfase na tematização da liberdade e da finitude 

humanas. Nessa ótica, correntes de pensamento espiritualista incluem abordagens, 

movimentos e tendências que irrompem contra os dualismos caros à modernidade, mas 

não se confundem com as formas mais ou menos instituídas de misticismo ou 

esoterismo que configuram determinadas identidades religiosas e que, na atualidade, se 

apresentam, por exemplo, sob a forma nebulosa de um pensamento da Nova Era.  

O termo espiritualismo, tal como abordado nesse trabalho, remonta ao século 

XIX e aos trabalhos de Victor Cousin, acompanhando as reações ao materialismo pós-

revolucionário e ao cientificismo positivista
52

, tendo representantes como: Maine de 

                                                           
52

 Em sua juventude Victor Cousin foi um entusiasta do idealismo alemão, tornando-se divulgador das 

ideias de Kant, Fichte, Schlling e Hegel na França. Ele acreditava que nenhum dos sistemas filosóficos 

detém toda a verdade, assim como, nenhum deles pode ser descartado como falso. 
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Biran (1766-1824), na França, passando pelos italianos Mazzini e Gioberti, pelo alemão 

Lotze, entrando pelo século XX com Henry Bergson (1859-1941). Solomon (2002, p. 

31), dentre outros, destaca a influência paradoxal de Nietzsche no desdobramento das 

correntes espiritualistas na esteira do seu diagnóstico da morte de Deus. 

Ao advogar a transvaloração de nossa tábua de valores metafísica, a perspectiva 

nietzschiana abriu um novo caminho para o entendimento e o exercício da própria 

espiritualidade nos sistemas de pensamento ocidentais, a partir de uma crítica rigorosa 

ao cientificismo enquanto sintoma de uma doença, que "dispõe dos mais belos trajes; e a 

maior parte, por exemplo, daquilo que hoje se expõe nas vitrinas como 'objetividade', 

'cientificidade', 'l'art pour l'art', 'conhecimento puro, livre da vontade', é apenas 

ceticismo ornamentado e paralisia da vontade" (NIETZSCHE, 1988, §208). A 

transvaloração seria, portanto, afirmativa, uma vez que todo um trabalho de estilização 

existencial precisaria conduzir o homem concreto à sua saúde. Daí, ele 

 

[...] acreditar haver espiritualidade no corpo, nos sentimentos e na 

linguagem, e que tais registros encontravam-se, eles próprios, 

imbricados uns nos outros [...]. Por isso, o filósofo jogou por terra o que 

considerava as ilusões da naturalização, da racionalização, da 

conscientização e da salvação do espírito. [Não se trata aqui] nem de 

materialismo nem de idealismo. O espírito é [...] um complexo processo 

de incorporação e estilização de experiências e vivências. E, foi como 

auto-experimentação, que o filósofo veio a compreender que um 

espírito, como superfície, poderia ser profundo, como aparência, 

poderia ser criador, como devir, poderia afirmar um caráter. Se a 

humanidade ocidental é decadência, e se a vida não tem solução e, no 

cômputo geral dos jogos de forças, não pode melhorar, posto que é 

trágica, cabe aos espíritos mais seletos a tarefa de realizar-se como 

pletora de forças, ou seja, fazer-se criadores, espiritualizar-se (NOBRE, 

2006, p. 185. Grifos do autor).  

  

Nessa perspectiva, a espiritualidade é o que permite articular vida e pensamento. 

Esse seria o pathos de um pensamento espiritualista apreendido em bases pós-

metafísicas. Trata-se de uma proposta que impulsiona críticas à modernidade 

racionalista e cientificista, fadadas à decadência e ao niilismo, preservando, contudo, 

um caminho sugestivo para a expressão da transcendência humana. Defendemos que a 

educação dos sentidos de Rubem Alves configura-se como uma das formas mais bem 

sucedidas dessa forma de pensamento espiritualista no campo pedagógico brasileiro.  

 

4.1 A Espiritualidade alvesiana e a arte mágica de chegar a ser o que se é 
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As reflexões de Rubem Alves sobre a espiritualidade não se esgotaram nas suas 

análises teológicas, nem se reduziram ao Protestantismo da Reta Doutrina (CAMPOS, 

2008), baseado no aprisionamento simbólico dos fiéis em gaiolas douradas. 

O argumento teológico defendido por Alves oscilava entre a Teologia da 

libertação e a Teologia da esperança, e seus rastros já foram exaustivamente analisados 

por Leopoldo Cervantes-Ortiz (2005), em um trabalho cujo título é bastante 

significativo: "Sueños - la teologia ludo-erótico-poética de Rubem Alves" 
53

. Entretanto, 

o nosso interesse não consiste em apreender sua perspectiva teológica.  

A intenção, antes, é perceber como suas convicções espirituais foram 

transportadas para suas ideias pedagógicas, verificando como, mesmo com sua ruptura 

junto ao campo religioso institucionalizado, ele conseguiu manter e sustentar 

determinadas posições espiritualistas no campo da educação. Nesse aspecto, uma 

questão salta imediatamente aos olhos do leitor dos seus textos pedagógicos: a aversão, 

quase compulsiva, a todo sistema de pensamento ou de prática que contribua para 

estigmatizar, reprimir, desqualificar ou marginalizar os sujeitos humanos.  

A crítica aos aparatos repressivos é uma característica chave do seu pensamento 

pedagógico e guarda uma ressonância imanente com suas convicções espiritualistas. 

Após o mergulho nos seus textos, chegamos à compreensão que para continuar seu 

combate teológico-político com as várias formas de repressão tanto do corpo quanto da 

alma humana, Rubem Alves encontrou no fenômeno da imaginação o elemento de que 

precisava para desdobrar sua compreensão da formação humana. Por meio da 

imaginação, ele transpôs seu espiritualismo para o terreno pedagógico, visando o 

cumprimento do imperativo nietzschiano de chegar a ser o que se é. 

 

Como é que a criatividade se inicia? Já disse: inicialmente com um 

sofrimento. O sofrimento nos faz pensar. Pensamento não é uma 

coisa. O pensamento se faz com algo que não existe: ideias. Ideias são 

entidades espirituais. O espiritual é um espaço dentro do corpo onde 

as coisas que não existem, existem. A Pietá antes de existir como 
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 O teólogo mexicano Leopoldo Cervantes-Ortiz dividiu o desenvolvimento teológico de Rubem Alves 

em seis períodos: 1956-1964 - período formativo; 1964-1969 - período de convencimento militante e de 

trabalho a serviço de uma consciência de mudança; 1970-1971- período do desengano eclesiástico e 

político; 1972-1975 - período de distanciamento de alguns teólogos da libertação e elaboração de um 

novo estilo teológico-literário; 1975-1982 - período de novas buscas mediante o abandono do 

dogmatismo próprio da teologia protestante tradicional; 1982-2014 - período de uma clara definição do 

seu modo próprio de pensar com a conjunção de elementos poéticos, teológicos e autobiográficos. 
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escultura, existiu no pensamento, no espírito, dentro do corpo de 

Michelangelo. O beijo, antes de existir como objeto de arte, existiu 

como espírito, dentro do corpo de Rodin. A Nona Sinfonia, antes de 

existir como peça musical que podemos ouvir, existiu como espírito, 

dentro da cabeça de Beethoven (ALVES, 2002, p.65-66). 

Na pedagogia alvesiana, a imaginação carrega uma capacidade imanente de 

resistência e transcendência aos sistemas objetivados da realidade. Por isso, ele afirma 

também que a imaginação e a magia estão sempre relacionadas, pois “a magia é a 

imaginação apoderando-se do corpo, e a imaginação, por outro lado, é uma forma 

secreta de magia” (ALVES, 2006, p. 76). Uma ideia percebida como esdrúxula pela 

civilização moderna
54

, mas seminal para as ideias pedagógico-espiritualistas de Alves.  

Na sua reflexão, o mágico ao acreditar que o mundo pode ser recriado pelo 

poder da palavra não seria nem um doente nem um alienado. O mágico seria, 

essencialmente, um herege e um subversivo, pois ele não pretenderia descrever a 

realidade tal como ela é, mas transformá-la. Nessa perspectiva, Rubem Alves adota a 

posição do antropólogo Malinowski, para quem a magia acontece quando o ser humano 

padece, quer dizer, sente na própria vida, a impotência no esforço de realizar seus 

desejos de forma autônoma. A magia não se origina na ilusão de onipotência, mas na 

percepção concreta da impotência humana diante de uma realidade objetificada.  

 

O ser humano ao se perceber impotente se encontra entre duas 

alternativas: adaptar-se aos veredictos do sistema anulando 

simultaneamente seus desejos ou agir de acordo com a sua intenção e os 

seus desejos. Na primeira alternativa o comportamento é determinado 

pelo presente. O ser humano se adapta funcionalmente. O futuro é 

abolido em nome do presente. Na segunda alternativa o ser humano atua 

sob o domínio de uma paixão por algo ausente e, apesar de ausente, 

passa a recusar o veredito do presente. Malinowski descobriu que a 

magia é uma expressão da esperança (ALVES, 2006, p. 198). 

 

Através da magia a consciência humana revelaria seus segredos e mistérios mais 

profundos, evidenciando que “onde quer que a realidade torne ao homem impossível 

criar com as próprias mãos o desejo de seu coração, ainda assim ele preserva e vive as 

suas aspirações através da ação simbólica” (ALVES, 2006, p 199). A intenção do ato 

mágico consiste, portanto, em anunciar como o mundo poderia ser de acordo com as 

exigências do coração e do espírito humano. A magia seria uma expressão dos 
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 Em nossos sistemas de pensamento, a crença nos poderes mágicos da imaginação indicaria um ser 

humano portador de alguma forma de alienação (psíquica ou social). O neurótico, por exemplo, seria uma 

pessoa que empresta aos seus desejos o status de realidade, e, no limite, tenta abolir a própria realidade 
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sentimentos, intenções e esperanças do homo creator, ou seja, daquele sujeito que não 

aceita o real, mas transforma-o para que esse seja a expressão de uma nova ordo amoris.  

 

O ser humano pratica a magia porque antropologicamente ele recusa 

aceitar as coisas como estão. Sua intenção mágica lhe é inerente, ou 

seja, as coisas como são precisam ser dissolvidas para que um mundo 

novo nasça. Sem a intenção mágica a cultura não teria sido criada. Pois 

a cultura nasce da recusa humana em aceitar o mundo como ele é, e 

também como uma expressão do sonho utópico de se criar uma ordo 

amoris (ALVES, 2006, p. 203).  

 

Assim, Rubem Alves enxerga na magia uma postura ativa contra a 

racionalização excessiva que configura nossas ideologias dominantes. Por meio da 

magia, ele postula a imaginação como condição de possibilidade do ato criativo e, 

portanto, de abertura do futuro. Sendo o ato mágico uma das expressões da vida 

humana, ele é o que potencializa nossa imaginação enquanto “a mãe da criatividade”.  

Ora, se a realidade é gestada como resultado de atos criativos, a imaginação não 

pode ser desqualificada por contrariar os “fatos” da realidade. Esses é que devem ser 

declarados incoerentes quando não concordam com as aspirações da imaginação 

(ALVES, 1986, p. 72). Apesar de ser considerado como “não científico”, muitas vezes, 

classificado como ficção ou mesmo como crença doentia, o ato mágico é reabilitado por 

Rubem Alves como resposta à necessidade ontológica do ato criativo.  

Com efeito, se a realidade permanece cativa em uma lógica de poder absurdo, 

colidindo inclusive com as aspirações libertárias dos seres humanos, somente a magia e 

o seu alcance profético poderiam proclamar, a partir da própria “absurdidade”, a 

possibilidade de transformação da realidade totalidade humana e social. Mais, o ato 

mágico é apreendido também como capaz de provocar um renascimento criativo dos 

seres humanos, isto é, de neles suscitar a sua própria humanização. 

Assim, Alves desdobra suas ideias pedagógicas à luz de uma espécie de 

“fenomenologia da magia”, postulando-a como “o mais antigo impulso da alma 

humana” e, por isso, o mais profundo (ALVES, 1986, p. 135)
55

. Ao declarar que a 

imaginação é o segredo da magia, ele confrontando simultaneamente a compreensão 

freudiana e marxiana de que a crença na ilusão mágica indicaria uma recusa doentia a 

aceitar a realidade como ela é. Ou seja, para Alves, a personificação da figura do 
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 Por isso, a “interpretação da magia” é tão importante para Rubem Alves, quanto a “interpretação dos 

sonhos” o é para a Psicanálise. 
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mágico como o indivíduo que se evade da realidade é equivocada. Pois, em cada utopia, 

em cada obra de arte, em cada fantasia religiosa com seus rituais mágicos, em cada 

sonho de mudança os seres humanos estão expressando suas aspirações mais elevadas. 

A compreensão do ato mágico permite então desvendar os anseios reprimidos 

que não podem ser articulados na linguagem comum, uma vez que se a realidade 

depende do “grau de precisão e da lógica de eficácia com que é descrita e se o 

comportamento humano é determinado pelos critérios de pragmaticidade com que 

avalia a resolução dos problemas em concreto” (MOREIRA, 2012, p. 99), a 

intencionalidade mágica abole justamente uma realidade apresentada como dada.  

 

Assim sendo, é possível resgatar a imaginação e a magia na mesma 

proporção com que Freud o fez com os sonhos, reabilitando-as da 

acusação de insanidade, de falta de realismo e de absurdidade, e dela 

haurir a sabedoria (até-agora-oculta, como dos sonhos) da sua função. 

Recorrendo ao estudo de Malinowski, Alves conclui que o Homem 

pratica a magia quando sente que não tem poder para exercer a sua 

intenção através dos seus próprios recursos. Nesse sentido, restam ao 

Homem duas alternativas: ser enjaulado nos limites estreitos da 

realidade e corresponder adequadamente aos seus estímulos, ou atuar 

motivado pela visão de uma intenção mágica: as coisas como elas são, 

devem ser dissolvidas, e um novo mundo, expressão de amor, deve 

tomar o seu lugar. A primeira circunscreveria o Homem à impotência e 

inexorabilidade do real, determinado pelo presente. A segunda 

reconheceria a sua impotência, mas não abdicaria da força do desejo, 

motivado pela paixão de algo ausente e pela recusa do veredicto 

presente. E se a ação humana é primordialmente uma busca de valores, 

conclui-se que o ato criador-de-cultura e a magia detêm a mesma 

dinâmica de transformar o ausente em presente, como expressão de 

esperança (MOREIRA, 2012, p. 101).  

 

A consciência mágica torna possível ao ser humano introduzir no real os desejos 

do seu coração, através das ações simbólicas. A magia não é, portanto, um utensílio, 

mas a expressão criativa da esperança humana; expressão dos seus sonhos utópicos de 

criar uma nova ordem social humana. A magia tenta preservar a sanidade do homem em 

meio a um mundo crescentemente impessoal e carente de sentido.  

 

O absurdo da magia é, no fundo, o absurdo da situação que lhe deu 

origem. Não detendo uma finalidade descritiva, a magia é 

simultaneamente a realização da impotência do desejo face-a-face com 

uma certa realidade e, ao mesmo tempo, a afirmação da prioridade 

axiológica desses mesmos desejos sobre a realidade que os nega. A 

magia incorpora e dá forma no presente às aspirações que o próprio 

presente abomina. Reveladora de que os factos não são valores, a 
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intenção mágica é ao mesmo tempo ética, no sentido de afirmar que a 

estrutura do ato criativo é o próprio ato criativo. [Mas] a verdade da 

magia só se torna realidade quando a sua impotência se transforma em 

poder (ALVES, 1986, p. 84).  

 

A fenomenologia da intencionalidade mágica demonstra que a imaginação 

possui uma significação profética intrínseca na medida em que ela proclama que a 

integridade humana e a transformação social só acontecerão quando as condições 

desumanas do presente forem completamente abolidas. Apesar disso, Alves sabe que a 

imaginação não tem o poder para realizar, de modo absoluto, a verdade de seus próprios 

desejos. É nesse contexto que suas ideias inserem uma reflexão sobre o caráter herético-

subversivo da experiência lúdica apreendida como uma experiência contracultural. 

A atividade lúdica, diz Alves, é contracultural porque recusa o imperativo 

dogmático da funcionalidade produtiva. O brincar é uma forma de práxis não produtiva, 

uma vez que a brincadeira não produz objetos, apenas potencializa o sentimento de 

prazer. Na sua percepção, há uma diferença entre usar e desfrutar. Ao fazer uso de algo, 

este algo (que pode ser palavras, objetos ou pessoas) torna-se um meio para outra 

finalidade, ou seja, converte-se em um instrumento restrito de produção.  

Por outro lado, quando desfruto de alguma coisa, esta coisa é simplesmente um 

fim em si mesmo. A experiência lúdica guarda uma teleologia intrínseca que seria uma 

espécie de reserva de alegria. Por isso, a lógica do brinquedo implica na negação 

radical da ratio dominante, contrariando o dogma antropológico que afirma que o ser 

humano deve ser justificado pela sua capacidade de produção e consumo de bens.  

 

Como [Rubem Alves] explica, a criança brinca por prazer, sem mais 

razões que não apenas o gozo de uma atividade inútil. E porque a 

atividade de brincar não persegue outro objetivo para se justificar senão 

o próprio prazer, é que se diz que brincar é um fim em si mesmo. Foi 

este facto, aliás, que levou Freud a identificar a dinâmica do jogo com a 

dinâmica de magia: se o jogo e a representação imitativa são suficientes 

para a criança e para o Homem mágico, ambos são nada menos do que 

expressões de um comportamento neurótico, isto é, de um 

comportamento ainda não reconciliado com a realidade. O neurótico, 

como a criança e o mago, encontram prazer numa construção da 

imaginação, e não em algo real (MOREIRA, 2012, p. 102).  

 

O jogo implica uma resistência à lógica adultocêntrica da sociedade moderna, 

“que aceita como dogma central que o homem é justificado pela sua produção” 

(ALVES, 1986, p. 140); uma sociedade ancorada na estrutura de produção-consumo. 
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Ao contrário do mundo adulto, as ações personificadas pela criança no jogo não são 

reificadas. As crianças levam a sério o jogo, mas não esquecem que estão brincando. 

  

Na qualidade de atores e autores do seu enredo (script), [as crianças] 

são livres para alterar ou adaptar [o jogo]; enquanto participantes na 

estrutura do jogo, dominam a organização social em que brincam, para 

além de meros peões e da preservação da sua configuração atual. Para 

quem brinca, cada amanhã é um novo começo. Assim considerado, o 

jogo não pode ser entendido como mais um elemento da cultura, entre 

outros. Tal como o princípio criativo do jogo e a sabedoria da 

imaginação precedem a absurdidade do real, é o jogo que produz a 

cultura, e não a cultura que produz o jogo (MOREIRA, 2012, p. 103).  

 

Enquanto as crianças definem suas relações com o mundo pela sua liberdade, os 

adultos aceitam o seu enredo como destino, abdicando da sua autonomia e criatividade. 

Isso não significa que Alves ignore o facto do jogo poder também “degenerar em 

alienação”, isto é, tornar-se produto de consumo e diversão. Mas,  

 

[...] assim considerado, o jogo não é mais jogo, nem é mais um 

atividade desmistificadora que aponta para novas possibilidades de 

vida, mas sim um produto da sociedade de consumo em que a 

capacidade de brincar se confunde com a necessidade de comprar novos 

brinquedos, a magia é transformada em tecnologia e o jogo em 

consumo. O que antes se afigurava ser um ato prospetivo, que 

transcendia as regras da realidade, torna-se um ato ali prevalecente 

como ópio do povo: o jogo é agora entretenimento e distração, 

preenchimento de tempo vazio, evasão do tédio, diversão para uma 

imaginação tolhida que não pode dar à luz (ALVES, 1986, p. 143).  

 

A atividade lúdica colide com o determinismo da realidade objetiva, abrindo 

novos sentidos à experiência vivida. A insensatez do jogo e da magia sugere a 

possibilidade de um mundo ainda ausente, portando um elemento utópico-transcendente 

(ALVES, 1986, p. 144). Por essa razão, a finalidade do jogo radica na criatividade com 

que o ser humano insiste em perseverar como autor de sua existência.  

 

É nesse sentido, refere Alves, que deve ser entendida a admoestação de 

Jesus – ‘a menos que se tornem como crianças, não entrareis no reino 

do céu’ – não como elogio da impotência (helplessness) mas como 

anúncio do jogo da liberdade e da criatividade, como condições de 

plenitude humana e de renascimento social, personificada pela imagem 

do reino. Pela dança, celebração e alegria, pela antecipação do dia em 

que a produtividade é proibida e tudo é jogo, anunciado por ora apenas 

em gérmen como matéria da utopia, é que as esperanças podem ser 
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encarnadas, desfrutadas, e celebradas, porém como primícias, como 

aperitivo de algo ainda por vir (MOREIRA, 2012, p. 105).  

 

No caminho inverso do mágico e da criança, o indivíduo moderno é sempre 

definido através de suas funções e papeis sociais, os quais, por sua vez, são delimitados 

pela estrutura dominante do poder. “O melhor de todos – seja homem, máquina ou 

sistema social – é aquele que produz o maior número de objetos. E o grau de auto-

realização (segundo esta “madura” filosofia humanística) mede-se pela capacidade de 

consumo” (ALVES, 2006, p. 97). Nessa configuração antropológica, o ser humano 

aparece como um ser unidimensional. Mas, o humano não é um meio para nada. A vida 

humana não nos foi dada como um meio para algo além dela mesma. Daí porque nossa 

estrutura civilizatória é avaliada, por Alves, como o túmulo da vida, e, por conseguinte, 

essa estrutura procura por todos os meios decretar a futilidade da experiência lúdica.  

No limite, a expansão das coisas produzidas e consumidas depende de uma 

repressão contínua da energia humana dirigida à alegria e ao prazer. É por essa via que 

o cultivo da experiência lúdica, nas atividades educativas, implica uma subversão dos 

valores modernos, tendo em vista que o ser humano deixaria de estar destinando a 

executar as demandas restritivas que a modernidade tecnocrática exige. Enquanto homo 

ludens, os seres humanos estariam livres para modificar efetivamente os rumos da 

história. Assim, uma das convicções espirituais mais assombrosas de Rubem Alves é 

que os maiores exemplos de desafio à ordem moderna vêm justamente das crianças:  

 

As crianças estão sempre conscientes de que não apenas assumem o 

brinquedo, mas que também são autoras do script. Elas não se 

esquecem das origens humanas de seus jogos, sentindo-se sempre livres 

para acabar com eles. Permanecem senhoras da situação, o que significa 

que esta pode ser reorganizada à vontade. Implantam um modelo de 

organização social no qual as estruturas são definidas pela liberdade. Os 

adultos igualmente assumem papéis. Porém, não se recordam que o jogo 

foi criado por pessoas; esquecem-se de suas origens humanas. Como 

consequência disto, tendem a considerá-lo como uma sina. Convertem-

se naquilo que fazem. Não criam papéis e, por conseguinte, não são 

autoras das marcações da cena (ALVES, 2006, p. 107).  

 

Em consonância com as ideias defendidas por Giorgio Agamben, no ensaio 

Infância e História (1978), a pedagogia alvesiana ressignifica o “lugar da infância” em 

nossos sistemas de pensamento. Para ambos, a infância não exprime “simplesmente um 

fato do qual seria possível isolar um lugar cronológico” (AGAMBEN, 2005, p.10). 
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Etimologicamente in-fans designa um não saber, uma não fala, cujo afixo informa uma 

negatividade construtiva. A infância indica uma experiência não instituída. 

Dizendo de outra forma, a infância é o que resiste à determinação cultural e 

genética, atravessando o tempo em direção ao vazio daquilo que está por vir, daquilo 

que ainda é potência. Mais do que uma categoria conceitual, a infância aponta uma 

situação de passagem, de morada provisória, de aprendizado e espanto. A infância 

configura uma forma de vida que resiste aos imperativos do desenvolvimento a 

qualquer custo, materializando a possibilidade de outras formas de vida. Por isso, para 

Alves, a criança estaria imersa em um estado de constante negação do determinado, 

como se o mundo se apresentasse sempre pela primeira vez. Logo, é a criança que 

ensina ao próprio educador a importância de, antes da transmissão de qualquer saber 

útil, habilidade ou competência aprendermos a lidar com nossa própria distração.  

 

A distração estaria na dimensão da in-fância enquanto força de negação, 

um movimento anterior ao que se concretiza enquanto linguagem. A 

determinação de uma linguagem condicionada pela lei da palavra seria 

afastada para a garantia de uma qualidade que permita uma existência 

da criança como a estar à escuta do ser, uma voz desobrigada do 

sentido, livre de ‘imitar um gérmem natural para transmitir valores 

imortais e codificados’ (AGAMBEN, 1999, p.91).  

 

Essa compreensão da infância justifica a recusa alvesiana a qualquer forma de 

educação que priorize o armazenamento ou depósito de saberes. É neste ato de 

resistência que “mora a criança”. A infância é potência de criação e recomeço; ela é, 

antes de tudo, espaço. Espaço pleno de gratuidade no qual a humanidade inteira aprende 

a superar a tensão entre a tradição instituída e a gestação do futuro. O jogo da infância 

mantém aberto para nós uma latência inultrapassável: a esperança no porvir.  

Por isso, esse jogo infante e infantil é um passo vital das ideias pedagógico-

espiritualistas de Rubem Alves, que não busca oferecer aos educadores novos conceitos 

sobre a pedagogia, dizendo-lhes o que fazer, mas suspender por meio da potencialidade 

da infância os limites cristalizados entre o pensamento e a linguagem. Desse modo, o 

inefável, o desconexo, o ilógico, o fantasioso, o mágico tornam-se, de fato, categorias 

experienciais que por pertencem à vida humana longe de assinalar um limite exprimem 

o indizível que toda linguagem humana deve pressupor para significar.  
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Desta forma, o que o autor chama de infância teria um lugar ‘lógico’ 

entre a experiência e a linguagem [...]. Tal experiência não deve 

recorrer aos procedimentos usuais das ciências da natureza, mas sim 

deve prever o encontro com o sensível para uma formulação capaz de 

compreender e articular tal objeto em linguagem [...]. O que repercute e 

impulsiona a infância como ‘pura exterioridade da língua’ é o fato de 

ser um experimentum linguae no qual os limites da linguagem não são 

buscados fora da linguagem, na direção de sua referência, mas em uma 

experiência da linguagem como tal (MAIO, 2011, p. 06). 

  

Rubem Alves reencontra na experiência da infância uma dimensão fundamental 

para sua crítica ao imaginário moderno que se abre a partir da constante 

instrumentalização do conhecimento e da linguagem na vida cotidiana. O conhecimento 

e a linguagem converteram-se em meros instrumentos técnicos, cuja finalidade estrita é 

a acumulação desmesurada de saberes para a manipulação de uma vida administrada. 

Uma das características da prática científica moderna consiste exatamente em cindir 

conhecimento e experiência. A ciência faz da experiência apenas um método para 

chegar ao conhecimento, conduzindo “o homem à maturidade por meio de uma 

antecipação da morte enquanto limite extremo da experiência” (AGAMBEN, 2005, p. 

27). Como consequência, as teorias pedagógicas buscam expropriar a infância de sua 

experiência, convertendo-a em objeto passivo de investimento econômico e político.  

A criança, referida ao sujeito da ciência, deve forçosamente “atingir a 

maturidade” que, por sua vez, é apreendida e alcançada como acúmulo de habilidades e 

competências, devendo prescindir das suas fantasias e da sua imaginação. 

 

Na Antiguidade, a fantasia [era] vista positivamente [...]. Já Descartes 

trata a fantasia como fato da subjetividade, um fantasma, combinação 

de alucinação com alienação mental. A ciência moderna desvincula a 

imaginação do real, lega-a para um plano de irrealidade (o que estaria 

aquém/além do real, a forma do impossível) e por isso impedida de ser 

uma forma de conhecimento. É deste espaço abandonado que emerge o 

fantasma: de sujeito da experiência, o fantasma se torna o sujeito da 

alienação mental, das visões e dos fenômenos mágicos, ou melhor, de 

tudo aquilo que fica excluído da experiência autêntica. O fantasma pode 

reunir em si o intelecto e o sensível, sem que haja uma aporia 

constitutiva, porém a autenticidade da experiência, agora, precisa ser 

provada (MAIO, 2011, p. 09).  

 

Por essa razão, o desejo é considerado uma forma residual da fantasia. Mas, para 

Alves, ele representa a própria impossibilidade da experiência nas sociedades modernas. 

Por isso, todo desejo é reconhecível, porém condenado. A idealidade da certeza e da 
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objetividade busca extinguir o desejo, a fantasia e a magia na justa medida em que estas 

se apresentam como possibilidade de transformar a realidade instituída.  

O problema, diz Rubem Alves (1984, p. 10), é que sem esses verdadeiros 

“pontos de transcendência” o conhecimento se desvincula da vida dos sujeitos. Apenas 

a dimensão mágica, que “confunde” o humano e o divino, o determinado e o não 

determinado, permite-nos recuperar a capacidade infantil de recriar mundos possíveis.  

  

A infância age, com efeito, primeiramente sobre a linguagem, 

constituindo-a e condicionando-a de modo essencial [...] Se não 

houvesse experiência, se não houvesse uma infância do homem, 

certamente a língua seria um ‘jogo’, cuja verdade coincidiria como o 

seu uso correto segundo regras lógico-gramaticais. A fratura entre 

língua e discurso é aquela que possibilita a passagem entre eles no 

presente do discurso e que todo homem falante seja o lugar desta 

diferença e desta passagem. O homem pertence a uma infância, cinde 

a língua para se dizer sujeito da linguagem, para dizer ‘eu’. É o que 

consideramos história. [...] Somente porque a linguagem não se 

identifica com o humano e há uma diferença entre língua e discurso, 

entre semiótico e semântico, somente por isto existe história, somente 

por isso o homem é um ser histórico. O que é próprio da compreensão e 

da crítica. Por isso a história não poder ser o progresso contínuo da 

humanidade falante ao longo do tempo linear, mas é, na sua essência, 

intervalo, descontinuidade, epoché. Assim, o transcender não está no 

além, mas na produção de diferenças para sustentar a tensão de um 

limiar, de uma presença na travessia (AGAMBEN, 2005, p.63). 

 

Na esteira dessa compreensão singular do homem, Rubem Alves conta suas 

histórias sobre uma infância da linguagem e uma linguagem da infância. Juntas, elas 

presentificam a resposta concreta do humano que se situa em uma dimensão histórica 

animada por valores de transcendência. É porque o homem tem uma infância que ele 

pode romper com o mundo dado como objetivo. A atividade lúdica expressa esta tarefa, 

ao mesmo tempo política, poética e espiritual da infância. No instante do jogo, a criança 

habita o limiar, a fronteira que já é a história de nossa própria humanização. Nos termos 

de Alves (1984, p. 12), a experiência lúdica torna claro que o “humano se humaniza” 

quando evita, recusa e transcende a “especialização que conduz à estagnação”.  

 

A experiência [lúdica] se constitui do não-saber, do silêncio, do que não 

se diz. Essência dos mistérios, este ‘murmurar’aproxima o homem da 

fábula: aquilo que apenas se ‘conta’ pode ser a infância original do 

homem. Quando o silêncio não é mais possível, o encantamento que diz 

rompe a mudez da dor da finitude. O fabular movimenta a boca do 

homem: a boca aberta (bha) contra a boca fechada (mu). Tal duelo é o 
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narrar que ajusta o homem ao mundo; é a diferença que mobiliza o 

emudecimento frente à natureza e é capaz de dizer e não-dizer, cujo 

fundamento é a escrita, a história (MAIO, 2011, p. 11).  

A figura da criança com sua atividade lúdica expressa um espaço possível de 

renovação, de renascimento do sujeito capaz de resistir à especialização funcional 

predeterminada pelos condicionantes sociais, políticos, econômicos e culturais. A ação 

lúdica da criança desmonta os objetos da realidade para torná-los reais, ou seja, para 

mostrar as variantes potenciais de sua existência. Os gestos infantis supõe uma 

ultrapassagem, um salto que permite que se atravesse o mundo objetivo para o evento 

puro do jogo que nada mais é que a própria existência. Entendemos então porque a 

infância, no pensamento de Alves, está no mesmo horizonte do poeta e do mágico. 

Todos eles são habitantes do “país dos brinquedos” onde o sagrado “cai” profanado.  

 

O país dos brinquedos é um país em que os habitantes se dedicam a 

celebrar ritos e a manipular objetos e palavras sagradas, das quais, 

porém, esqueceram o sentido e o escopo. O jogo nega o cíclico para 

entrar em outra dimensão do tempo, na qual as horas correm num 

‘lampejo’, e os dias não se alternam. Então, brincando, o homem 

desprende-se do tempo sagrado e o ‘esquece’ no tempo humano. 

Enquanto figura profana, a criança recolhe a temporalidade no objeto, 

oferece a atualidade como efeito: brincam com qualquer velharia que 

lhes cai nas mãos, e que o jogo conserva assim objetos e 

comportamentos profanos que não existem mais. O objeto fora de uso, 

fora de uma situação de utilidade só revive no jogo ao ser 

redimensionado pelo toque da criança. E mesmo objetos em uso 

são deslocados de seu sentido de utilidade primeira para, sob a 

forma de miniatura, reverberarem-se (AGAMBEN, 2005, p. 85).  

 

A condição espiritual da criança, do poeta e do mágico reside no fato deles 

pertencerem originariamente à esfera do sagrado, ou seja, ao tempo histórico em estado 

puro. Além disso, eles guardam uma capacidade mágica a partir da qual entretecem 

relações lúdicas com o real, captando a temporalidade da história no seu valor 

diferencial e qualitativo. Enquanto seres livres das determinações de utilidade 

encontram no brincar a dimensão sagrada, ou seja, a vida em suas formas potenciais. 

Eles conservam no jogo e na fábula a esperança de um novo encantamento do mundo. 

De certa forma, Rubem Alves sabe que a infância, na modernidade, já não é 

mais aquela que conduz a experiência da criança, do mágico e do poeta. As formas 

tradicionais e tecnicistas de educação estão aí para mostrar. Mas, a infância permanece 

como reserva de sentido, restituindo através da fantasia e dos sonhos os resíduos de uma 



121 

 

experiência formativa anterior e exterior aos ditames da subjetividade formalizada do 

penso-logo-existo. A infância é signo da abertura a uma ordem social diferente.  

O brincar implica numa negação radical da lógica da civilização 

tecnocrática. Na experiência lúdica, o ser humano organiza sua 

atividade de acordo com os desejos do coração. O homo ludens ergue 

uma realidade social no meio da civilização moderna que permanece 

como um protesto contra ela. Em seu inconsciente, ele afirma, tal como 

os mágicos, a inverdade dos valores dessa civilização. A partir dessa 

recusa reconstroem um mundo de acordo com a sua busca da alegria. O 

homo ludens age baseado na onipotência da imaginação e, por 

conseguinte, baseado no desejo humano de criar um mundo que 

proporcione a felicidade (ALVES, 1984, p. 12).  

 

Por essa razão, o poeta, o mágico e a criança por viverem pelo poder de suas 

fantasias são considerados pela linguagem tecnicista como “fracos”. Essa linguagem 

exclui o sentido potente da imaginação. Por isso, para Alves, a imaginação aponta na 

direção de um futuro, criando a esperança de liberdade para todos. A potência da 

imaginação sugere que apesar de nos encontrarmos “cativos” em uma civilização 

tecnocientífica existem outras possibilidades para a existência, revelando a inconclusão 

ontológica da realidade e a natureza transcendente dos seres humanos 
56

.  

 

4.2 A fome, o sonho e a esperança: linguagens secularizadas da transcendência 

 

No centro do pensamento pedagógico-espiritualista de Rubem Alves habita uma 

antropologia, cujas raízes ontológicas são a fome e o sonho. A fome configura uma 

pulsão voltada menos para a autopreservação do que para o desejo de uma sociedade 

onde a abundância e o bem-estar comum seja uma constante para todos os homens. 

Nessa direção, Alves caracteriza a existência de diversas “fomes”: fomes sociais, 

políticas, éticas e éticas. Enquanto fonte de nossas carências, essas várias “fomes” 

despertam nos seres humanos a capacidade de sonhar, fazendo com que eles se lancem 

com esperança em direção ao futuro. É porque se apresentam como seres inconclusos 

que as pulsões humanas incitam-nos a preencher suas carências e realizar seus sonhos.  

A fome e o sonho, dois fenômenos aparentemente banais, são os eixos moventes 

da ação humana, evidenciando o “ser em possibilidade” de todo ser humano. A fome e o 

sonho mantem um vínculo direto com a dimensão da esperança: a forma mais 

                                                           
56

 A imaginação permite compreender, portanto, a força das utopias como movimentos espirituais por 

excelência. As utopias manifestariam as “inverdades” do sistema dominante em nossa civilização. 
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desenvolvida da pulsão que possibilita ao ser humano transcender seu presente 

imediato, abrindo o conhecimento daquilo que ainda-não-é. 

A fome e o sonho manifestam a força dos impulsos que projetam as 

possibilidades abertas pela dimensão subjetiva dos seres humanos, construindo um afeto 

potente chamado esperança. A esperança como afeto irradia-se para os atos cognitivos, 

aparecendo no pensamento como uma forma de conhecimento das possibilidades. Um 

conhecimento que não é meramente contemplativo, pois busca se tornar ação 

transformadora do presente. Por essa via, Rubem Alves desdobra uma compreensão 

original da educação na qual a esperança é o nome dado ao conhecimento que leva em 

conta as possibilidades abertas na realidade em vista de um futuro. A esperança fundada 

nas carências humanas, que se revelam nas fomes e nos sonhos, projeta as necessidades 

e as possibilidades de sua satisfação, encaminhando o ser humano para a utopia. 

A fome, o sonho e a esperança constituem juntas as linguagens da capacidade 

humana de transcendência. Capacidade alicerçada na nossa própria condição 

antropológica marcada pelo inacabamento. A educação movida pela esperança guarda 

um vínculo profundo com as ações éticas na medida em que cuida do caráter inconcluso 

do humano. Nisso reside a “pedra de toque” da educação apreendida como formação 

humana. A educação antecipa o futuro, não porque simplesmente satisfaz as carências 

humanas, mas porque impulsiona ações coerentes com as possibilidades abertas no real.  

A educação tem como tarefa paradoxal formar essa completude ontologicamente 

incompleta do homem. Desse modo, é impossível falar em educação, em termos 

alvesianos, sem falar em ética, desejos e utopia
57

. Ao orientar-se para uma maior 

realização humana, o fenômeno da esperança, desde o âmbito pedagógico, indica o 

papel ativo da nossa subjetividade. A esperança, contudo, não se confunde com espera 

passiva, mas é antes uma forma de engajamento existencial
58

. Por isso, no pensamento 

pedagógico-espiritualista de Rubem Alves a esperança permanece sendo, em 

contraposição às críticas de Marx ao socialismo utópico, o princípio vital da educação. 

A esperança, embora suportada na subjetividade humana, é fundada na práxis histórica, 

                                                           
57

 Nesse ponto, Alves tem a coragem de reconhecer a necessidade de se repensar o marxismo em pontos 

centrais. Pois se é verdade que a humanização exige uma libertação das classes trabalhadoras, há que 

emancipar também das concepções historicistas que tentam predeterminar o futuro, questionando o tipo 

de esperança que o marxismo inspira. A esperança utópica não consiste, portanto, em mera alienação. 
58

 Esperar não é a atitude cômoda de aguardar, mas busca ativa, esforço construtor de algo pelo que valha 

a pena empenhar a própria existência. Por isso, a esperança anima o movimento social dos oprimidos, 

pois eles sabem que algo melhor é possível. Como precisa Ernest Bloch (2005, p. 29) também nessa 

direção: “o que é desejado utopicamente guia todos os movimentos libertários”. 
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pois são as condições e contradições sociais que apontam em direção ao futuro, que 

permitem aos seres humanos imaginarem possibilidades outras de vida.  

Partindo-se, portanto, da ideia de que a esperança concreta não se 

esgota em uma realização particular, mas estimula constantemente a 

ação do homem que constrói o futuro, entende-se o porquê [no 

pensamento de Rubem Alves] do predomínio do espírito utópico sobre 

o factual. Não se pode, entretanto, permanecer apenas no aspecto da 

imaginação, exigindo-se a sua realização, corrigida, posteriormente, por 

novas realizações. Isso indica que a esperança concreta não realizada 

deixa um vazio no homem (CALDAS, 2014, p. 279).  

 

A esperança indica o princípio pelo qual os seres humanos transcendem o real, o 

que não significa apreendê-la como um componente meramente psicológico. Ao 

contrário, para Alves, a esperança é tensão ontológica para o futuro; tensão que emerge 

por conta da inadequação do ser humano perante suas condições históricas e sociais. O 

conteúdo da esperança é encontrado, portanto, na transcendência, espaço onde os 

mistérios do mundo não são explicados, mas sua efetividade se manifesta na práxis 

transformadora inscrita nas contradições sociais e históricas da humanidade.  

A esperança faz os seres humanos superarem, individual e coletivamente, o 

medo das consequências de um possível ato libertador, ensinando a resistir ao ethos 

niilista de negação do mundo. A esperança não corrige, por si só, as injustiças, mas 

exige um processo formativo orientado para a construção do futuro. Parafraseando 

Jameson (1985, p. 125), a esperança alvesiana devolve uma dimensão espiritual 

autêntica ao conteúdo político do desejo revolucionário. Ela é a manifestação concreta 

do conteúdo ético dos sonhos e da utopia. Ter esperança é cultivar um olhar que antevê 

intuitivamente, e não como simples fantasia quimérica, o que nos move eticamente.  

Assim, a esperança é uma fonte de transcendência em nossas sociedades 

secularizadas, mas uma fonte transcendente sem transcendência já que seu fundamento 

é o “caminho a se realizar”. Ela é a intuição do que-ainda-não-veio-a-ser como espera 

de algo que ainda-não-se-tornou-bom. Uma forma de consciência antecipatória ou a 

realidade vista “pelo seu outro lado”, ou seja, o “lado voltado para a frente”. O lado do 

novo, o lado do futuro. Por isso, a esperança constrói imagens que visam ampliar o 

“mistério do mundo”, permitindo aos seres humanos verem, desejarem e avançarem na 

direção do que ainda não foi manifestado no mundo (ALVES, 1987, p. 14).  

Com efeito, sendo a educação um discurso antropológico prospetivo, 

vocacionado para a formação integral da pessoa, ela não tem como se realizar sem uma 
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reserva de esperança. A pedagogia não pode então ignorar o sentido da esperança 

enquanto fonte de transcendência e cultivo das múltiplas dimensões humanas.  

Mais radicalmente: a esperança corresponde ao próprio problema da formação 

humana, isto é, ao problema da humanização do homem; problema nomeado no 

pensamento de Rubem Alves a partir de várias instâncias como a criatividade, o jogo, a 

imaginação e a utopia. Todas consideradas como lugares de manifestação da 

transcendência e espaços de superação das definições abstratas do ser humano. 

Observamos aqui claramente os rastros do humanismo político alvesiano, que 

deixa o terreno teológico para se converter em uma linguagem pedagógica na defesa da 

esperança que olha para o futuro e aceita o desafio de abrir, criativamente, as 

possibilidades ainda ausentes da própria humanização. As convicções éticas e políticas 

vigentes em seu humanismo político são, por assim dizer, pedagogicamente 

secularizadas, apresentando-se no campo educacional como formas de gestação utópica 

do futuro. A transcendência como construção livre e criativa da história é o modo como 

o ser humano reencontraria o caminho da sua humanização mais própria.  

Desta forma, a esperança é ressignificada como linguagem cuja natureza advém 

da “compreensão secularizada dos desígnios de Deus”, embora a secularização não 

indique nem esvaziamento, nem oposição do mundo à transcendência.  

 

Na verdade, a transcendência assume forma no meio da história como 

resultado da permanente relativização do presente, contra toda a espécie 

de absolutização ou historicismo. Como consequência, só mesmo uma 

linguagem criada pela imaginação será capaz de ser expressão de 

transcendência, no sentido de rejeitar os factos como limite da 

realidade. Não se tratará, obviamente, de uma imaginação 

indiscriminada, mas de uma imaginação enxertada nos factos como 

inteligência comprometida, ainda que sujeita ao risco de ser iludida 

quanto à interpretação das possibilidades da história e das condições de 

libertação do Homem. Esta equivocidade a que podem estar sujeitas as 

condições da libertação humana na história, além de demonstrar a sua 

incompletude, aponta para mais além do Homem e da História, o que 

confirma a intuição de que só mesmo uma linguagem gerada pela 

imaginação seria capaz de nomear as coisas ausentes e de percepcionar 

a transcendência (MOREIRA, 2012, p. 12).  

 

Tocamos, dessa forma, no aspecto fundamental do pensamento pedagógico-

espiritualista de Rubem Alves, ao deslocar sua reflexão da teologia para a pedagogia ele 

nos coloca na presença de um díptico: uma compreensão da esperança que é correlata de 

certa utopia da liberdade, que juntas traduzem a linguagem religiosa da transcendência 



125 

 

na linguagem secular da imaginação criativa. Essa tradução tem em mira a lógica do 

realismo dominante e o controle tecnicista sobre as possibilidades de humanização.  

Contra a racionalização de todas as ideologias dominantes – do iluminismo, do 

positivismo, do cientificismo – Alves explora um novo caminho de compreensão da 

vida humana e consequentemente da educação. Desde então, a transcendência passa a 

ser experimentada, através da esperança como uma forma encarnada, exemplarmente na 

relação educativa, como amor pelo futuro, na certeza que, assim como uma mulher não 

pode dar à luz se não estiver grávida, assim também a história não pode gerar a 

libertação se o tempo propício não tiver chegado. Por isso, para Rubem Alves, o desejo 

utópico, o desejo de algo que nunca se teve, o ainda-não-consciente ou o que-ainda-

não-se-tornou, precisa ser investigado pedagógica e filosoficamente de forma adequada.  

 

4.3 As raízes utópicas da imaginação e suas implicações pedagógico-espirituais  

 

Na esteira de sua compreensão da esperança, Rubem Alves proclama o ser 

humano com um ser essencialmente utópico, um ser capaz de quebrar a passividade e 

anunciar visões de uma nova realidade. Para ele, o comportamento humano não é um 

produto de estímulos biológicos, psicológicos ou sociológicos. Responder a estímulos é 

a verdade dos animais. O ser humano é um ser de transcendência e de esperança. Essa 

verdade se manifesta na capacidade de projetar utopias que reclamam a superação de 

todos os dispositivos de repressão e controle da capacidade humana de imaginar.  

A organização social tecnificada e a sua linguagem dizem que os sonhos 

utópicos são irrealizáveis, a antropologia espiritualista de Alves declara que as utopias 

revelam os estreitos limites da realidade em que nos movimentamos.  

 

Não podemos desprezar as utopias como se fossem produtos de uma 

mente neurótica. Quando um sistema afirma algo como impossível está 

simplesmente revelando os seus próprios limites porque a visão utópica 

emerge do absurdo do sistema. As utopias nascem quando a vida 

descobre que o seu corpo está condenado à morte. Por isso, Em nossa 

civilização, os rituais mágicos, a experiência lúdica e os sonhos 

utópicos são considerados sintomas de enfermidade. Sanidade, 

para a linguagem da civilização moderna, é o comportamento 

funcional, pragmático e racional (ALVES, 2006, p. 117). 
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Na exclusão das utopias reside a amnésia espiritual de nossa sociedade. As 

utopias e os sonhos não são resíduos ilusórios produzidos por mentes neuróticas, antes 

são os fundamentos da estrutura antropológica do próprio ser humano.  

Para Alves, a vida consciente não é uma reduplicação do que existe “lá fora”. O 

ser humano não é um realista, mas um construtor de mundos. O mundo humano é a 

“extensão de seus valores e aspirações, a encarnação de sua intenção, do espírito” 

(ALVES, 2006, p. 124). Há de se ressaltar, contudo, que os valores espirituais não 

“caem do céu”, mas são engendrados na imanência da vida.  

Os valores espirituais constituem respostas do corpo diante do mundo. Por isso, 

a imaginação e a criatividade configuram-se como elementos imprescindíveis para a 

gestação de um futuro plenamente humano. Os atos revolucionários são também atos 

espirituais, pois se organizam em resposta à estrutura de poder que reprime e coloniza a 

vida humana e seus desejos de realização. A não compreensão dessa dimensão espiritual 

imanente aos atos revolucionários constitui para Alves a tragédia dos movimentos de 

libertação que manifestam a carência de uma visão apropriada da condição humana.  

A exclusão da imaginação e da criatividade tem consequências simultaneamente 

espirituais e políticas. A própria colonização do poder econômico é a mais persistente 

tendência de negação da espiritualidade na civilização moderna – o seu “pecado 

original”. Com isso, a organização social separa a ordem da eficiência da ordem do 

coração, a ciência dos anseios concretos da humanidade. O ato criador se torna 

impossível. Essa desqualificação da imaginação degrada a integridade espiritual 

humana, pois deixa aberto apenas o caminho da adaptação ao que está dado.  

A civilização passa a crer que este é o melhor dos mundos e o que é determinado 

como tal se torna uma verdade dogmática. Vive-se então uma atmosfera de escatologia 

realizada que traz consigo uma forma destrutiva de resignação ontológica: a amarga 

conclusão de que não há mais motivos para cultivar a esperança: “as esperanças do 

passado são identificadas como meras ilusões. E, se as esperanças são ilusões, assim 

também são as próprias frustrações” (ALVES, 2009, p. 31). 

 Dessa experiência de frustração surgem as chamadas comunidades alternativas. 

Rubem Alves considera-as como movimentos que buscam se afastar do mundo 

dominante, plantando “com infinito cuidado os valores que esse mundo vomitou” 

(ALVES, 2006, p. 182). Porém, essas comunidades ainda não contemplam plenamente 
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as intenções espirituais do ser humano, pois esse não se contenta em se afastar ou 

recusar, mas deseja principalmente transcender, fecundar e transformar o mundo.  

 

O ser humano não quer apenas se adaptar aos veredictos impostos pela 

nossa civilização e muito menos se esconder em comunidades 

alternativas. O homo creator [...] sabe que a sua imaginação é mais real 

e a realidade menos real do que parecem. Ele não aceita a realidade 

opressora como a última palavra. O homo creator quer transcender os 

limites do presente porque ele nunca deixou de acreditar que a vida está 

preparando um evento criativo que abrirá o caminho até a liberdade e a 

ressurreição. A comunidade de fé autêntica é aquela realidade social 

onde a criatividade se encarna. O lugar onde a intuição e a intenção 

criativa se convertem em poder criador efetivo (ALVES, 2006, p. 185).  

 

Por essa razão, Alves propõe que se redimensione o papel educativo das 

chamadas comunidades de fé. Nessas, diferentemente das comunidades alternativas, a 

lógica da criatividade assume a tarefa de construir um mundo mais humano, 

reconhecendo que o evento criativo ocorre na própria história ao abolir os postulados de 

poder que estão na raiz de todas as formas de opressão e de repressão. As comunidades 

de fé buscam realizar mesmo que parcialmente os sonhos utópicos. Assim, elas tornam 

possível aos seres humanos redescobrirem o sentido profundo do brincar, do festejar, do 

dançar, do experienciar os êxtases de um corpo próprio. Mas, a dança, o brinquedo e a 

festa não são meras “gratificações substitutivas”, posto que para que uma nova realidade 

se manifeste concretamente o sofrimento e a esperança não podem ser separados.  

O sofrimento abre a tarefa política e a esperança nutre o ato ético-espiritual com 

o qual nos comprometemos. O sofrimento sem esperança produz ressentimento e 

desespero. A esperança sem sofrimento cria ilusões e ingenuidade.  

 

O homem [...] precisa viver um mundo que faça sentido. Como já 

vimos, isto é o que o mágico, a criança e o visionário utópico 

afirmam. A personalidade não é uma função da economia. Para viver 

ela precisa ver seus valores corporificados no mundo existente ao seu 

redor. Quando dizemos que algo faz sentido? Quando sentimos que a 

nossa estrutura de valores espirituais está sendo confirmada pela nossa 

existência. A personalidade necessita mais do que a ecologia física. 

Ele requer algo que poderia chamar de ecologia cultural, isto é, um 

mundo que corporifica e exibe as aspirações mais profundas do 

coração humano (ALVES, 1986, 159-160). 
 

Dessa ótica, a imaginação como potência espiritual de transcendência e 

criatividade é equiparada a uma linguagem de fé na medida em que oferece um 
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paradigma de ação que deixa de se orientar exclusivamente a partir nos limites do dado. 

Enquanto linguagem da fé, a imaginação assume um papel radicalmente crítico, na 

medida em que não aceita os factos como se esses fossem valores.  

Enquanto a razão científica descreve e explica, a imaginação quer criar, libertar 

o ser humano para a vida, fazendo-o livre para o futuro, “livre para permanecer livre em 

oposição à falsidade dos factos que não deixam espaço para a liberdade” (MOREIRA, 

2012, p. 83). A imaginação, como linguagem de fé, mobiliza uma inteligência política e 

eticamente comprometida com a subversão das práticas que impedem a liberdade, 

impedindo o fechamento cognitivo e a domesticação da subjetividade. Da mesma forma 

que a experiência da fé, no âmbito religioso, a imaginação implica sempre o risco 

envolvido de ser fiel à condição humana, o risco inevitável da condição humana.  

 

[...] só na medida em que a imaginação permanece inserida nos factos é 

que a esperança é capaz de permanecer expressão do que é possível para 

a história. A transformação da história segundo a esperança é possível, 

portanto, só quando a imaginação permanece fiel à terra, às condições 

concretas objetivas e subjetivas do presente histórico (ALVES, 1986, p. 

167-168).  

 

Assim, a imaginação utópica torna possível esperar mesmo contra toda a 

esperança, já que o tempo da repressão também é um tempo de gestação e de gravidez 

de um novo amanhã. É por essa via que a proposta espiritualista de Alves assume que o 

sentido da nossa existência depende de uma arte de educar capaz de despertar os 

sentidos humanos. A finalidade almejada é uma espécie de “renascimento” existencial e 

mundano comparado, metaforicamente, com o processo de surgimento das pérolas: 

 

Como a criatividade acontece? É preciso, em primeiro lugar, algo que 

nos incomode. Por que é que a ostra faz pérola? Por que, por acidente, 

um grão de areia dentro da sua carne mole. O grão de areia incomoda. 

Aí, para acabar com o sofrimento, ela faz uma bolinha bem lisa em 

torno do grão de areia áspero. Dessa forma, ela deixa de sofrer [...]. 

Isso vale para nós (ALVES, 2002, p.65). 

 

Para Rubem Alves (1986, p. 19), as experiências de dor e sofrimento são 

espaços fomentadores de uma maior liberdade para os seres humanos, desde que, 

transformadas pela imaginação, potencializem a produção existencial de “pérolas”. A 

criatividade denota a capacidade humana de fazer emergir novas possibilidades de vida. 

Pois, sua visão da formação humana nasce da mais alta afirmação da vida, da 
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abundância, da exuberância, do sim sem reservas, mesmo ao sofrimento. Foi isto que o 

educador Rubem Alves diz ter aprendido com Nietzsche: “para enfrentar o trágico é 

preciso que o corpo esteja possuído de beleza” (ALVES, 2011, p. 118).  

Assim, a ausência de uma reflexão sistemática do papel da beleza, da 

imaginação e da arte na educação indica, para ele, a repressão pelos poderes dominantes 

das principais atividades desinibidoras da ação humana criativa.  

 

Quero propor, portanto, um novo paradigma para que se entenda a 

condição da vida humana. Na bela frase de Paul Lehmann, nossa 

questão é descobrir: ‘o que é necessário para que se faça e se 

mantenha a vida no mundo’. É preciso que se comece com a 

imaginação, pois ela consiste no pré-requisito do ato criativo, e o ato 

criativo na mais alta expressão da vida humana. A imaginação é a mãe 

da criatividade (ALVES, 1986, p. 83). 

 

Esta passagem deixa clara a crença alvesiana na força utópica da imaginação nos 

processos de transformação existencial-pedagógica. A finalidade radical da imaginação, 

depois da mágica e da lúdica, é a sua intenção utópica. Uma vez resgatada tanto a magia 

quanto o jogo como espaços de renascimento criativo do ser humano, afirma-se agora 

sua existência como ser essencialmente utópico, isto é, como alguém que assume os 

seus desejos e os seus sonhos, apesar e para além da absurdidade da realidade.  

 

Desta forma, o Homem descobre mais sanidade no que almeja do que 

na realidade que o oprime. Na época a que Alves se reportava, ouvia-se 

pela primeira, e audivelmente, a proclamação que veio a ficar conhecida 

como expressão de uma esperança possível: ‘Eu tenho um sonho!’. A 

paz, a liberdade, o prazer, por exemplo, passam a depender, não de uma 

lógica de consumo, mas da capacidade criativa de dar à luz algo de 

novo. O Homem pode ser livre, pelo poder de assumir as condições 

materiais da vida e dar-lhes uma forma de acordo com a uma intenção: 

este é o segredo de todas as visões utópicas dos homens de hoje, ao 

proclamarem que a organização social, entendida como uma forma de 

repressão e de controlo, deve ser abolida e a terra transformada num 

lugar de recuperação (MOREIRA, 2012, p. 107).   

 

Para Alves a esperança assume a forma de utopias, as quais são bloqueadas pelo 

realismo dominante que tenta determinar o que é possível e confinar o futuro. Nesta 

lógica, os valores humanos como a liberdade, a justiça, a igualdade, a paz, são tratados 

como irrealistas. A imaginação utópica, como a magia e o jogo, opera como “um 

espelho que reflete o impossível”, desvelando “a própria realidade de onde crescem” 
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(ALVES, 1986, p.146). Como um passe de magia, a visão utópica nasce, pois a 

imaginação oferece ao ser humano um mundo outro, um mundo onde a vida pode ser 

jogada segundo regras e linguagens radicalmente diferentes.  

Como um mágico, o Homem é capaz de nomear as coisas ausentes, 

convocando a si algo que não existe ainda. O futuro passa a ser viável, 

apesar de existir em nenhures e desde que o presente seja engravidado e 

a intenção criativa se forme no seu ventre (MOREIRA, 2012, 108).  

 

Mas a imaginação utópica não tem a pretensão descritiva da futurologia. Nas 

utopias o que presenciamos é a dinâmica da criatividade no seu limite, fazendo com que 

a lógica do desejo triunfe sobre o poder da realidade. Basta lembrar que “os homens 

estão ainda dispostos a morrer pelas suas visões. E o seu sofrimento e morte serão a 

semente a partir da qual emergirá um futuro ressuscitado” (ALVES, 1986, p. 120). Mais 

ainda: para Alves, nossa personalidade é a própria imaginação encarnada.  

 

Se a pessoa é imaginação encarnada, resume Alves, o Homem é capaz 

de olhar para a realidade e vislumbrar as suas possibilidades para além 

da factualidade. Além disso, é pela imaginação que o Homem se 

apresenta como fim último e como único critério de sanidade. Todavia, 

na linguagem comum, imaginação e ilusão são usadas 

indiscriminadamente como sinónimos, presumindo-se dessa forma 

tratarem-se de nomes diferentes para duas formas diferentes da mesma 

doença, ou seja, do medo da realidade (MOREIRA, 2012, p. 113). 

 

Não obstante, os rituais mágicos, o jogo e os sonhos utópicos, permanecem 

sendo considerados sintomas de doença, sendo a sanidade identificada como 

comportamento funcional. Isso ocorre porque a lógica da sociedade passou a ser o 

critério exclusivo para determinar a sanidade ou a insanidade da pessoa, ignorando-se 

que as instituições, as estruturas e a cultura foram criadas pelos seres humanos, 

corporizando as suas intenções mais profundas. Para Alves, “quando permitimos que a 

lógica do nosso sistema social seja o critério final para dividir a sanidade e a insanidade, 

estamos na verdade a permitir que a nossa identidade seja definida pelos mortos” 

(ALVES, 1986, p. 151). Daí porque, na perspectiva alvesiana, 

 

A magia, o jogo e os sonhos utópicos emergem como liturgias, como 

expressões das aspirações mais profundas da alma humana, destinadas a 

manter viva a esperança de que a vida será capaz de derrubar o poder 

definitivo da realidade. E de muitas linguagens humanas que usa para 

protestar, é pela imaginação que o Homem se apresenta como fim 

último e como único critério de sanidade, algo que, por razões óbvias, 
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se torna inaudível numa sociedade sadia [...]. O segredo do realismo é 

justamente o de assumir que a realidade já chegou, e que não há nada de 

contraditório na sua percepção. O Homem aceita ser domesticado, 

abandonando a intuição de que é somente através de um ato criativo que 

a realidade vem a ser [...] (MOREIRA, 2012, p. 109). 

 

Nesse ponto, deparamos com um ponto crítico na compreensão da imaginação 

utópica como capacidade espiritual de transcendência humana. Trata-se da necessidade 

de distinguir imaginação e ilusão. Inicialmente, para Alves, as ilusões não são 

suscitadas meramente por uma mente doentia, pois “sendo a consciência o conjunto de 

uma rede complexa de relações, tal significa que é sempre produto da sociedade, das 

condições reais em que habita e da situação existencial em que vive, não sendo alheia 

aos problemas concretos que a vida enfrenta” (MOREIRA, 2012, p. 115). As ilusões 

guardariam as suas raízes na própria sociedade enquanto sintomas das condições que 

tornaram o seu aparecimento possível ou necessário. Dessa vez, 

 

recorrendo a um apontamento de Marx, Alves remata que a existência 

das ilusões é um sinal de que, a elas subjacentes, existem condições 

sociais que as reclamam [...]. As ilusões, sendo sintomas de condições 

sociais concretas, são representações simbólicas de uma doença e das 

tentativas frustradas de a curar. Com efeito, se as ilusões fossem 

produtos extemporâneos da consciência, poderiam ser derrotados por 

ela própria; mas desde que refletem uma situação social, é apenas 

através da remoção dessa situação que o Homem pode recuperar a sua 

sanidade, segundo o mote marxiano: A demanda para desistir das 

ilusões é a demanda para desistir das condições que delas necessitam 

(MOREIRA, 2012, p. 115).  

 

Dizendo de forma direta, as ilusões são indícios de que os seres humanos estão 

vivendo em um mundo onde a criatividade se tornou impossível. Daí a urgência ética do 

ato criativo anunciada no pensamento pedagógico-espiritualista de Rubem Alves. As 

ilusões sinalizam uma espécie de perigo antropológico a rondar a civilização 

contemporânea, elas seriam como um “algoritmo estranho” que “somam, subtraindo”. 

Em outros termos, “o que elas oferecem, em termos da realização dos desejos, provém 

do que elas retiram em termos de consciência”. Enfim, a ilusão 

 

é um oráculo de nascimento, sem gravidez; gestação de um novo 

mundo, sem as dores e os riscos de uma luta política; de ressurreição 

sem cruz [...]. Como resultado do Homem abdicar de si mesmo como 

criador, as ilusões abortam as suas possibilidades criativas e imergem 

como formas de apagar o sofrimento associado à consciência de 

impotência ou, no outro extremo, de perpetuar a geografia da dor e do 
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prazer [...]. Os sonhos de liberdade, de felicidade, de amor são 

personificados como ídolos numa esfera para além de: para além do rio, 

para além do horizonte, para além da morte. Em vez de abolir as reais 

contradições da vida social através do ato criativo, eles dissolvem a sua 

exigência ética (MOREIRA, 2012, p. 116). 

As ilusões emergem quando o ato criativo que envolve dor, sofrimento, 

resistência, incluindo muitas vezes a própria vida nesse processo, é denegado. A 

imaginação, por sua vez, sabe que a ordem das coisas a que chamamos realidade não é 

mais que uma possibilidade e uma esperança que ainda não nasceu.  

Confrontada com a ilusão, a imaginação utópica está sempre comprometida com 

a humanização plena da pessoa engendrando – no sentido de dar corpo – o renascimento 

da cultura. Pois, além de sobreviver, os seres humanos precisam construir um mundo 

que faça sentido, ou seja, precisam atuar como criadores da cultura enquanto “síntese 

entre eficácia e imaginação e como expressão da sua dinâmica imaterial, cujo expoente 

é o poder do amor de assumir uma forma social” (ALVES, 1986, p. 166).  

 

Para sobreviver, ele [o ser humano] tem de reconhecer os seus valores 

encarnados no mundo que o rodeia, de tal forma que vislumbre um 

universo compreensível, ou seja, que sinta que a sua estrutura de valores 

é confirmada pela sua experiência [...]. Assim, a cultura começa com o 

corpo, mas transfigura-o, ou mais precisamente, o corpo transfigura-se a 

si mesmo. Ao deixar de experimentar a vida através do imediatismo dos 

sentidos e passando a senti-la através da mediação do coração, o corpo 

passa a encarnar as esperanças e aspirações que o inspiram, como suas 

extensões. E uma vez criados valores e esperanças, e a partir do 

momento em que a imaginação e a criatividade do Homem constroem 

um cosmos significativo a que chamamos de cultura [...] os sentidos 

passam a apreciar a vida de acordo com os valores que o coração preza 

e preserva (MOREIRA, 2012, p. 116).  

 

A conclusão de Alves é contundente. Por conta da imaginação, os seres humanos 

não buscam apenas a satisfação das suas necessidades biológicas, mas, sobretudo, a 

criação de sentido e da alegria de viver. Nada mais angustiante, para os seres humanos, 

que viver uma existência espiritualmente desprovida de sentido e alegria. Apesar disso, 

contrariando sua condição antropológica, a imaginação foi literalmente banida tanto da 

política quanto da pedagogia como se se tratasse de um “demónio ideológico”, 

resultando na desertificação das relações criativas nos processos formativos.  

 

E face à ausência de sentido ou de direção, pode dar-se um perigoso 

processo de dissolução interior de que por resultar a futilidade, 

inutilidade e esvaziamento da vida. Esta frustração pode ser substituída 
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por adaptação, acreditando ser este o melhor dos mundos possíveis e 

que nada aí existe de disfuncional, vivendo-se numa espécie de 

atmosfera de escatologia realizada, numa sensação de se estar 

reconciliado com a realidade (MOREIRA, 2012, p. 117). 

 

Outra consequência da desqualificação da imaginação utópica em nossas 

reflexões pedagógicas é o fato das esperanças e sonhos serem deslocada para um outro 

mundo, um mundo para além e à parte, um mundo fora do mundo humano. A 

transcendência figura aqui, ela mesmo, como mais uma ilusão. Mas sendo a pulsão de 

ser criativo a mais profunda de todas as “intenções do corpo”, os seres humanos não 

podem encontrar a felicidade sem “dar à luz um mundo amigável”. Assim,  

 

O que é a esperança? É o pressentimento que a imaginação é mais real e 

a realidade menos real do que parece. É a intuição de que brutalidade 

esmagadora dos fatos que oprimem e reprimem não é a última palavra. 

É a suspeita de que a Realidade é muito mais complexa do que o 

realismo quer que acreditemos; que as fronteiras do possível não são 

determinadas pelos limites do real, e que de uma forma miraculosa e 

inesperada a vida está a preparar o evento criativo que abrirá caminho 

para a liberdade e ressurreição (ALVES, 1986, p. 171).  

 

A imaginação utópica conserva em si mesmo o imperativo ético e político do 

amor criativo (ALVES, 1986, p. 202), abrindo caminho através da inércia social, 

resistindo e subvertendo os padrões sociais vigentes. Essa posição alvesiana explicita, 

mais uma vez, porque o brinquedo, a magia, o sonho e o jogo só podem adquirir 

relevância educacional nos processos formativos quando for afrouxada ou superada a 

dinâmica de opressão da imaginação, do corpo e dos afetos.  

 
É este o porquê, em Nietzsche, pode-se e deve-se jogar agora somente 

como antecipação do que se cumprirá depois. O jogo traz a visão de 

futuro e, ao mesmo tempo, faz da presente falta de liberdade uma 

experiência mais insuportável e cruel. Sim, o jogo! O jogo deve fazer 

você lembrar de que existem valores a ser criados. (...) como você 

pode dançar com a liberdade num mundo que não é livre? Assim, 

liberte o mundo. Destrua o demônio da gravidade. Então, a terra 

inteira se tornará um espaço livre onde a criança poderá criar e 

recomeçar sempre (ALVES, 1986, p. 105). 

 

A imaginação utópica funciona como um caminho pedagógico-formativo, 

deslocando os sujeitos de suas “zonas de conforto” e colocando suas vidas na direção de 

uma rota existencial capaz de propiciar novas formas de compreensão do real. Ela 
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sinaliza em cada corpo a presença viva de um coração, no qual habitam tristezas e 

alegrias, afetos que fazem afinar ou desafinar nossas aprendizagens existenciais. 

Retomar o contato com esses afetos é a tarefa urgente da educação dos sentidos.  

 

Os valores espirituais são filhos do nosso corpo, com eles podemos 

fazer emergir novas maneiras de ser ao produzimos novas esperanças, 

aspirações, desejos de transformações existências, novas formas de 

emancipação, dentre outras posturas de contemplação e emancipação da 

vida. Assim, podemos compreender como a alegria, o prazer, a 

imaginação, a educação dos sentidos é fruto de um processo de 

transformação existencial do nosso corpo (ALVES, 1986, p. 131). 

 

O corpo é o nosso grande e verdadeiro educador. Nele, a alegria, o prazer e a 

imaginação nutrem e revigoram os sentidos da educação e da formação humana. O 

homem, enquanto sujeito imaginante e desejante, procura transformar o mundo de 

forma que este seja expressão do seu próprio corpo. Com efeito, para Rubem Alves, o 

corpo tem uma prioridade antropológica e axiológica. O corpo é sempre o ponto de 

partida de sua reflexão pedagógica. O sujeito da educação é corporal e toda a sua 

relação com o mundo se dá através do corpo. Ele chega a afirmar que: 

 

No princípio era o corpo. Tudo quanto o homem criou – seus 

instrumentos de trabalho, sua sociedade, seus valores, suas aspirações, 

suas esperanças, seus mitos, sua linguagem, sua religião, suas 

ideologias, sua ciência e qualquer outra coisa que se possa inventariar 

como surgida do homem [...]. Todos os seus descobrimentos foram 

criados pelo corpo [...] O corpo contém em si, deste modo, uma 

prioridade axiológica sobre todas as outras coisas porque é o 

fundamento e o fim do mundo humano (ALVES, 1986, p. 135). 

 

A própria imaginação é função do corpo, através dela o homem torna-se capaz 

de se estender para além de sua carne, construindo um mundo verdadeiramente humano. 

É justamente neste ponto que, para Alves, a imaginação assume um papel educativo 

vital (SCÓFANO, 2002, p. 16), ao promover um “choque estético” com vistas a superar 

o cientificismo e os conteúdos absurdamente desvinculados da vida do aluno.  

Inspirado por filósofos-poetas como Nietzsche, Bachelard, Fernando Pessoa, 

Adélia Prado, Mario Quintana, Manoel de Barros, dentre outros, e utilizando o engenho 

aprendido no oficio de psicanalista, o educador da Boa Esperança nos conduz a uma 

ultrapassagem dos postulados da pedagogia tradicional e tecnicista, transpondo no 

mesmo gesto os princípios de uma pedagogia de caráter conscientizador. Por isso, a 
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pedagogia alvesiana ausculta os sonhos e desejos dos educadores e das crianças sem 

nunca ter a pretensão de formalizar um sistema totalizador. Ela se contenta em 

identificar o papel da brincadeira, do jogo, das artes, enfim, dos sentidos e do corpo. 

Tudo isso a fim de construir o saber que Alves chamou de sapiência que nada 

mais é que a imaginação corporificada ou materializada nos processos educativos 

concretos. A sapiência nasce do desejo humano de ver o mundo com olhos capazes de 

ver o invisível (ALVES, 2003, p. 15). A sapiência não é algo que se acumule, nem algo 

que permita estabelecer regras para medir o progresso dos estudantes nesse âmbito.  

Mas vale sempre recordar que não há um privilégio da imaginação em 

detrimento de outras dimensões humanas no âmbito da educação dos sentidos, o que 

não existe é a dicotomia corpo e alma própria das matrizes platônica, cristã e cartesiana. 

Assim, há “trabalho duro” na escola: fazer e refazer os sujeitos trabalharem com 

concentração e alegria, inteligência e emoção de mãos dadas. A escola pode valorizar 

tanto os conhecimentos que nos oferecem poder para executar as tarefas e problemas do 

cotidiano, como os saberes prazerosos que nos dão alegria.  

 

Minha aposta é numa escola com sabores, aromas sons variados e cores 

mil, enfim uma escola que amplie os horizontes da percepção. Uma 

escola que não se atenha a expressões como: efetue, analise, sintetize, 

estabeleça as causas, conceitue, responda, calcule, determine, compare, 

justifique, desenvolva mas que também diga: cheire, prove, ouça, veja, 

toque, crie, invente, sinta, partilhe (ALVES, 2003, p. 19).  

 

A pedagogia alvesiana propõe o encontro entre imaginação e racionalidade, 

tendo em vista formar uma comunidade de partilha de saberes. Nessa comunidade 

aprendemos a desaprender, recuperando uma visão das coisas como elas são e como elas 

poderiam vir a ser. A espiritualidade aqui é imanente à faculdade humana de conceber o 

novo e corporificá-lo no real, deixando de se confundir com o fenômeno da religião.  

Mas, mesmo nesse âmbito, insiste Alves (2006, p. 19), não tratamos apenas com 

ilusões. A religião não é um mero devaneio humano, mas uma tomada de consciência da 

necessidade de um sentido existencial na vida. A religião encontra sua verdade mais 

profunda no conjunto dos elementos históricos e existenciais que formam e transformam a 
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condição humana
59

. Nesse sentido, ela pode ser incluída dentre os fenômenos que 

proclamam a prioridade do coração, como a paixão ou um grande amor.  

Para o contador de histórias da educação, portanto, mesmo a experiência da fé 

pode ser fundamental para repensarmos o sentido da educação, uma vez que “ter fé não é 

ver coisas que os outros não veem, mas ver as coisas que todos veem com outros olhos. 

Questão de perspectiva. A fé não é a afirmação teórica de alguma coisa incerta. Ela é a 

aceitação existencial de algo que transcende a experiência ordinária” (ALVES, 2006, p. 

20-21). Alves propõe uma concepção de fé desprovida de dogmas religiosos.  

 

Usaria uma metáfora poética para dizer o que é fé. Fé é aquilo que uma 

pessoa que voa de asa delta tem de ter no momento de se lançar no 

espaço vazio. Não é acreditar em seres do outro mundo, anjos, céu, 

inferno e nem mesmo Deus. Fé é uma atitude perante a vida, 

intraduzível em palavras. Sobre essa confiança nos lançamos sobre as 

incertezas. A fé só existe diante do abismo das incertezas. Quem tem 

certezas não precisa ter fé. É fanático, inclusive capaz de matar os que 

pensam diferente. Quantas pessoas foram mortas em fogueiras e guerras 

simplesmente porque não tinham as mesmas ideias da religião 

dominante? Fico perplexo ao ver pessoas que têm certezas [...].  
Ter uma definição de Deus implica aprisioná-lo na gaiola dos seus 

conceitos. [...] Todas as vezes que eu lido com a beleza e a bondade 

estou lidando com o sagrado. Dizer que Deus é um espírito imutável, 

símbolo de poder, de sabedoria, santidade suprema, falar que Ele é a 

verdade, é onipresente, blá blá blá ... é tudo abobrinha de filósofo, mas 

que nada tem a ver com a experiência das pessoas. [...] Antes que minha 

mãe me ensinasse a rezar (coisa da religião) eu já me comovia com a 

beleza do pôr-do-sol. A beleza do ocaso tem muito a ver com a verdade 

da vida: belo, efêmero, irreversível, impossível de ser aprisionado em 

palavras. O que me conduziu ao misticismo foi a poesia e não a 

Teologia. Faz muitos anos que nada leio de Teologia. Aprendo mais 

com os escritores e as crianças (ALVES, 2006, p. 157). 

 

A experiência da fé passa a ter sua legitimidade ancorada na força sensível da 

utopia e no potencial criativo dos próprios seres humanos. Por isso, para Alves, embora 

ciência, religião e poesia se refiram a níveis distintos da experiência humana, não há 

razão para abrir uma zona de conflitos entre elas, pois todas se fundamentam em uma 

experiência de fé apreendida como a manifestação das convicções interiores da alma 
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 Para Rubem Alves (2006, p. 145), a religião nunca deixa de ser percebido como uma expressão simbólica 

da capacidade humana de transcendência. Contudo, a religião não pode ter a pretensão de “explicar a 

realidade”, mas de expressar aquilo que se encontra nela ausente. Os símbolos religiosos são, por excelência, 

os símbolos da ausência, cuja expressão está conectada com a produção de um universo de sentido.  
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humana 
60

. O fundamental, para ele, é que quem é atravessado por essa experiência de 

fé torna-se capaz de viver o cotidiano como as crianças, os poetas e os mágicos, ou seja, 

embora continue impossibilitado de responder questões relativas à existência de Deus, 

também não precisam endossar ingenuamente posturas de caráter pseudo-místico:  

[...] sou místico, mas não vejo anjo azul às três horas da tarde. Ser 

místico significa ver o brilho da eternidade nas coisas do tempo. O meu 

misticismo é muito material, não tem nada a ver com aquela 

espiritualidade de incenso. Então, por que muitos seguem este tipo de 

misticismo? Porque não conseguem encontrar sentido no cotidiano de 

suas próprias vidas e o procuram em outro lugar. Para mim, quem 

planta um jardim anuncia o Messias (ALVES, 2006, p. 158). 

 

 A imaginação utópica apreendida ora como linguagem da esperança, ora como 

experiência de fé transpõe as convicções teológicas, vigentes originariamente no 

humanismo político de Rubem Alves, para uma compreensão pedagógica da 

humanização, indicando o ser humano como ser de transcendência. Por meio da 

imaginação, a transcendência assume contornos simultaneamente existenciais e 

históricos. Pois apenas um ser capaz de transcendência pode esperar e criar o novo.  

A transcendência é, portanto, o futuro intencionalizado de uma consciência que 

almeja a realização da verdade para a qual tende um novo amanhã. Mas, diferindo das 

crenças teológicas, a transcendência não é mais situada “lá em cima” ou “para além de”, 

estando imersa na vida, nos atos criativos que abrem a história ao possível. No 

pensamento pedagógico-espiritualista não há mais espaço para este tipo de 

transcendência, pois ela é totalmente secular, comprometida eticamente com as 

exigências de humanização da condição humana. Isso significa que 

  

[...] o seu imperativo categórico para a transformação do mundo não 

deriva de um além, mas do seu carácter histórico, da sua inserção 

presente, da sua participação nos sofrimentos da comunidade humana, 

enquanto os seus únicos pontos de referência. Face à lógica da dor e em 

vez de a evitar, como os animais, o Homem pergunta se não é possível 

transformar o ambiente, iniciando como que um processo de gravidez: o 

sofrimento provoca a imaginação, dá à luz aspirações e expectativas e, 

em última análise, dá forma ao comportamento humano. Oposto aos 

animais, que reagem apenas aos estímulos do seu ambiente numa lógica 
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 Assim as ideias religiosas são apreendidas apenas como “fantasias diante do mistério. Eu gosto delas 

como metáforas e não como afirmações da existência [...]. Por vezes, o dito ateísmo é um protesto contra 

os ídolos. Talvez o ateu esteja mais consciente do mistério que os religiosos” (ALVES, 2006, p. 159). 
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de evitamento, o Homem atua a partir da paixão pelo ausente e pelo que 

falta. O Homem quer criar valores (MOREIRA, 2012, p. 25) 
61

.  

 

A transcendência inspirada na imaginação utópica de Alves postula a verdadeira 

aprendizagem como uma desaprendizagem. Pois, o mundo é dessacralizado convocando 

os seres humanos para o trabalho exigente da experimentação de tornar a si mesmos 

disponíveis para o futuro, uma vez que a esperança é esforço de criação.  

O homo creator, o Homem que vive em função do futuro, emerge 

quando a linguagem que sacraliza e paralisa o presente chega ao fim. A 

linguagem do humanismo político opõe-se radicalmente a qualquer 

linguagem que, em nome de uma verdade maior que o Homem, o 

remete para a inumanidade do seu presente. A religião, portanto, é 

destruída em favor da terra, em favor da liberdade do Homem para 

criticar o mundo, por forma a transformá-lo (MOREIRA, 2012, p. 26).  

 

Mas lembremos, a “crítica do céu”, da transcendência na ótica das religiões 

institucionalizadas e da teologia não visa negar dogmaticamente uma “presença para 

além da história”, mas afirmar que, sem a mediação da ação esperançosa, utópica e 

criativa do seres humanos, a negatividade do presente não pode ser superada. Por isso, a 

transcendência alvesiana “não descansa em Deus”, mas permanece como horizonte 

aberto de inquietude na busca de um novo futuro. Dessa ótica, a imaginação utópica nos 

conduz ao aspecto mais instigante do pensamento pedagógico-espiritualista de Rubem 

Alves: despertar nos educadores e nos educandos seu sexto sentido. 

 

4.4 Despertar o sexto sentido da educação: iluminação e desaprendizagem 

 

Um aspecto fundamental para elucidar o tratamento do binômio educação- 

espiritualidade no pensamento de Rubem Alves diz respeito ao modo como ele 

compreende a noção de despertar no âmbito de sua educação dos sentidos. Nesse 

âmbito, afirma Reuber Gebassi Scofano (2002, p. 108), as reflexões pedagógicas 

alvesianas travam um diálogo com o pensamento Zen budista que também funciona 

como uma ponte na passagem de suas ideias teológicas para o campo educacional. 

De acordo com Scofano, os movimentos de contracultura contribuíram para uma 

popularização da filosofia budista, em geral, e do Zen-Budismo, em particular, 
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 Em uma perspectiva claramente nietzschiana, os seres humanos movidos pela transcendência alvesiana 

“não procuram atrás das estrelas um motivo para se sacrificarem, mas se sacrificam livremente pela terra” 

(MEDEIROS, 2012, p. 116), e, sobretudo, pelo amor aos homens concretos. 
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influenciando, no Brasil, o pensamento de muitos intelectuais que criticavam a 

formação do homem unidimensional. No caso específico de Rubem Alves, afirma o 

autor, o interesse no Zen advém do fato dele não se apresentar como um sistema 

fundado estritamente na lógica, superando o modo dualístico de pensar.  

 

[O Zen] nada tem a ensinar, no que se refere à análise intelectual, nem 

impõe qualquer conjunto de doutrinas a seus seguidores. [...] Portanto 

não há livros sagrados no Zen nem tampouco assertivas dogmáticas ou 

qualquer forma simbólica através da qual se obtenha acesso à sua 

significação. Qualquer ensinamento que exista vem mediante nossa 

própria mente. Ensinamo-nos a nós mesmos (SCOFANO, 2002, p. 109). 

 

Dessa ótica, embora sustente sua vinculação à filosofia budista, no Zen os 

ensinamentos budistas são abordados como “ornamentos”, cuja utilidade consiste 

apenas “em limpar o lixo do intelecto, e nada mais” (Idem, p. 110). Por isso, o Zen 

também não se enquadra nas definições convencionais de religião, tendo em vista que 

não realiza cultos aos deuses, nem ritos cerimoniais. Trata-se de uma prática espiritual 

livre de qualquer entrave dogmático, religioso ou filosófico. Contudo, quando dizemos 

 

[...] que não há deus no Zen, isso não quer dizer que o Zen negue sua 

existência. Tanto a afirmativa quanto a negativa da divindade não 

importam ao Zen, pois, quando algo é negado, a própria negativa 

envolve algo que não é negado. O mesmo pode ser dito com relação à 

afirmativa. A proposta do Zen é disciplinar a mente por si mesma, fazê-

la seu próprio mestre através de uma visão introspectiva na sua própria 

natureza. Este aprofundamento na natureza real de sua própria mente ou 

alma é a busca fundamental do Zen-Budismo. Ele é mais do que mera 

meditação, sua prática consiste em abrir o olho mental, a fim de olhar a 

própria razão da existência. Busca a conquista da liberdade, libertação 

de todo e qualquer impedimento não natural. Não existe objeto no Zen 

ao qual possa fixar-se o pensamento. Ele deseja a mente livre e 

desobstruída (SCOFANO, 2002, p. 110).  

 

Assim, o Zen afirma que toda teorização abstrata falha ao tocar a realidade, e 

tudo que demonstra guardar uma autoridade externa é problematizado. Seu propósito é 

apreender a vida de maneira direta, abrindo “os olhos do homem para o grande mistério 

que diariamente lhe é apresentado” (p. 111). Isso significa adquirir 

 

[...] um ponto de vista inteiramente novo, a fim de que possamos olhar 

os mistérios da vida e os segredos da natureza. Isto porque ele chegou á 

conclusão de que o processo lógico comum é impotente para satisfazer 

nossas necessidades espirituais mais profundas. Geralmente, pensamos 

a partir de uma lógica apoiada na identidade de forma que ‘A’ é ‘A’ e 
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que a proposição ‘A’ é ‘B’ é impensável. Nunca podemos quebrar estas 

condições de nossa compreensão. Mas, vem-nos o Zen e declara que as 

palavras são palavras e nada mais. Este desligar da tirania do nome e da 

lógica é, ao mesmo tempo, uma emancipação espiritual, pois a alma não 

é mais dividida em si mesma (SCOFANO, 2002, p. 111). 

 

Por tudo isso, para Scófano, a experiência do Zen caminha na direção do 

pensamento pedagógico de Rubem Alves na medida em que este enfatiza que a 

educação tradicional e a cultura tecnicista alimentam incessantemente a racionalidade 

como forma de sobreposição ao caráter aberto do real.  

Nessa perspectiva, o pensamento pedagógico de Alves retoma do Zen sua 

experiência mais radical: a experiência do satori ou iluminação (SCOFANO, 2002, p. 

114). Esse é um passo importante na medida em que, para os mestres do Zen, ensinar 

significa apenas apontar a meta da experiência a ser alcançada; meta que não pode ser 

alcançada apenas com o domínio conceitual dessa experiência. Rubem Alves assume 

essa compreensão ao defender que o alcance da experiência liberdade, uma das metas da 

formação humana, não pode efetivamente ser ensinada, mas apenas indicada. 

No entanto, o método de “apontar diretamente” para a experiência não endossa 

uma prática educativa espontaneísta, cobrando um trabalho exigente por parte do 

sujeito. O esforço mais importante consiste em “romper com a lógica do discípulo e 

com seus processos conceituais-abstratos de pensamento” (SCOFANO, 2002, p. 115). 

No ensino do Zen é preciso desconstruir as formas tradicionais de “acumulações do 

intelecto”. Como consequência, vários mestres Zen destacam que uma 

 

[...] prática consciente de uma rotina manual qualquer pode ser tão 

favorável para a iluminação quanto a meditação e os rituais presentes 

em outras manifestações religiosas. Por esse motivo, ocupações 

aparentemente triviais como tomar chá, fazer arranjo de flores e cuidar 

do jardim passaram a ter grande importância no Zen-Budismo. No 

Japão, práticas como o Judô, a música, a poesia (haikai) e o teatro 

também estão intimamente ligadas ao Zen (SCOFANO, 2002, p. 116). 

 

Por essas razões, Scofano afirma que Rubem Alves foi um profundo admirador 

dessa filosofia de vida, utilizando vários de seus ensinamentos para criticar, em seus 

textos pedagógicos, o modelo educacional brasileiro. O Zen teria funcionamento como 

uma linguagem alternativa para deslocar as posturas hegemônicas na pedagogia atual, 

que privilegia o racionalismo e o cientificismo, e inserir as linguagens do amor, da 

alegria e do afeto nas nossas escolas. Em outras palavras, as metáforas do Zen foram 
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deslocadas para o terreno da educação com o intuito de invalidar sua compreensão 

como mera transmissão de conhecimentos ou a preparação técnica para uma 

determinada função ou qualificação profissional. Por isso, 

 

[...] quem lê os livros de Rubem Alves [...] vive plenamente a sensação 

de abertura de um novo olhar sobre a educação. Transita 

invariavelmente pela experiência da iluminação. Desaprende uma série 

de maneiras de ver e de ter posturas que ainda são hegemônicas em 

nossa educação (SCÓFANO, 2002, p. 117).  

 

Além de contestar a cumplicidade saber-poder, a pedagogia alvesiana busca 

instaurar na prática educativa relações que potencializem a “simplicidade das pequenas 

coisas do cotidiano” como o amor, o desejo, o lúdico e a singularidade. Tudo isso sem 

“abrir mão de uma ética solidária” (SCOFANO, 2002, p. 117). As metáforas extraídas 

do Zen contribuem para relativizar os postulados do racionalismo, do positivismo e do 

historicismo e suas influências logocêntricas sobre a formação dos sujeitos da educação.  

Ao mesmo tempo, Alves enxerga no Zen a defesa de uma subjetividade não 

calcada no ideário iluminista, mas no imaginário poético, na emoção, no afeto e na 

corporeidade. Isso explica porque o conceito de iluminação no seu pensamento 

pedagógico transforma-se em uma experiência radical de formação humana que ele 

denomina de desaprendizagem. No mundo do Zen, o educador alvesiano se depara com 

uma linguagem para se referir às coisas invisíveis, aquelas coisas que somente os “olhos 

da fé” podem contemplar. Ele próprio sinaliza seu interesse ao afirmar que no Zen-

Budismo “a experiência da iluminação religiosa, Satori, é um terceiro olho que se abre 

para ver as coisas que os outros dois não podem ver” (ALVES, 1981 p. 20).  

Tocamos o ponto essencial da educação dos sentidos de Alves: a existência de 

um terceiro olho que despertaria os educadores e as crianças para relações de 

desaprendizagem fundamentais ao amadurecimento humano. Os olhos físicos garantem 

apenas percepções visíveis. O terceiro olho, adquirido, ou melhor, despertado com a 

iluminação abre nossas percepções ao invisível e que “nada tem de religioso” 

(SCOFANO, 2002, p. 118), pois se trata do mundo simbólico que expressa no mundo 

profano os conteúdos da transcendência humana. Acessar esse mundo é vital para a 

formação humana, na nossa civilização tecnocrática, quando os “esquemas de sentido 

entram em colapso”, produzindo resignação, desespero e niilismo.  
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Lembremos que, para Alves, não é a dor ou o sofrimento que desintegram o 

sujeito, mas a ausência de sentido. Por isso, acessar o mundo invisível gerado pela 

imaginação é vital para nutrir a esperança e impulsionar a práxis criativa. Por isso, ele 

insiste sobre a importância de uma nova maneira “ver” diferente do olhar que rege o 

senso comum objetivo, o que implica outra maneira de encarar a formação humana 
62

.  

Nesse contexto, as posturas dos mestres do Zen-Budismo são esclarecedoras 

para Alves, pois eles não têm a pretensão de ensinar coisa alguma. O que desejam é 

literalmente desensinar. Os mestres Zen estavam “constantemente avaliando a 

desaprendizagem dos seus discípulos e quando percebiam que a desaprendizagem 

acontecera, eles riam de felicidade” (ALVES, 2001, p. 27). A pedagogia dos mestres 

Zen visa desarticular a linguagem lógica para liberar ou despertar os olhos dos 

conhecimentos cristalizados, recuperando a pureza dos olhos de criança.  

 

Os mestres Zen nada ensinavam, pois tinham o objetivo de levar seus 

discípulos a desaprender o que sabiam e ficar livres de qualquer 

preconceito. Utilizavam como artifício pedagógico o Koan. Os Koans, 

na perspectiva de Rubem Alves, são ‘rasteiras’ que os mestres aplicam 

na linguagem dos discípulos, pois eles caem nas ‘rachaduras’ de seus 

próprios saberes (SCOFANO, 2002, p. 120).  

 

A educação dos sentidos, portanto, é uma pedagogia da desaprendizagem. Ao 

desaprendermos vemos mundos nunca antes imaginados. Nessa pedagogia da 

desaprendizagem o aparecimento da verdade ocorre como um lapsus. O lapsus seria 

uma espécie de queda, uma fratura no discurso lógico. É quando ele acontece que surge 

a iluminação. Obviamente, no pensamento alvesiano, a iluminação constitui-se como 

uma metáfora poética, tendo em vista afirmar que a educação dos sentidos exige uma 

abertura do terceiro olho ou o despertar de um sexto sentido.  

 

A meu ver, Rubem Alves constrói o seu pensamento pedagógico 

seguindo os passos desses mestres, pois suas provocações educacionais 

visam exatamente a desestruturar velhas formas de ver a educação. Seu 

pensamento desenvolvido através de crônicas, ‘estórias’, ensaios bem 

humorados e cheios de afeto e apelo para o lado sensorial do homem, 

funcionam como um Koan. Este gera um impacto que em seguida 
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 Nesse aspecto, não podemos deixar de evocar, mais uma vez, a influência decisiva de Nietzsche na 

conformação do pensamento de Rubem Alves. Na perspectiva nietzschiana, o ato de ver não é uma 

função natural, pois o que vemos é o que somos. É necessário ser diferente para (se) ver diferentemente. 

Mas, para ser diferente é inútil refinar a linguagem conceitual ou as teorias abstratas, uma vez que o 

refinamento das teorias só aumenta a clareza da mesmice (ALVES, 2001, p.27).  
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desencadeia a iluminação e a partir desta, uma ressignificação com 

relação ao que pensávamos antes sobre as grandes questões relativas ao 

ato de educar. Ao lermos este filósofo, somos desafiados a desenvolver 

um ´terceiro olho´ e desaprendermos toda uma forma de educar que 

acreditávamos ser a ideal e que, no entanto provoca tanto sofrimento e 

enfado aos alunos (SCOFANO, 2002, p. 121).  

 

Na linguagem do educador-poeta, os mágicos, as crianças, os sonhadores, os 

militantes utópicos, os psicanalistas, os mestres Zen são todos figuras que apontam para 

o caminho da iluminação e da desaprendizagem próprios da educação dos sentidos. 

Assim, ao postular a existência de um sexto sentido, na sua já provocadora 

educação dos sentidos, Rubem Alves ocupa uma posição excepcionalmente singular no 

campo das ideias pedagógicas brasileiras. Ao tematizar a educação por meio de uma 

revalorização das dimensões da imaginação, da ludicidade, do prazer e dos sentidos, 

dimensões comumente desprezadas pela escola, ele mereceria apenas por isso um lugar 

de destaque no estudo de suas ideias. Mas o modo como ele apreende essas dimensões, 

desde uma perspectiva espiritual indica também que suas formulações carregam 

aspectos pouco explorados na formação humana dos educadores. Por isso, no próximo 

capítulo, buscaremos explorar mais algumas contribuições do seu pensamento 

pedagógico-espiritualista para repensar alguns desafios da educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

VARIAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO EDUCAÇÃO-

ESPIRITUALIDADE: LIBERDADE, ESTÉTICA E ERÓTICA NO 

PENSAMENTO DE RUBEM ALVES 

 

 

 

A imaginação, o corpo e os afetos configuram-se na reflexão de Rubem Alves 

como as categorias que nos permitiram apreender as principais convicções espirituais do 

seu pensamento pedagógico. Em 2011, ele publicou uma obra com o título sugestivo de 

Variações sobre o prazer: Santo Agostinho, Nietzsche, Marx e Babette. Apresentado 

como um livro para saborear, nele o leitor se depara com um “método científico regado 

a sensibilidades” (COSTA, 2013, p. 261). O texto inicia reconhecendo o interesse, cada 

vez mais acentuado, dos cientistas pelas artes e suas economias desejantes, mas o foco é 

a sugestão de aproximações entre a construção do conhecimento e a gastronomia.  

O argumento central já havia sido apresentado em obras anteriores sobre a noção 

de sapiência, ou seja, as coincidentes raízes etimológicas de saber e sabor. Mas esse 

livro em particular ocupa um lugar singular no conjunto da sua obra. Além do prefácio, 

são onze ensaios que, de fato, variam tanto na estrutura narrativa quanto nos conteúdos 

e temas abordados. O ponto de articulação entre eles, contudo, é a velhice: perspectiva a 

partir da qual o autor elucida que “a consciência da morte nos dá uma maravilhosa 

lucidez” (ALVES, 2011, p. 09). Trata-se, na verdade, de um mote para evocar, mais 

uma vez, uma das referências constantes em sua obra: o Zaratustra de Nietzsche.  

A velhice indica as metamorfoses vivenciadas pelos seres humanos ao longo do 

tempo, as mudanças históricas marcadas no corpo, construindo uma relação congênita 

entre saberes e fases da vida que permite gestar constantemente o novo no pensamento. 

Citando uma frase de Barthes, no início de sua docência no Collège de France, “há uma 
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idade em que se ensina o que se sabe; mas vem em seguida outra em que se ensina o 

que não se sabe: isso se chama pesquisar”, Rubem Alves enuncia, nesse momento, o 

desejo de escrever como um “cientista”, porém como cientista de uma ciência que 

estaria situada à “beira de uma falésia” e cujo objeto de pesquisa é o seu próprio 

processo existencial, seus caminhos e descaminhos, suas escolhas e descartes. 

Assim, Variações sobre o prazer é uma espécie de “operação metodológica” 

aplicada sobre si mesmo (COSTA, 2013, p. 165) e sobre suas posições teóricas. Alves 

retoma sua educação dos sentidos situada além dos limites extremos da objetividade e 

da subjetividade, e embora sua escrita permaneça conspirando explicitamente “contra o 

método”, nesse texto em particular nosso contador de histórias pretende apresentar sua 

“proposta metodológica” para a educação. Não se trata claro de um método linear, 

objetivo, racional, como o da ciência cartesiana, mas de uma metodologia da inspiração 

e das sensibilidades. Uma metodologia, diz ele, que trabalha para retirar a educação e os 

educadores da paralisia provocada pelas mutações críticas no final do século XX.  

É nesse sentido que ele propõe algumas variações em torno das questões axiais 

do seu pensamento. Em cada variação parte-se do ponto de vista específico de uma área 

do conhecimento e se privilegia um autor. A primeira variação parte da teologia, do 

texto De doctrina christiana de Santo Agostinho. A segunda variação, filosófica, é uma 

conversa com Nietzsche sobre a preocupação com as coisas que podem se tornar 

palavras. A terceira variação toma a economia como mote para uma conversa com 

Marx. A quarta variação é gastronômica e aproxima os temas da ciência e do saber ao 

espaço culinário, conversando com cozinheiras como Babette. Entretanto, a quinta e 

última variação não deixa explícita a área de conhecimento nem o autor privilegiado.  

Nos termos de Costa (2013, p. 266), essa última variação sobre o prazer é, no 

fundo, um “saboroso chocolate mentolado”, ou seja, uma reflexão dedicada ao amor e 

ao prazer na educação, considerados como a quintessência da pedagogia, e como o 

leitor rapidamente vai se dando conta o interlocutor é o próprio Rubem Alves. Por meio 

desta variação, ele propõe aos educadores uma sistematização metodológica da sua 

sapiência culinária, o equivalente epistêmico da sua educação dos sentidos (p. 265).  

Nesse âmbito, a questão central da educação seria como ter conhecimento do 

desejo e o que fazer para produzi-lo nas práticas educativas. A hipótese condutora 

afirma que, além do conhecimento acumulado, verificado e atestado, existe um nível de 

saber no qual se delineia variações significativas e existenciais do prazer de saber e 
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conhecer. Com base nesses deslocamentos sensíveis do pensamento de Rubem, neste 

último capítulo, abordamos a liberdade, a estética e a erótica como variações da 

compreensão alvesiana da relação educação-espiritualidade, com vista a delimitar os 

principais desafios na formação humana do educador na atualidade. 

  

5.1 A liberdade no pensamento pedagógico-espiritualista de Rubem Alves 

 

O tema da liberdade sempre gozou de uma importância vital para a discussão 

filosófica e pedagógica sobre a formação humana no Ocidente. Isso ocorre porque, 

segundo Lalande (1999, p. 619), “[...] o espírito já significa a própria liberdade”. No 

contexto das análises arqueogenealógicas (SEVERINO, 1999, p. 196), no qual se 

situam as ideias pedagógicas de Rubem Alves, a noção de liberdade emerge diretamente 

de uma reflexão de natureza eminentemente política voltada à resistência dos controles 

difusos nas instituições sociais, sendo apreendida, portanto, fora dos esquemas 

epistêmicos, e convergindo no projeto de busca de sentido para o existir humano.  

A liberdade é apreendida como prática concreta de emancipação, tomando 

distância do modelo de conhecimento exemplificado pelos ideais do cartesianismo e do 

positivismo, considerados incapazes de cumprir a promessa de libertação do homem. 

Percebe-se que a força-motriz desta perspectiva (arqueogenealógica) remonta ao 

pensamento de Nietzsche, na medida em que este desdobra uma avaliação radical do 

papel do conhecimento (LARROSA, 2002), ao mesmo tempo em que resgata o papel 

das paixões e dos afetos como vitais aos processos de criação e aprendizagem.  

Nesta linha de argumentação a liberdade não se configura como uma 

propriedade do homem, um atributo ôntico, manifestando-se desconectada de visões 

apriorísticas acerca da natureza humana, por mais sofisticadas que essas possam se 

apresentar. As perspectivas arqueogenealógicas não buscam “fundamentar a liberdade”, 

mas incitar novos modos de pensamento, analisando, neste percurso, como o próprio 

conhecimento pode alimentar formas específicas de aprisionamento ou desdobrar 

processos de autotransformação (VEIGA-NETO, 2003). A liberdade, portanto, é mais 

que obediência a padrões racionais; a liberdade é, antes de tudo, uma prática, quer dizer, 

uma atitude crítica às múltiplas e sofisticadas formas de aprisionamento.  

O pensamento pedagógico-espiritualista de Rubem Alves absorve esse tipo de 

compreensão quando discute as premissas do seu humanismo político, ainda em suas 
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reflexões teológicas, sendo depois transpostas pedagogicamente no desejo de uma 

emancipação ou educação dos sentidos, o que culmina na defesa de um sexto sentido, 

cujo despertar seria imprescindível aos processos de formação humana. Além de 

atualizar a capacidade imaginativa dos sujeitos, despertar esse sexto sentido visa o 

cultivo de um olhar atencioso para com o próprio desejo de aprender dos educandos.  

Desse modo, a liberdade aparece estreitamente vinculada à dimensão dos 

prazeres e dos afetos, tendo como foco a capacidade humana de transcender e superar os 

acordos silenciosos (ALVES, 1999, p. 161) que reprimem e oprimem nossas 

experimentações sensíveis como seres-para-a-liberdade. A liberdade é situada, 

portanto, no compromisso engajado que assumimos com o possível, fazendo com que a 

verdade nesse âmbito seja algo com que a pessoa compromete sua vida. 

     

Minha hipótese é a de que, dentro dos limites da linguagem científica, 

o sentido da verdade é determinado por uma atitude contemplativa. A 

contemplação volta-se para o que é dado. Ela procura entidades e 

estruturas que sejam atuais, já presentes diante do sujeito. Discursos 

expressivos como religião, ideologias, utopias, poesia, sonhos, ao 

contrário, emergem do contexto da ação. Opondo-se a contemplação, 

na ação livre e criativa o sujeito busca o possível. Objetos e estruturas 

não constituem a meta da sua busca (ALVES, 1999, p. 146). 

  

A passagem acima ressalta que, para Rubem Alves, as normas instituídas para a 

produção do conhecimento científico desprezam os saberes que se expressam por um 

ato de liberdade existencial. Ele afirma que o discurso de verdade que estrutura os 

campos do conhecimento científico sufoca a liberdade de saber.  

 

‘Que é?’. A questão ontológica afirma silenciosamente que a realidade 

é objetivamente determinada. Ela está ‘fora do aí’, para poder ser 

descoberta. Os filósofos não são chamados a criar nada, mas 

simplesmente a contemplar. Um sujeito humano nada pode fazer para 

transformar, abolir ou recriar o logos. Ele pode, porém, compreendê-

lo. A tragédia grega é a expressão artística deste acordo silencioso. Ela 

descreve o homem revoltado contra a realidade (o destino) e, apesar 

disto, condenado de antemão a ser vencido. O trágico é o confronto do 

homem que luta contra ‘o que é’, a oposição entre o ontológico e o 

psicológico, o conflito entre o particular e o universal. O herói trágico 

luta em vão; o filósofo contempla e compreende com tranquilidade. É 

neste contexto que a verdade emerge, como harmonia entre a palavra, 

o discurso e a estrutura ontológica das leis que mostram a necessidade 

eterna (ALVES, 1999, p. 148). 
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Assim, a forma de pensamento privilegiada na cultura ocidental engendrou a 

repressão política e existencial da liberdade humana de acessar diretamente a realidade, 

que fica comprometida diante de um processo global que oprime a criatividade humana. 

Por isso, os acordos silenciosos da ciência moderna operam na direção contrária aos 

objetivos da formação humana no seu pensamento pedagógico-espiritualista.  

Para se jogar o jogo da ciência, portanto, se requer uma radical 

assepsia do discurso. Tudo que traz a marca do sujeito empírico deve 

ser eliminado. Emoções, desejos e valores devem ser extirpados, 

exatamente como um cirurgião, mediante uma boa assepsia, limpa o 

campo antes de operar (ALVES, 1999, p. 151). 
 

O conhecimento científico pretende o controle das leis da realidade, colonizando 

as formas vivas de produção de saber e desqualificando aqueles adquiridos no mundo da 

vida. Nesse contexto, Rubem Alves reevoca, ao demonstrar sua preocupação com o 

processo de domesticação da liberdade no campo do conhecimento, o papel da utopia. 

 

Mannhein, por exemplo, foi um cientista que ficou muito perturbado 

com esta perspectiva. Ele estava convencido de que a liberdade, bem 

como todas as encruzilhadas em que ocorrem mudanças qualitativas 

são inadmissíveis sem a força da imaginação utópica. O discurso 

utópico se distancia muito do conhecimento científico, porque 

expressa sofrimentos, desejos, aparições e saudades. Seus símbolos, 

de fato, não descrevem o que é empiricamente determinado como a 

realidade social. A mentalidade utópica busca uma ordem social que 

não existe em lugar algum. Não obstante, segundo Mannheim, este 

elemento utópico possui importância básica, quando mudanças 

qualitativas estão para ocorrer na história (ALVES, 1999, p. 155). 

 

A massificação do conhecimento científico contribuiu para eliminar toda forma 

de conhecimento que busca transcender a realidade. Como consequência, a liberdade 

deixa de se apresentar como um caminho de “despertar o ser” para o sentido.  

Mas a compreensão do “sentido do ser” não depende de uma “definição abstrata 

do homem”, e sim da confiança na sua capacidade de “recriar novamente o seu mundo e 

a si próprio” (ALVES, 1987, p. 60). Por isso, a liberdade é percebida no modo como 

alguém sonha mesmo nas situações de sofrimento, uma vez que é “no cativeiro [que] os 

presos sonham com liberdade e no exílio aparecem as canções de retorno”. A liberdade 

é o que, no mundo humano, contribui para delinear um horizonte de esperança. O 

esforço para criar outra história é a prova ontológica da liberdade. A liberdade é um ato 
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de transcendência destinado ao futuro, expandindo a consciência e a capacidade de 

mobilização das forças formativas para a gestação de um novo amanhã.  

 

[A liberdade é a] expressão de uma profunda preocupação com o 

homem no mundo, com a sua transcendência, com a preservação do 

caráter autenticamente humano, consistindo numa radical oposição a 

tudo que significa a perda da singularidade da existência em qualquer 

coisa que a engolfe ou submerja (ALVES, 1987, p. 81-82). 
 

 A liberdade surge inseparável do movimento efetivo de libertação, 

exemplificado, por Rubem Alves, no processo de metamorfose do espírito descrito em 

Assim falou Zaratustra. Nessa obra, Nietzsche indica três metamorfoses ou 

transformações do espírito. Incialmente o espírito viveria sua formação como camelo; 

em seguida, torna-se um leão e posteriormente uma criança. O camelo simboliza o 

espírito heroico que suporta a carga existencial herdada das tradições culturais da 

humanidade. O camelo representa o indivíduo capaz de suportar o fardo de pesadas 

tarefas na busca do conhecimento. É também um espírito realista, pois se pretende 

capaz de ver o que a realidade se torna a cada momento 
63

.  

 Ao superar esse estado, o camelo torna-se leão, símbolo do espírito libertário 

(do ativista revolucionário, por exemplo), aquele que se rebela contra a opressão dos 

deveres impostos. Mas é tão somente ao liberar-se concretamente dos deveres impostos 

de maneira exógena que o leão se transforma em criança, ou seja, converte-se em 

espírito criador, aquele que cria para si a liberdade de novas criações, superando a 

reatividade do leão e tornando-se puramente afirmativo, espírito lúdico. 

 Nesse momento, o espírito transforma-se em criança. Tocamos aqui a ideia 

seminal do pensamento pedagógico-espiritualista de Rubem Alves. A criança representa 

a própria liberdade humana, a dinâmica que reabre o presente para o nascimento do 

novo. Por isso, a liberdade confunde-se com a afirmação da vida. Em O Amor que 

acende a Lua (1999, p. 123), esse entendimento é apresentado em uma reflexão sobre o 

prazer que o conhecimento pode proporcionar ao homem, na medida em que: “[...] o 

conhecimento prazeroso é aquele que nos abre a janela do mundo”. Em outras palavras, 

o conhecimento prazeroso nos coloca face a face com a presença aberta do mundo, e 

diante dessa presença nossos corpos e almas ficam “abobalhados de assombro”.  

                                                           
63

 Seu valor também é determinado em Ecce Homo, quando Nietzsche diz: “Quanta verdade suporta, 

quanta verdade ousa um espírito? Cada vez mais tornou-se isto para mim a verdadeira medida de valor”. 
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 Percebemos que Rubem Alves encontra nas três metamorfoses do espírito mais 

do que uma simples inspiração ética ou uma nova teoria antropológica. Esta fábula 

poética constitui as bases mesmas da formação humana do educador. Alves enxerga 

nela uma “libertação da liberdade”. A criança conota, nesse contexto, uma concepção de 

tempo não linear e intempestiva, a forma viva do aión, o instante eterno da decisão. 

Nessa figura da infância, consuma-se o declínio do sujeito epistêmico moderno e indica-

se novas formas políticas e éticas de subjetivação, isto é, de “liberdade liberada”.  

 Não casualmente, Rubem Alves endossa enfaticamente uma das últimas 

afirmações de Zaratustra: quem tem o espírito e o coração livres tem a cabeça como 

uma víscera do coração. Saber ouvir o próprio coração e ter coragem para seguir suas 

orientações sensíveis e diretas constituem as lições do educador da Boa Esperança 

acerca da infância e do modo como os educadores precisam entrar em relação com ela.  

A liberdade do espírito humano decorre diretamente da grandeza de um coração 

infante pleno de amor e coragem, sem com isso deixar de se comprometer com a criação 

coletiva de novos valores, mesmo que isto signifique enfrentar o risco da própria morte. 

Por isso, Alves insiste que o grande perigo da liberdade é o medo da morte, pois “o 

medo torna [o sujeito da liberdade] prisioneiro e o impossibilita de ser aquilo que 

ontologicamente deveria ser” (ALVES, 1987, p. 193). O medo faz o sujeito da liberdade 

se retrair em sua potência de existir, passando a viver como estratégia para se defender.  

 

Somente através da coragem de ser livre para a morte, aceitando-a como 

limite da sua existência e deixando de lutar contra essa realidade que se 

aproxima. A liberdade para a vida se encontra com a liberdade para a 

morte [...] aceitar a morte constitui uma pré-condição para a libertação 

do corpo para as possibilidades que são dadas [...] o triunfo da vida 

sobre a morte, portanto, não resulta da reconciliação humana com ela. 

Este triunfo emerge, sim, da irreconciliação do homem com a morte, 

devido ao seu amor pela vida, assumindo a forma de um desejo-de-ser-

para-a-morte-em-favor-do-mundo (ALVES, 1987 p. 194). 
  

O ser-para-a-liberdade alvesiano é, portanto, um ser que vive-em-favor-do-vida. 

É um ser ontologicamente chamado à alegria de viver, mas para isso precisa aprender a 

reinventar a si mesmo e ao mundo para a expansão criativa dos poderes da existência. 

Verificamos, assim, que o ponto de partida das convicções espiritualistas de Alves é 

também o ponto de chegada das suas ideias pedagógicas. A questão da liberdade ocupa 
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o lugar de maior relevância em todo seu pensamento. A condição antropológica humana 

é o que permite responder, em liberdade, aos apelos que o mundo lhe dirige. 

 

Do ponto de vista histórico, Homem e Mundo permanecem em aberto, 

inconclusos, uma vez que as possibilidades de relação entre eles nunca 

se esgotam. Este excesso relacional é, no entanto, desgastado pela 

ausência do futuro, sempre que o poder da desfuturalização, da 

dominação e da impotência nega a possibilidade da liberdade e da 

dignidade, colocando o poder no lugar da vida, enquanto valor último 

(MOREIRA, 2012, p. 19).  

 

A liberdade constitui-se então como um espelho da transcendência humana, 

refletindo a linguagem da esperança, dos sonhos e da utopia no pensamento 

pedagógico-espiritualista de Alves. O exercício da liberdade engloba a vocação do 

próprio mundo, isto é, compreende as possibilidades abertas na vida. Ao mesmo tempo, 

coloca em jogo a possibilidade de recriarmos a nós mesmos, renovando a esperança. 

Vocação aqui quer dizer, simplesmente, que não pode haver compreensão existencial 

sem presentificação histórica, pois o ser humano não pode viver na indiferença.  

Na indiferença o ser humano se “fossiliza” e deixa de ser plenamente humano. 

Mergulhando na indiferença, ele cai na resignação, no desespero ou, pior, deixa-se 

conduzir pelos poderes dominantes, abdicando da própria liberdade.  

 

Com efeito, a maior alienação é a conscientização de ser dominado por 

um poder que não permite que alguém se torne criador (autor) da sua 

própria história, reduzindo-o a uma situação reflexa-repercussiva. Ou 

seja, uma consciência que se torna reflexa, incapaz de ser sujeito, 

privada de um sentido de direção e de vocação histórica, subtraída da 

capacidade de entretecer um diálogo crítico com o seu ambiente, torna-

se muda. Determinada pela reflexividade e pelo mutismo (mudez), a 

consciência oprimida é reduzida à inércia (MOREIRA, 2012, p. 12). 

 

Assim, o que Rubem Alves entende por vocação é nada menos que “a vontade 

condicionada pela linguagem” (MEDEIROS, 2012, p. 10). Isso significa que as relações 

com o mundo humano não segue as leis necessárias (fatuais) da natureza, pois a 

linguagem define os limites do mundo humano, revelando também os limites do próprio 

ser humano. A vocação diz a linguagem sobre a humanização, a qual pode ser dita 

apenas “[...] no contexto histórico em que o Homem se encontra e a partir dos 

compromissos concretos que o seu presente e futuro exigem dele”.  
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A vocação para a liberdade expressa um novo tipo de humanismo, que não se 

baseia numa definição abstrata da essência do Homem, mas sim na sua liberdade 

concreta, na sua capacidade de criar o mundo e a si mesmo. Princípio axial da 

pedagogia de Alves: humanização é criação de um futuro de liberdade para todos os 

seres humanos. Essa verdadeira crença pedagógica alvesiana, a dialética da liberdade 

(apenas um sujeito livre cria as condições para um novo futuro que liberta das várias 

formas de passividade e opressão) decorre originariamente do seu humanismo político, 

o qual consiste em uma “associação inédita” entre humanismo e messianismo.  

 

[...] porque o presente não é visto como finalizado, é possível e 

necessário procurar por aquelas possibilidades entretanto ausentes no 

presente [...]. Assim se gera um novo amanhã, no qual a negação e a 

esperança se tornam históricas, justamente quando o Homem se 

descobre sujeito histórico capaz de criar um novo amanhã. Eis assim 

apresentada pelo nosso autor a política como evangelho, o anúncio de 

uma boa nova em que, caso o Homem emerja da passividade e 

reflexividade como sujeito da história, anuncia a criação de um novo 

futuro. Temos, portanto, uma nova compreensão de Homem, um novo 

paradigma de humanização (ou de libertação), não como definição 

prévia do humano, mas enquanto processo e descoberta de novas 

dimensões e critérios de humanidade (MOREIRA, 2012, p. 19).  

 

Mas se a linguagem do humanismo político reveste uma linguagem de 

esperança, na fase pedagógica de seus escritos caberá ao educador revestir a prática e as 

relações educativas com a linguagem dos afetos, tendo em vista o futuro aberto e o 

cultivo das potências criativas dos seres humanos. A ênfase alvesiana na linguagem dos 

afetos indica um dos desafios a serem enfrentados na formação humana do educador, 

pois a esperança está, cada vez mais, sendo subsumida pelo poder da linguagem do 

cientificismo e do tecnologismo. A sociedade tecnológica domestica o futuro, visando o 

crescimento meramente quantitativo das dimensões humanas.  

 

Uma sociedade nova e melhor é sempre possível, razão pela qual aquela 

linguagem se compromete em nomear aquilo que está ausente. Esta 

categoria crítica da esperança denuncia todas as promessas 

desumanizadoras de um sistema que tudo promete. E não apenas 

denuncia a pretensão domesticadora do sistema tecnológico, como 

afirma o carácter criativo da ação humana, mediante a qual o Homem se 

torna construtor da história (MOREIRA, 2012, p. 21).  
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De fundamental importância, para os propósitos de nosso estudo, é a percepção 

de que se a crítica (teológica) vigente no humanismo político alvesiano já endereçava 

um duro golpe à linguagem do cientificismo tecnicista, da absurdidade e da ideologia do 

realismo moderno, no âmbito de suas ideias pedagógicas essa crítica visa não apenas 

“negar”, mas antes afirmar as condições ainda abertas para a humanização 
64

. As ideias 

pedagógicas de Rubem Alves encontram suas fontes primeiras em um conjunto 

heterodoxo de posições filosófico-espiritualistas, cujo ponto de convergência é a 

convicção enraizada de que os seres humanos não podem se humanizar em uma 

sociedade que valoriza as falsas virtudes do Homem unidimensional.  

Por isso, o foco de sua pedagogia não são os meios, os métodos, as técnicas de 

ensino, mas a tarefa de “entender o processo de humanização” (ALVES, 1986, p. 36). 

Esse entendimento, no entanto, não pode ser abstrato, pois visa uma ação específica; 

ação pela qual o sujeito torna-se capaz de criar uma ruptura na história, gestando uma 

mudança qualitativa que permita nascer o novo. Essa descontinuidade radical indica 

uma visão sui generis da transcendência humana como “impacto no tempo”, ou seja, 

como capacidade efetiva de intervenção na história. A transcendência, nesse caso, 

expressa o próprio tornar-se humano enquanto tornar-se subjetivamente livre.  

Em síntese, a humanização é subjetivação enquanto verdade e realidade. Mas o 

evento da humanização precisa deixar marcas profundas na terra. A transcendência visa 

então “encarnar uma paixão” capaz de engajar os seres humanos com o futuro, 

tornando-se ação livre que cria o inédito e reconcilia a existência e a realidade. Essa 

compreensão inclui a paixão como elemento central de uma vida autêntica, isto é, uma 

vida voltada para o máximo das suas possibilidades. Mais: essa visão é extremamente 

crítica em relação a toda posição teórica que cinde o mundo da liberdade 

(transcendência) e o mundo do tempo-espaço (historicidade) 
65

.  

Por essa razão, Alves extrai, pouco a pouco, de seu pensamento posições 

espiritualistas consideradas inicialmente como esclarecedoras do processo de 

humanização tais como as defendidas por Kierkegaard e Karl Barth. No diagnóstico 
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 Como temos enfatizado, ao longo de nossa argumentação, a gênese dessas ideias não é exatamente o 

ideário escolanovista apesar da similitude do vocabulário mobilizado. 
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 Essa é uma das razões pelas quais, Rubem Alves (1986, p. 43) embora considere o existencialismo, 

principalmente o de Kierkegaard, um paradigma importante para a compreensão da humanização não 

oferece todos os recursos necessários para um projeto pedagógico voltado à liberdade humana concreta. 
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alvesiano, esses pensadores fundamentais na elucidação do sentido da existência 

humana acabam por negar que a história seja também portadora de humanização. 

 

[Para eles] a história não oferece nenhuma promessa messiânica, senão 

desespero, frustração e destruição do Homem. Daí a tarefa antisséptica 

da teologia, enquanto linguagem liberta de falsas esperanças criadas 

pela compreensão acrítica do Homem e da história. Como não seria 

possível qualquer esperança de humanização senão pela sua negação, 

sucede que não havia como ter esperança senão no contexto do 

desespero da história. O paradigma barthiano de humanização seria 

radicalmente crítico, segundo o mote da sua ‘teologia da crise’. A 

possibilidade da libertação humana adviria do lado de Deus, enquanto 

dádiva gratuita. Mas este Deus, no qual resta a realização de todas as 

esperanças humanas, está radicalmente para além da história. Como 

Kierkegaard, Barth repetia a infinita diferença qualitativa entre Deus e o 

Homem, a eternidade e o tempo (MOREIRA, 2012, p. 35). 

 

A crítica alvesiana é incisiva. Para esses autores, a humanização não seria uma 

das possibilidades imanentes à história porque “Deus não pode ser apreendido, uma vez 

que permanece escondido, além da história, como o Totalmente Outro” (MOREIRA, 

2012, p. 35). Nesse sentido, a transcendência seria basicamente separação, oposição, 

negação. Esses autores entendem que a “graça de Deus” opera apenas quando as 

“possibilidades da história se esgotam”, reabrindo a possibilidade da esperança.  

Esse carácter “contra-o-mundo da transcendência” faz com que a esperança se 

realize em uma realidade meta-histórica. Por isso, mais próxima das convicções 

espirituais de Rubem Alves é a defesa, pelo professor de teologia Jürgen Moltmann, da 

transcendência como a liberdade de resposta dos seres humanos a um futuro que "ainda 

não" existe, justamente sob a forma de esperança. Com a ressalva de que, para Alves 

(1986, p. 67), a esperança não nasce do desejo de um “reino transcendente”, mas do 

próprio carácter inacabado, inconcluso e aberto da condição humana. 

 

[Alves] entende a esperança como extensão da consciência humana, 

quando olha para o carácter inacabado ‘daquilo que é’ [...]. O Homem, 

portanto, cria o futuro, o qual nunca está determinado, senão enquanto 

produto da sua ação. No fundo, o principal conflito entre a linguagem 

do humanismo político e a linguagem da esperança sugerida por 

Moltmann é que a primeira entende a negação, a esperança e a criação 

de um novo futuro como radicadas na condição do Homem inserido na 

história, na sua encarnação. O segundo, pelo contrário, vê a sua situação 

como profana, sem possibilidades. A única possibilidade apenas se 

torna real quando o Homem é confrontado com uma realidade não-

histórica e transcendente (MOREIRA, 2012, p. 43). 
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Essa discussão nos ajuda, por um lado, a esclarecer as razões da ruptura de 

Alves com a linguagem teológica institucionalizada, e, por outro, elucida a originalidade 

de sua compreensão da educação como prática da liberdade. Assim, ele recusa 

energicamente a oposição entre “dois mundos” diferentes e opostos, base da noção de 

transcendência das religiões, mas acolhe a experiência da fé como uma linguagem 

expressiva (poética) da paixão de educar pela libertação humana. Diferente das 

tendências pedagógicas consideradas como críticas, no momento da elaboração das suas 

ideias educativas, Alves não abandona a linguagem da fé que anima e sustenta seu 

desejo de uma educação renovada e transformadora. Por isso, o contador de histórias 

“espanta” os teóricos da educação ao anunciar a vocação ontológica para a liberdade.  

Alves (1986, p. 83) demarca uma posição contra qualquer prática educativa que 

desistoricize o processo de humanização, mas permanece sustentando a dimensão da 

transcendência como uma questão fundamental da liberdade como gestação do futuro. A 

questão da transcendência permanece como o núcleo espiritualista do seu pensamento 

transportado para sua reflexão pedagógica acerca da imaginação criativa.  

A própria ênfase no corpo e nos sentidos deriva do poder transcendente da 

imaginação que revela a condição antropológica humana como uma experiência em 

aberto. Seu otimismo pedagógico é simultaneamente um otimismo antropológico e um 

otimismo histórico. Para ele, “a humanização é tarefa do homem, enquanto forma de 

otimismo que combina a confiança na vocação do homem para a liberdade, a sua 

determinação para criar um novo futuro, e a confiança na abertura da história para esta 

concretização” (ALVES, 1986, p. 48). A liberdade para o futuro indica que todo ser 

humano já se encontra disponível para agir em conformidade com suas paixões. 

Obviamente, este otimismo, tornado “romântico” pela crítica pedagógica 

contemporânea, está sempre confrontado com a realidade dos sistemas dominadores e 

repressivos, o que leva Alves a deslocar sutilmente sua concepção de liberdade “que 

ocorre na história, para além da história, sem prescindir da história, mas para além de 

qualquer lógica de cálculo estatístico-quantitativo” (MOREIRA, 2012, p. 47). A fim de 

confirmar suas convicções espirituais, no campo da educação, ele faz variar a liberdade, 

apresentando-a como criação da vida como obra de arte. A liberdade alvesiana torna-se 

ela mesma como uma criança, que tendo medo do escuro se deixa seduzir pelos 

encantos dos cantos e dos contos para conseguir sossegar, dormir e sonhar. 
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5.2 A Estética como criação das potências espirituais da vida 

  

Para Rubem Alves, a liberdade não se confunde com o livre arbítrio, sendo antes 

um processo existencial de criação de novos valores e acontecimentos. Ser livre, 

portanto, é entrar em um campo de experimentação que visa introduzir o maior 

coeficiente possível de novidade na vida. Com isso, o sujeito da educação, no seu 

pensamento pedagógico-espiritualista, não é o suporte sempre idêntico das mudanças, 

ele não é sujeito no sentido de substrato substância, essência metafísica a garantir a 

efetividade dos processos de formação humana. O sujeito alvesiano se confunde com a 

atividade poética, resulta de um processo indeterminado de subjetivação.  

Por essa razão, a formação do sujeito alvesiano não se deixa mover por códigos 

restritivos de condutas normativas, mas por uma arte de viver. Do que decorre o sentido 

trágico da docência enquanto atividade que lida com uma multiplicidade de relações de 

força, uma miríade de afetos e impressões sensíveis. Na esteira de sua crítica ao sujeito 

iluminista da ciência moderna, o sujeito alvesiano 

 

[...] se forma através de suas distintas relações e estas relações 

apresentam diferentes sujeitos, ou modos distintos pelos quais o sujeito 

se relaciona. É a relação que forma o sujeito. Tal relação é 

profundamente imanente e distingue-se, portanto, do sujeito kantiano 

transcendente e do sujeito fichteano metafísico. Estes últimos estão para 

além da história, são sujeitos universais. Tanto Nietzsche quanto 

Foucault procuram mostrar que este sujeito considerado universalmente 

é uma construção histórica. Ele é a posteriori e se constrói em função de 

suas experiências (GONÇALVES, 2001, p. 35).  

 

Como enfatiza Severino (1999), a reflexão pedagógica de Rubem Alves em 

torno da liberdade gradativamente se desloca para o âmbito de uma estética da 

existência. A estética torna-se o elemento crucial em que o ser humano faz a experiência 

de sua singularização ética e política. Com isso, a formação humana deixa de se ancorar 

em um plano ideal, um modelo, um tipo fixo, a partir do qual os educandos são 

avaliados, perdendo sua concretude de “carne e osso”. A arte, ao contrário, por estar 

ligada à vida de forma imanente permite descortinar novas possibilidades de formação. 

 

A tentativa da estética [...], desde seu estabelecimento como disciplina 

filosófica por Baumgartem, foi lutar pela emancipação dos sentidos e 
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liberá-los dos velhos constrangimentos metafísicos. Essa ideia foi-se 

ampliando, e o que se assiste, hoje, são suas próprias consequências, 

que apontam para uma mudança cultural radical, com o corpo e os 

sentidos tornando-se tão importantes quanto o intelecto e a razão 

(HERMANN, 2005, p. 15). 

 

Vale ressaltar que a estética sempre foi um campo subalternizado pelo 

pensamento filosófico. Nadja Hermann, na obra Ética e Estética uma relação quase 

esquecida (2005), aponta a estética como o elemento ocultado das teorias pedagógicas, 

uma vez que mobiliza uma dimensão libertária dos processos formativos ao despertar 

uma tonalidade afetiva sui generis chamada de emoção estética que incita nos seres 

humanos uma experiência altamente prazerosa, o que foi, segundo Rubem Alves, 

considerado um fenômeno altamente perigoso pelos poderes vigentes. 

 A experiência estética opera na contramão dos processos repressivos de 

racionalização e domesticação da capacidade humana de criação e imaginação, 

emancipando os sentidos e os desejos. Isso ocorre porque 

 

[...] a experiência estética traz o estranho, a inovação e a pluralidade. 

A necessidade de salvar o não idêntico e o contraditório, as 

dificuldades de lidar com a oposição razão-imaginação, espirito-

corpo, contingência-necessidade, unidade-pluralidade, decorrentes de 

interpretações metafísicas do mundo. Trata-se do reconhecimento do 

estético, como um modo de conhecer pela sensibilidade, onde se 

refugiam pluralidade e diferença (HERMANN, 2005, p. 29-30). 

 

Amplificando essa posição, Rubem Alves (2011, p. 94) afirma a existência de 

uma relação sinérgica entre a dimensão estética e a dimensão do mistério transcendente 

do qual brotam as mais profundas esperanças humanas. Para ele, os valores estéticos são 

aqueles que “despertam o amor e os símbolos que fazem sonhar”. Mais: de acordo com 

as convicções espirituais de Alves, a experiência estética toca em uma espécie de 

“imaginação selvagem”, isto é, aquela forma de imaginação que é própria das crianças, 

dos mágicos, dos militantes, dos poetas e dos apaixonados cujos movimentos e ações 

apontam para a criação de mundos gestados utopicamente que apelam para “uma terra 

sem males, o fim da dor, a expansão da compreensão, o domínio da justiça”. 

 

[...] Creio em valores estéticos. Acho que a vida é esta coisa indefinível 

que se chama felicidade e que se faz não só com as cifras da economia, 

mas frequentemente contra elas. Há coisas que não podem ser trocadas 

por dinheiro: a beleza das Sete Quedas, o mistério de uma mata, e as 
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fantasias dos pios das corujas, regatos cristalinos, praias limpas e bichos 

que nunca vimos, mas que sabemos são nossos irmãos e parte deste 

mistério magnífico que é o nosso mundo e nosso corpo (ALVES, 

2011, p. 95). 

 

A estética permite encarnar o mistério da condição humana no mundo. Da 

estética deriva então sua própria utopia pedagógica: a arte torna possível abandonar 

todos os “instrumentos de tortura” da educação moderna. A formação humana orientada 

pelos valores estéticos libertaria o corpo e a alma das crianças e dos jovens para o 

brinquedo e para o amor. Podemos afirmar que no ideário pedagógico-espiritualista de 

Rubem Alves a experiência estética confunde-se, de fato, com o satori budista, 

libertando nossa capacidade de olhar, de olhar além do que a visão objetiva permite.  

Para isso, a formação humana do educador precisa desenterrar as raízes 

metafísicas da pedagogia, deixando à mostra o vazio opressivo que tem esmagado as 

vidas de nossas crianças nas escolas atuais (ALVES, 1986, p. 83). Nesse âmbito, a 

estética é o meio para despertar os educadores do sono dogmático da pedagogia. A arte 

“acorda” os educadores de todas as formas de dogmatismo, recuperando o 

encantamento, o prazer e a alegria necessários à arte de ensinar e à arte de viver. 

   

Lembro-me, com nítida precisão, do momento que tive a nítida 

percepção intelectual que libertou minha razão para pensar. Eu estava 

no seminário. Repentinamente, com enorme espanto, percebi que 

todas aquelas palavras que outros haviam escrito no meu corpo não 

haviam caído do céu. Se não haviam caído do céu, elas não tinham o 

direito de estar onde estavam. Eram demônios invasores. Abriram-se-

me os olhos e percebi [...]. Foi numa Sexta-Feira da Paixão que 

compreendi. Uma rádio FM (Amparo) estava transmitindo, um dia 

inteiro, música da tradição religiosa cristã. E eu fiquei lá, assentado, 

só ouvindo. De repete, uma música de Bach, e a beleza era tão grande 

que fiquei possuído e chorei de felicidade: ‘A beleza enche os olhos 

d’água’ (Adélia Prado). Percebi que aquela beleza era parte de mim. 

Não podia ser arrancada do meu corpo. Durante séculos os teólogos, 

seres cerebrais, haviam se dedicado a transformar a beleza em 

discurso racional. A beleza não lhe bastava. Mas os artistas, seres do 

coração, sabem que a mais alta forma de verdade é a beleza. Agora, 

sem a menor vergonha, digo: ‘sou cristão porque amo a beleza que 

mora nessa tradição. As ideias? Chiados de estática, ao fundo...’. 

Assim proclamei o único dogma da minha teologia cristã erótico-

herética: ‘Fora da Beleza não há salvação’ (ALVES, 2002, p. 132). 

 

          Tendo emergido no contexto de suas reflexões teológicas, como evidencia a 

passagem acima, a percepção alvesiana do papel formativo da arte (a beleza nos salva 
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de nós mesmos) resgata a educação para o presente do corpo com seus signos e seus 

afetos, ressignificando o conhecimento e priorizando as relações inter-humanas. A 

experiência estética literalmente desperta as emoções que desvelam outras percepções 

da realidade, emancipando o amor à vida, a exaltação aos valores nobres do corpo e a 

bondade do coração humano. Nos termos de Hermann (2005, p. 82), a emoção estética 

contribui para repensar “as ilusões da modernidade”, abrindo a subjetividade humana à 

experiência do mistério e do surpreendente. A valorização do estético “relaciona-se com 

a aguda sensibilidade para perceber, no mundo moderno, uma ameaça a toda a atividade 

criadora e a elevação do espírito”. Ao mesmo tempo, ela libera os poderes psicagógicos 

do riso. A arte, no pensamento alvesiano, é associada com uma pedagogia do riso.  

 

[...] A minha alma parou de produzir neblina e, de repente, eu senti 

que meu corpo estava dançando com a música. Ri. E como sempre 

acontece comigo, o riso pôs meu ‘pensador’ a funcionar. (Esse hábito 

estranho, de pensar a partir do riso, me valeu ser excluído da 

companhia dos cientistas da área que, à semelhança do irmão Pedro, 

de O nome da Rosa, acham que o riso é incompatível com a gravidade 

científica). Pensei. (ALVES, 2009a, p. 19).  

            

           Para Alves (2009a, p. 20), o riso é uma condição para o pensamento, pois quando 

estamos alegres o pensamento “se põe a dar saltos”. A arte ao despertar a alegria em 

nosso corpo provoca uma invasão anímica de “sentimentos e pensamentos enormes”, 

que não são apenas do indivíduo que sente e pensa. Pois nunca pensamos 

solitariamente, todo pensamento “são de milhares”. O que chamamos pensamento, diz 

Alves, não é produto de uma mente solipsista, mas “parte de uma sinfonia”.  

 

[...] Pego o Bernardo Soares, livro do desassossego, página 156: 

‘Minha alma é uma orquestra. Só me conheço como sinfonia.’ Ah! 

Agora tudo ficou claro: Alma é a sinfonia, música. Bem disse o Álvaro 

de Campos que quando o poeta escreve os seus pensamentos, nos 

intervalos silenciosos que há entre as palavras se ouve como uma 

melodia que faz chorar. A verdade da alma é música. As palavras só são 

um suporte. Elas existem para produzir o espaço vazio e silencioso de 

que a música necessita para existir. Sabem disso os amantes: não são as 

palavras que cantam. É a música do pensar (ALVES, 2009a, p. 21).  

 

A dimensão estética revela o fundamento simultaneamente transcendente e 

sensível do ato pedagógico: a alegria de ensinar. Essa alegria enfeitiça a palavra do 

educador, recupera o encanto e seduz, tirando o chão dos educandos. A emoção estética 
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devolve, portanto, aos educadores o poder mágico-místico-espiritualista da arte de 

educar, levando-os a engravidar o mundo. Os educadores tornam-se despertadores de 

desejos, introduzindo na vida dos estudantes o próprio sentido da vida. 

 

[...] o sentido da vida é algo que se experimenta emocionalmente, sem 

que se saiba explicar ou justificar. Não é algo que se construa, mas 

algo que nos ocorre de forma inesperada e não preparada, como uma 

brisa suave que nos atinge, sem saber donde vem para onde vai, e que 

experimentamos com a intensificação da vontade de viver a ponto de 

nos dar coragem para morrer, se necessário for, por aquelas coisas que 

dão a vida o seu sentido. É uma transformação da nossa visão de 

mundo, nas quais as coisas se integram como uma melodia, o que nos 

faz sentir reconciliados com o universo ao nosso redor, possuídos de 

um sentimento oceânico [...] comunhão com algo que nos transcende, 

envolve, embala, como se fosse um útero materno de dimensões 

cósmicas (ALVES, 2002, p. 139). 

Mas engana-se quem confunde a experiência estética com a estetização fútil e 

massificada. O estético aqui é uma ponte para o agir ético. O resgate estético dos afetos 

e das emoções não endossa uma compreensão hedonista da vida e da educação.  

 

[...] a estetização da realidade, com seu caráter paradoxal, é um sintoma 

da crise do iluminismo, em que o excesso de informações e de verdade 

racional impossibilitam a própria orientação racional. A estética se 

candidata para dar conta daqueles elementos que não cabem mais no 

conceito, nos processos de racionalização e que podem trazer o não 

trivial. Daí a criação [...] da expressão ‘fome de experiência’ 

(Erfahrungshunger) que caracteriza a busca intranquila pelo sensível, 

que não encontra refúgio em nenhuma teoria, num movimento 

interminável entre o sensível e o conceito. [Também] o culto da emoção 

aponta que a busca desenfreada de emoções fortes pelo indivíduo 

moderno realiza um movimento paradoxal, pois, ao mesmo tempo em 

que a sensibilidade triunfa, ela retira do homem a capacidade de sentir 

emoções serenas, jogando-o para o delírio (HERMANN, 2005, p. 83). 

 

Apesar das críticas a uma estetização superficial, a relação entre ética e estética 

permanece importante para a pedagogia, pois como lembra Nadja Hermann (2005, p. 

84), essa relação não só nos educa para a alteridade, como influi decisivamente na 

formação dos nossos juízos morais que não se realizam sem os elementos estéticos.  

 

A estética tem se mostrado hábil na experiência da alteridade, 

evidenciando aquilo que é estranho, uma liberdade do sensível contra o 

embrutecimento da percepção automatizada. Disso decorre a 

importância que se confere ao artista, em especial, aos poetas e 

romancistas, pois eles criam novas metáforas e novas linguagens sobre 

o sujeito e o mundo que ampliam o espectro de decisões éticas. O 
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estranhamento atua decisivamente contra os aspectos restritivos da 

normalização moral, forçando a rever nossas crenças e o respeito 

exacerbado pelas convenções estéticas, com vistas a abrir nossa 

imaginação teórica e a sensibilidade para o reconhecimento do outro. 

Isso é extremamente significativo porque a educação nada mais é que a 

possibilidade de constituir um ethos da diferença, em que possamos 

enfrentar o outro externo e interno a nós mesmos, sem defender o 

relativismo. No limite, o relativismo não é possível, pois ele destruiria a 

própria alteridade (HERMANN, 2005, p. 85-86). 

 

Nessa mesma direção, a defesa alvesiana da estética avança contra os abusos de 

uma estruturação racionalista da educação que projeta objetificações infindáveis e 

ilusões que, no limite, contribuem para instrumentalizar o outro. Por isso, a educação 

precisa da arte para nos libertar, por um lado, do aprisionamento em conceitos rígidos e 

estereotipados, e, por outro, da própria insensibilidade em relação ao outro.  

A experiência estética possibilita aos educadores formar, junto aos seus 

educandos, um ethos sensível que reconhece inclusive os limites de nosso 

entendimento. Uma das tragédias que atingem a formação humana do educador consiste 

na hipervalorização da ciência, na soberania da razão e no descrédito da arte. Como 

sinaliza Foucault (1995, p. 261), “[...] o que surpreende é o fato de que, em nossa 

sociedade, a arte tenha se transformado em algo relacionado apenas a objetos e não a 

indivíduos ou à vida [...] não poderia a vida de todos se transformar numa obra de arte? 

Por que deveria uma lâmpada ou uma casa ser um objeto de arte, e não a nossa vida?”.  

A racionalidade ocidental excluiu de si mesma a "metafisica do artista", cuja 

“tarefa suprema” é afirmar a vida. E como já sabemos, a relação entre arte e vida é uma 

convicção espiritual profunda no pensamento de Rubem Alves. Por isso, defender a arte 

de educar torna-se mais importante que problematizar o estatuto de cientificidade da 

pedagogia. Para ele, a vontade de criação não pode ser aniquilada ou subestimada pela 

exacerbação da vontade de saber do homem moderno 
66

.  

Educar, para Alves, não pode se reduzir a apenas “ensinar verdades" ou “ensinar 

como ensiná-las”, incitando a pensar de outros modos o exercício da docência. A 

perspectiva estética de Rubem Alves opera no sentido de acolher o corpo, os afetos e o 

desejo nos processos de formação humana do educador, introduzindo uma ideia 

inovadora para o que se convencionou chamar de pensamento espiritualista: as paixões 

não são o problema a superar ou controlar nos processos educativos.  
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 Nessa perspectiva, o "amor à verdade" é um amor de mau gosto, um desvario adolescente sustentado 

pela pulsão narcisista do cogito moderno (LANOSA, 2002, p. 66). 
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Rubem Alves recorda que a linguagem teológica, quase sempre, contribuiu para 

deformar o papel das paixões no processo de humanização. Até mesmo as propostas 

libertadoras, do ponto de vista político, afirmam visões repressoras do desejo humano. 

Esta tendência é tão significativa que acabou sendo generalizada para o campo das 

ciências humanas e da própria pedagogia. Nesse âmbito, ele antecipa e endossa as 

críticas feministas à exclusão do Eros e do erotismo nos processos formativos. 

 

Os professores raramente falam sobre o lugar de Eros ou do erótico em 

nossas salas de aula. Formados no contexto filosófico do dualismo 

metafísico ocidental, muitos de nós aceitamos a noção de que existe 

uma cisão entre o corpo e a mente. Crendo nisso, as pessoas entram na 

sala para ensinar como se apenas a mente estivesse presente, e não o 

corpo. Chamar a atenção para o corpo é trair o legado de repressão e 

negação que nos foi transmitido pelos professores que nos antecederam, 

em geral brancos e do sexo masculino [...]. O mundo público do ensino 

institucional era um local onde o corpo tinha de ser apagado, tinha de 

passar despercebido [...]. Ninguém falava sobre a relação entre o corpo 

e o ensino. O que fazer com o corpo na sala de aula? Tento me lembrar 

dos corpos de meus professores universitários e não consigo me 

recordar deles. Ouço vozes, rememoro detalhes fragmentários, mas me 

lembro de pouquíssimos inteiros (BELL HOOKS, 2013, p. 253). 

 

Na perspectiva de Alves, o carácter violento e repressivo das políticas e das 

pedagogias que querem aprisionar o corpo visa preservar um mundo de “senhores e 

escravos”, pois a vontade poder exige a docilização do corpo (ALVES, 1986, p. 114). 

Contrariando essa visão, ele defende que as paixões portam o mistério contido na 

linguagem da esperança e da libertação. Tocamos aqui, mais uma vez, em uma ideia 

pedagógica alvesiana nutrida diretamente por suas convicções espirituais.  

Recordemos que Alves sempre atribuiu uma importância significativa à 

centralidade do fenômeno da encarnação para a experiência da fé. A encarnação 

guardaria as resistências à opressão do corpo e dos afetos. Ele encaminha sua 

argumentação descontruindo a visão ideológica da carne como o “lugar do pecado”. 

Essa compreensão é explicitada no modo como, ainda em sua fase teológica, ele 

apreende o “mistério da ressurreição” (ALVES, 1986, p. 128). Primeiro, o corpo não se 

reduz ao organismo biológico. Segundo, a ressurreição torna o ser humano aberto para o 

futuro porque também liberta o corpo 
67

. Terceiro, a ressurreição não traduz, na 

experiência da fé, um processo orgânico “nem sugere se e como o corpo morto foi de 
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 O movimento da ressurreição é paralelo e concorrente ao movimento da libertação humana que decorre 

na história (MOREIRA, 2012, p. 113). 
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novo reanimado”. Nos termos de Rubem Alves, a ressurreição, tal como a criação e a 

encarnação, expressa o poder da liberdade para criar ex nihilo. Por essa razão,  

 

Jesus não podia mais ser referido simplesmente como um facto 

histórico, terminado, imerso no passado, na esfera do que já aconteceu. 

Nem podia ser descrito em termos biográficos. Ele não foi um facto, 

simplesmente, mas o fator da história, o poder da liberdade que gera 

eventos de libertação. Jesus foi agora experimentado historicamente 

como um poder formador da história (ALVES, 1986, p. 131). 
 

Isso significa mais radicalmente que a encarnação diz respeito a todos os seres 

vivos, porque todos os viventes são seres encarnados. E a característica mais evidente 

dos seres encarnados é o fato não de terem um corpo, mas de serem um corpo. 

Sucede, porém, que o universo inteiro é composto de corpos, que são 

considerados corpos materiais desde há muito tempo tanto pelo senso 

comum quanto por numerosos filósofos, bem como pela quase 

totalidade dos cientistas. O corpo que pertence aos seres vivos é o 

mesmo corpo material de que se ocupa a física quântica, que serve de 

suporte para essas outras ciências duras que são a química e a biologia? 

Que muitas pessoas pensem assim em nossa época, que é precisamente 

a da ciência, não impede que um abismo separe desde sempre os corpos 

materiais que povoam o universo e, por outro lado, o corpo de um ser 

encarnado como o homem (HENRY, 2014, p.11). 

 

O próprio de um corpo encarnado, como o é o corpo humano, é o fato de que ele 

sente cada objeto como estando próximo de si mesmo. O corpo humano se experimenta 

a si mesmo e sento o que o mundo que o rodeia. O corpo humano é, portanto, carne, ou 

seja, “isto que experimentando-se, sofrendo-se, padecendo-se e suportando-se a si 

mesmo e, assim, desfrutando de si segundo impressões sempre renascentes” (HENRY, 

2014, p. 12), torna-se também capaz de tocar, ver, ouvir, cheirar, saborear o mundo. 

Transportada para o campo educacional, o fenômeno da encarnação converte-se, 

no pensamento pedagógico-espiritualista de Rubem Alves, em uma metáfora estética 

para a elucidação dos seres humanos como seres padecentes, atravessados 

ontologicamente pelos afetos e pelos desejos. A encarnação, a ressureição e o próprio 

rito da comunhão, tornam-se símbolos do exercício de degustação da liberdade, 

apontando para a possibilidade do evento do novum, da criação do novo.  

O fenômeno da encarnação está no centro das preocupações de Rubem Alves 

com a linguagem poética. A reflexão sistemática do mistério contido na corporeidade 

permite que ele aborde o fundamento linguístico da encarnação, através de uma 
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retomada literária da proposição evangélica de que “o Verbo se fez carne”. Proposição 

que, ao invés de ser analisada em sua dimensão teológica ou epistêmica, abre no 

pensamento educacional de Alves a possibilidade de pensar um logos sensível, isto é, 

um discurso e uma forma de racionalidade que se manifesta concretamente na relação 

educador-educandos, nutrindo de sentidos a vida e o conhecimento.  

Assim, viver a vida como uma obra de arte, do ponto de vista teológico, é viver 

em uma tensão escatológica permanente na expectativa do advento de um novo sujeito e 

de um novo mundo, produzindo aqui e agora o evento mítico-místico-mágico da 

ressureição. Do ponto de vista pedagógico, viver a vida como obra de arte é viver a 

formação humana do educador como prova do amor pelas crianças, pelos jovens e pelo 

mundo, convocando o espírito a encarnar os sentidos radicais da docência. 

5.3 A erótica e a libertação do amor com dádiva pedagógica 

 

A pedagogia alvesiana confia no corpo, porque é ele que primeiro protesta, 

enquanto presença contraditória e subversiva, contra a domesticação. A impotência do 

corpo é um fenômeno correlato à negação da esperança e da liberdade. Enquanto o 

discurso teológico dominante contribui para dissociar o ser humano do seu corpo, 

negando sua capacidade imanente de transcender, e o discurso pedagógico tradicional 

postula que os educadores devem entrar na sala de aula como “espíritos desencarnados” 

(BELL HOOKS, 2013, p. 255), a pedagogia alvesiana funciona, ao contrário, como uma 

“feiticeira da cura”, incluindo uma estética do corpo para cultivar o desejo de ser livre. 

Isso demonstra a singularidade da linguagem do humanismo pedagógico de 

Rubem Alves que literalmente incorpora os elementos rejeitados pela lógica dominante 

no campo da educação. Trata-se de uma linguagem histórica e crítica, que denuncia a 

fragilidade humana frente ao poder desproporcional dos opressores, mas também é uma 

linguagem que nasce da experiência de fé na liberdade e na criatividade humana. Ele 

nunca cansa de retomar sua percepção de que as comunidades bíblicas denunciaram 

uma compreensão única da história, como história de liberdade 
68

. 
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 Nesse contexto, o Evangelho enquanto Boa Nova, para Alves, simboliza antes de tudo um ato criativo 

que visa inserir a liberdade na história, abrindo novos horizontes para expressão dos sonhos, desejos e 

paixões humanas (MOREIRA, 2012, p. 48). Isso significa que Deus é símbolo da transcendência 

imanente à condição humana sempre ansiosa de novas possibilidades de libertação humana. O nome (de) 

Deus não indica um estar à frente da história, mas é antes uma presença histórica, ou seja, Deus tem um 

presente. Por isso, diz Alves, no Antigo Testamento, podemos esperar porque “o Senhor teu Deus está no 

meio de ti” (Dt 7,21), e, no Novo Testamento, porque a esperança deriva da própria encarnação. 
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O carácter pedagógico e libertador da experiência histórica dos 

acontecimentos não consentia que a comunidade os visse simplesmente 

como acidentais ou circunstanciais, mas como atos, isto é, como 

eventos determinados pela liberdade e, portanto, como eventos 

portadores de liberdade. Tais eventos constituíam novas saídas para o 

círculo fechado ‘do que era’ e uma abertura para diferentes 

possibilidades históricas (ALVES, 1986, p. 93). 

  

As comunidades bíblicas cultivavam a fé e a esperança no futuro porque, na sua 

experiência histórica do mistério da transcendência, “Deus estava presente”, e no seu 

presente, através do seu poder impulsionava os seres humanos a um novo amanhã. Por 

isso, para Alves, a esperança é possível e real porque novos eventos históricos de 

libertação estão sempre prestes a serem gerados com o processo de humanização.  

Nos termos de Moreira (2012, p. 52), o Deus ao qual a linguagem do humanismo 

messiânico se refere é redimensionado, na visão de Alves, na linguagem do seu 

humanismo pedagógico. A diferença entre eles é que seu humanismo parte e orienta-se 

pelo próprio ser humano, confiando incondicionalmente na sua capacidade de 

transcender às formas objetivadas da realidade. Assim, quando no seu pensamento 

pedagógico-espiritualista ouvimos o nome “Deus” está se fazendo referência “ao poder 

de humanização que subsiste determinada historicamente, mesmo que todas as 

possibilidades subjetivas e objetivas imanentes à história se achem exaustas”.  

Desse modo, não deve causar estranheza o fato de, quase sempre, dialogando 

criticamente com Marx, as ideias alvesianas retomem a afirmação de Feuerbach que “o 

princípio, meio e fim da religião é o Homem”, posto que, de fato, suas convicções 

teológicas mais profundas são convertidas em princípios antropológicos voltados a 

elucidar a condição humana, declarando abertamente o seu otimismo quanto às 

possiblidades imanentes nessa condição para emancipar a sociedade. Falando mais 

radicalmente, em Alves, o humanismo pedagógico é pressuposto do messianismo.  

 

[...] nunca a esperança sem história ou história sem esperança. 

Permanecendo realista, mas sem desesperar, e expectante, sem ser 

romântico, é possível ao Homem permanecer humano, na história, sem 

perder a esperança e esperando contra toda a esperança, na expectativa 

que a política messiânica de Deus traga ao homem e à história um novo 

futuro e uma nova esperança (ALVES, 1986, p. 100).  
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Causa estranheza, contudo, no humanismo alvesiano a defesa de que a libertação 

pressupõe recuperar o papel formativo do desejo. A linguagem do seu humanismo 

pedagógico não prescinde do movimento irruptivo das paixões e dos afetos. Alves 

apreende as paixões como portadoras do mistério mais profundo da vida humana: a 

liberdade é uma dádiva da terra. Ambos, o movimento dos sentidos e a potência dos 

prazeres são possíveis graças ao vínculo de fidelidade que os une ao poder dadivoso que 

liberta a história. Chegamos ao aspecto mais perturbador das reflexões pedagógico-

espiritualistas de Rubem Alves. Através da metáfora da “polifonia da vida”, sugerida 

por Bonhoeffer, ele afirma que a vida explode em uma melodia polifónica, onde todas 

as afeições terrenas, prazeres do mundo e alegrias encontram a sua verdade 
69

.  

A imagem de uma “polifonia da vida” aparece em uma carta que Bonhoeffer 

enviou da prisão nazista de Tegel em 20 de maio de 1944, e visa indicar poeticamente o 

carácter fragmentário e caótico da vida humana, cuja unidade só se torna possível na 

liberdade, na alegria e no amor considerado pelo teólogo como “frutos do Espírito de 

Deus”. De acordo com Caldas (2012, p. 272), Rubem Alves, consciente ou 

inconscientemente, inspirou-se nessa metáfora na elaboração de suas ideias pedagógicas 

tardias, ou seja, aquelas que foram consideradas como variações em torno do prazer, 

quando propõe que a formação do educador apreendida poeticamente enquanto ato de 

sapiência culinária precisaria invalidar metodicamente o saber como instrumento de 

dominação, praticando à docência como um exercício saboroso de ampliação da vida. 

Ainda segundo este autor, no núcleo dessa crença pedagógica estaria em questão o lugar 

polêmico desempenhado pela graça na teologia luterana. Alves, seguindo as críticas de 

Bonhoeffer, para quem “a graça barata” havia se tornado uma “inimiga mortal” da 

teologia, compreende que a formação humana, na atualidade, precisa se dar em torno de 

uma “graça preciosa”, uma espécie de “tesouro oculto no campo”, em busca do qual o 

educador é chamado a largar as “suas redes” conceituais. Esse dom é o amor.  

O exemplo privilegiado por Alves (1986, p. 133) não deixa lugar para 

equívocos: “uma mulher não decide dar à luz uma criança porque compreende e aceita a 

possibilidade de morrer no ato, mas, pelo contrário, só porque ela ama e, por isso, está 
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 Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) foi um teólogo luterano e membro da resistência alemã anti-nazista. 

Ele foi um dos mentores da Declaração de Bremen, base da Igreja Confessante que desafiou o nazismo. 

O movimento foi posto na ilegalidade, e em abril de 1943 Bonhoeffer foi preso por ajudar judeus a 

fugirem para a Suíça, condenado a morrer por enforcamento. Sua obra mais famosa, escrita no período de 

ascensão do nazismo foi Discipulado na qual desenvolve uma polêmica acerca da teologia da graça com 

um tom poético que encantaria Rubem Alves leitor de algumas das suas cartas (CALDAS, 2012). 
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determinada em benefício do filho, é que ela se decide livremente enfrentar a morte para 

trazer à luz o dom da vida”. Diferentemente do que pensam os chamados filósofos da 

finitude, para ele, não é a liberdade para a morte que torna o ser humano autenticamente 

livre, mas o amor e o sacrifício pelo próximo que sofre (como o órfão, a viúva, o 

doente) ou que simplesmente simboliza a fragilidade e o mistério da vida (como a 

criança) 
70

. Desta ótica, a pedagogia alvesiana retoma o papel dos afetos, principalmente 

do amor e da compaixão, com vistas a relacioná-los com o movimento espiritual da sua 

dialética da liberdade só que, dessa vez, dirigindo o despertar dos sentidos humanos, o 

próprio coração de suas ideias pedagógicas, “para a dádiva que promete e oferece a 

vida, com toda a sua plenitude, as suas alegrias, a sua bondade” (p. 135).  

A noção de graça ou dádiva radicaliza sua compreensão da criatividade humana, 

pois a própria humanização é percebida como uma dádiva, sendo o humano 

radicalmente livre para descomprimir o seu futuro. A ação criadora, nos seus textos 

pedagógicos tardios, oferece um “novo rosto” à imaginação como potência espiritual de 

transcendência, permitindo que as paixões e os afetos que movem a esperança presente 

no coração humano se exteriorizem em termos de uma estética da existência.  

Isso porque, ao fazer da vida uma obra de arte, o ser humano fertiliza, quer dizer, 

humaniza tanto a natureza, quanto a cultura e a história. Graças à criatividade há 

esperança real de embelezamento do mundo. A liberdade para a vida é alcançada na 

produção de beleza, que também é uma precondição para trazer à tona a bondade 

imanente ao ser-livre-do-homem. Posição que também permite reafirmar que o processo 

de humanização não se configura como algo que possa ser “previsto na sua totalidade”, 

sendo antes uma experiência aberta e multidimensional onde os “critérios de 

humanidade são descobertos” e continuamente “transcendidos por outros critérios”, 

tendo em vista a singularidade dos contextos de vida dos seres humanos, unificados 

estritamente pela “fidelidade da sua vocação de seres humanos” (ALVES, 1986, p. 137).  

De certo modo, os teóricos alinhados com a tendência pedagógica histórico-

crítica tinham razão quando afirmavam que Rubem Alves não era suficientemente 

marxista, pois no seu ideário o problema da humanização não poderia se esgotar na 

mera crítica à alienação do trabalho. A humanização encontra sua determinação 
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 Discordando frontalmente dos heideggerianos, Rubem Alves afirma que o medo da morte congela a 

liberdade e suscita uma ética defensiva de sobrevivência. O amor, ao contrário, abre uma disposição para 

o futuro, gerando uma ética da vida (ALVES, 1986, p. 141). 
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extrema, como prática de liberdade, no amor capaz de engravidar um novo mundo. O 

humanismo herético proposto por Alves mantém juntas a graça e a criatividade, 

 

[Mas, embora] rejeitando, quer o messianismo que acredita que a 

libertação é fruto dos poderes do homem sozinho, quer a destituição 

teológica do trabalho, como instrumento de criação da história, Alves 

preserva o elemento crítico daquela teologia, por um lado, e resgata a 

confiança do messianismo humanista na criatividade, por outro, 

argumentando que a graça cria a possibilidade e a necessidade da ação 

humana (MOREIRA, 2012, p. 73).  

 

Mas é, sem dúvidas, no chamado para o amor que encontramos a marca mais 

explícita da singularidade excêntrica do humanismo pedagógico alvesiano. No gesto 

radical de amor, diz ele, o ser humano reencontraria as possibilidades de uma vida 

autêntica, desde que a dádiva do amor seja capaz de ressignificar a própria formação 

humana do educador como uma dádiva para o presente e para o futuro.  

Como dádiva do presente e do futuro, a formação do educador almeja encontrar 

alegria nas coisas boas que a vida oferece aos seres humanos, seja exaltando o mundo 

dos sentidos, seja despertando o gosto pela vida 
71

. Com isso, Alves não teme apreender 

a docência como um ato transbordante de sentido erótico. 

 

Esta intuição leva Alves a concluir que o desígnio de libertação, o 

desígnio do ágape, que avança apesar do Homem, gera e oferece ao 

Homem uma realidade que detém uma beleza, um gozo, uma propensão 

que torna possível e necessário o Eros: o Homem não pode expressar a 

sua gratidão senão pela aceitação alegre e erótica da dádiva. A 

referência (telos) do ágape é, portanto, erótica, segundo a intuição de 

que, para que o ágape seja seriamente assumido, há que assumir 

seriamente o Eros (MOREIRA, 2012, p. 74).  

 

Mais uma vez, o corpo aparece como âmbito privilegiado de acolhimento da 

dádiva capaz de se solidarizar com o mundo. Através do corpo pela potência 

simultaneamente espiritual e anímica do amor, os seres humanos descobrem a existência 

como lugar gratuito e gracioso de fruição estética. Mas trata-se de um corpo erotizado.  

 

A natureza social e sexual do corpo, em termos de masculinidade e 

feminilidade, condu-lo ao outro, atraído não primeiramente pelo ágape, 

mas pelo Eros. Não encontramos nesta linguagem, por conseguinte, 
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 O pressuposto teológico dessa ideia remonta à intuição, vigente nas comunidades bíblicas, de que as 

“coisas boas da terra se destinam ao Homem” (MEDEIROS, 2012, p. 74). 
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qualquer lugar de transcendência para além do mundo e do corpo: a 

libertação do homem tem a ver, não com a negação, mas com a 

libertação do corpo de tudo aquilo que o oprime e que o torna tolhido  

para o mundo ou o mundo para ele (MOREIRA, 2012, p. 75) 
72

.  

 

O ser humano se humaniza e alcança a consciência de si mesmo como uma 

“pessoa” na experiência do encontro com outro corpo, com um “tu” que o defronta, 

primariamente, através do corpo próprio. Esta é a condição do materialismo alvesiano 

que toma a terra, o corpo e os sentidos como espaços eróticos de criação. Assim, sendo 

o corpo e o mundo ocasião de uma exuberância erótica, a educação como dádiva é uma 

espécie de “aperitivo” para tornar o humano feliz, suscitando nele o desejo pela 

plenitude da vida. É justamente porque a vida é tão boa, o corpo tão cheio de 

possibilidades e prazeres e o mundo tão convidativo que a docência é uma arte de viver. 

 

A formação humana do educador está, portanto, comprometida com a libertação 

erótica do corpo. A centralidade do corpo para a questão da libertação humana é tão 

significativa que, para a pedagogia alvesiana, é em seu benefício que se espera um novo 

amanhã e, inclusive, se desmitologiza a linguagem teológica, para recuperar o 

verdadeiro objeto da religião, o homem em sua inteireza (ALVES, 1986, p. 152).  

O sentido erótico da vida é uma dádiva da educação, eis a convicção espiritual 

de Alves. Se a vida está aí para ser saboreada, os educadores precisam aprender a comê-

la como forma de resistir aos poderes repressivos da vida e restaurar o sentido erótico 

imanente ao processo de humanização. A formação do educador precisa acolher a 

dádiva do presente, a fim “permanecer em total receptividade e abandono livre de todo 

o calculismo” (ALVES, 1986, p. 156), educando o humano para a liberdade de ser 

como a criança que aceita o desafio de jogar ludicamente com o novo.  

Cabe ao educador, movido por suas próprias paixões eróticas, formar o humano 

para o deleite e o desfrute do jogo da sedução inerente ao brincar, libertando-o para o 

riso que só ocorre quando se aprende a não se levar muito a sério nem a se deixar 

dominar pela obsessão utilitarista. Formar o humano é conduzi-lo às artes soberanas da 

recreação, da magia e da arte, fazendo-o sensível ao saber-saborear um mundo oferecido 

para o seu deleite e felicidade. Alves sugere uma aproximação improvável e inesperada 
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 Lembremos, mais uma vez: para Alves (1986, p. 149), o Messias, enquanto poder da liberdade 

libertadora, ele próprio fez-se “carne”, isto é, se deu ao homem no meio das condições materiais da vida. 



170 

 

entre a dimensão ético-política da liberdade e a dimensão estético-erótica da educação, 

ambas percebidas como sinais da transcendência humana, como dádivas.  

A libertação do sentido erótico da vida projeta a formação de um ser humano 

aberto para a criação de um novo futuro, acolhido em todas as suas dimensões, e tendo 

como ponto privilegiado de partida o corpo, os afetos, os desejos. Em variações sobre o 

prazer, Rubem Alves (2011, p. 64) é enfático: a erótica é o “juiz” da nossa vontade. 

Sem o prazer de ensinar e o prazer de aprender somos incapazes de ajuizar corretamente 

o sentido das coisas, sobretudo ajuizar a diferença entre as “coisas gostosas”, ou seja, 

aquelas que são aceitas pelo corpo, e as “coisas não gostosas” que são rejeitadas por não 

passarem pela avaliação do corpo. Aprendemos essa capacidade de julgar “gostoso-não 

gostoso” desde muito cedo: “a criança que mama já conhece a essência da sabedoria”. 

Com esse tipo de afirmação extemporânea, atingimos a nota mais alta nas 

variações do pensamento pedagógico-espiritualista de Rubem Alves. Ele associa no ato 

docente, inspirado pelos ideais da formação humana, as dimensões política, ética, 

estética e erótica com as potências espirituais mais profundas do ser humano.  

Desse modo, a pedagogia alvesiana entende o ato docente como uma fonte 

inesgotável de prazeres: “educar é uma fonte de prazeres; educar e fazer amor são 

muitos parecidos”. Mas, na atualidade, “nossos sentidos estão num estado de 

impotência, não se deixam excitar” (ALVES, 2011, p. 64). Por isso, é preciso acordá-los 

para que recuperarmos o prazer de educar e viver. O objetivo da educação precisa 

incluir as “possibilidades de prazer e alegria”.  Vislumbramos o resgate efetivo do 

homem de desejo e do corpo. Desejo e corpo são as “entradas da alma”, apreendida 

como o lugar em que cultivamos nossa capacidade de criar, de contemplar o novo, 

através da experimentação ativa das forças espirituais de nossa sensibilidade desejante.  

Dessa maneira, no pensamento pedagógico-espiritualista alvesiano são o prazer, 

a alegria e o amor que juntos contribuem para emancipar a própria arte de educar, 

resgatando nos processos de formação do educador o desejo de aprender e ensinar. 

Assim, encontramos, nas suas ideias educativas a defesa “do saber enquanto 

necessidade vital do homem” e o anúncio em “tom profético” de que “fazer com que as 

crianças se esqueçam do desejo de prazer que moram nos corpos selvagens, para 

transformá-los em patos domesticados” (DALBÉRIO, 1990, p. 60) é o perigo que ronda 

a prática educativa na atualidade. Por isso, a tarefa da pedagogia é se constituir como 
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uma via de emancipação do desejo, uma vez que a vivência da espiritualidade exige que 

o corpo esteja presente. Pois é através dele que entramos em relação com o mundo.  

 

Repito o texto [...] de Santo Agostinho: ‘Fruir uma coisa é amar esta 

coisa por causa de si mesma (diligere propter se). Faz pouco tempo 

tomei conhecimento do escritor Manoel Barros. Ele é um ser de 

fruição: ‘Prefiro as máquinas que servem para não funcionar, quando 

cheias de areia, formigas e musgos – elas podem um dia milagrar de 

flores. Também as latrinas apropriadas ao abandono nos religam a 

Deus. Senhor, eu tenho orgulho do imprestável’. Na feira da fruição, 

todos os objetos são conhecidos assim, eroticamente. Na feira da 

fruição moram os sábios, os degustadores, aqueles que transformam 

os objetos em partes do seu próprio corpo. Degusto: não exercito 

poder sobre o objeto. Abandono-me a ele. Entrego-me. Deixo que ele 

faça amor com o meu corpo. Saborear e degustar são experiências 

amorosas. Não desejo conhecer intelectualmente um objeto distante 

do corpo, para assim poder exercer poder sobre ele. Nas palavras de 

Barthes: ‘nada de poder’, ‘o máximo de sabor’: o meu propósito é 

experimentar o objeto com o corpo. Conhecer o objeto por aquilo que 

ele faz comigo. Ele entra em mim (ALVES, 2011, p. 104-6). 
 

Deparamos, nessa citação, com uma síntese exemplar da visão de Rubem Alves 

dessa “ciência” que é “arte”, a pedagogia, e da sua metodologia sapiente e gulosa.  

Suas ideias pedagógicas saltam sobre os abismos gerados pelos dualismos 

metafísico e científico, movidas por uma potência extravagante e, para muitos, ilógica. 

Seu pensamento salta, de possibilidade em possibilidade, afirmando a transcendência 

radical da condição humana, as condições de possibilidade da educação nas “certezas do 

voo” (ALVES, 2011, p. 28), desdobrando um pressentimento genial, desapropriado de 

todas as certezas demonstráveis: o amor é a experiência formativa, por excelência, 

contra as forças de normalização e docilização. Eis a última fantasia do educador da 

Boa Esperança: o amor pela educação como forma de resistência aos poderes que têm 

tomado de assalto todas as potências libertadoras da vida. Trata-se, disso não temos 

dúvida, de uma fantasia de erótica pedagógica apreendida como a arte régia da 

aprendizagem da linguagem dos prazeres e dos afetos na educação.  

A formação humana do educador adquire seu pleno sentido no âmbito dessa 

erótica que ele precisa aprender a habitar, exercitando pacientemente sua arte de ensinar 

como uma dimensão sutil do amor, a dimensão mais básica da formação humana. O 

amor pedagógico constitui-se como a virtude do educador apreendido, por sua vez, 

como um ser de sonhos, utopias, esperanças e desejos. O amor expande os sentidos da 

educação, contagiando os educandos que são afetados pelo sabor dos saberes. 
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Contudo, a ênfase nessa dimensão erótico-corporal-desejante não objetiva 

alimentar novos extremos dogmáticos, mas alertar para a urgência de recuperarmos a 

inteireza na educação. A erótica pedagógica alvesiana está ao serviço do 

comprometimento ético-existencial do educador com as tarefas da formação humana no 

espaço concreto das salas de aula. Disso decorre, em última instância, sua preocupação 

como com o uso dos poemas, dos contos, do acesso aos museus, à música como 

instância de integração das dimensões subalternizadas no ato de ensinar.  

O espírito de seu humanismo pedagógico tem como meta o aperfeiçoamento 

integrado da nossa sensibilidade corporal e intelectual. Nessa direção, o amor é uma 

ponte entre o educador e sua palavra (ALVES, 2010), conectando a vida do educador e 

o seu exercício prático junto às crianças e aos adolescentes. Vê-se, assim, que seu 

romantismo difere substantivamente das propostas em jogo nos discursos midiatizados 

da educação. Sua proposta de uma educação movida pela paixão, pelo amor e pela 

alegria está comprometida com a transformação radical dos sujeitos da educação. É 

neste contexto que se situa a erótica alvesiana, principio espiritual da educação, na 

medida em que o espírito manifesta nossa capacidade de transbordamento.  

‘Espírito’: o conjunto de nossas funções intelectuais, o ligar da 

filosofia. Aquilo a que damos o nome de Razão, com letra maiúscula, 

não é aquilo que dela a filosofia diz. A Razão com letra maiúscula, 

Grande Razão, é o corpo, centro do mundo. (...) filosofia do corpo são 

os saberes que o corpo sabe sem saber. É sapientia. É a voz dos 

poetas, dos artistas, das crianças (ALVES, 2011, p. 80). 
 

Assim, fechamos, provisoriamente, nosso círculo hermenêutico em busca das 

variações da relação educação-espiritualidade no pensamento de Rubem Alves. No 

centro imaginário desse círculo está a educação como um ato de amor, simultaneamente 

uma virtude do educador e a meta da sua educação dos sentidos. Amor enraizado no 

corpo, a grande razão do seu pensamento ético-estético-erótico. No corpo ocorre o 

encontro com a liberdade e a imaginação, nele despertam a utopia, os sonhos, as 

paixões. No corpo compreendemos/contemplamos a força mágica e a sedução contida 

na relação educador-educandos. No corpo manifestam-se as forças e a fonte de 

transcendência que inspira as convicções espirituais desse autêntico mestre da formação 

humana do educador no campo pedagógico brasileiro: o educador da Boa Esperança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Estudar a temática da formação humana na contemporaneidade significa 

retomar, de certo modo, as tentativas de emancipação das chamadas ciências do espírito 

do modelo canônico de conhecimento científico justificado pelas ciências positivas 

desde a segunda metade do século XIX, bem como refletir acerca da natureza e do 

estatuto de cientificidade da própria pedagogia. Nossa forma de inserção nessa 

discussão consistiu em delimitar o que denominamos, nesse trabalho de Tese, de 

pensamento pedagógico-espiritualista, o qual embora sendo constituído por uma 

multiplicidade de tendências foi simplesmente apreendido aqui como uma forma de 

pensamento, cuja premissa fundamental advoga pela integralidade do ser humano nos 

processos educativos (RÖHR, 2013), reconhecendo a capacidade humana de 

transcendência e liberdade como forças motrizes do processo formativo. 

A fim de explicitar a influência concreta dessas correntes de pensamento 

pedagógico-espiritualistas no campo das ideias educacionais brasileiras e como elas 

endereçam críticas importantes à compreensão dos desafios inerentes à formação 

humana do educador na atualidade, resolvemos focalizar especificamente as reflexões 

do educador Rubem de Azevedo Alves. A escolha, claro, não é óbvia e decorreu do fato 

dele problematizar a formação do educador, em sentido estrito, e a formação do ser 

humano, em sentido abrangente, valorizando o papel da imaginação, do corpo, das 

utopias, dos sonhos, dos afetos, enfim, de um conjunto de temáticas, quase sempre, 

excluídas ou subestimadas quando se pretende abordar o ato docente.  

Além disso, por meio de um estilo de escritura bastante original, que faz uso de 

contos e crônicas, Rubem Alves propôs uma ruptura radical com os paradigmas 

herdados da modernidade filosófica e científica que moldam as concepções e práticas de 
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ensino em nosso País, o que lhe valeu críticas severas. Ele foi acusado de ingenuidade, 

psicologismo e romantismo, fazendo inclusive com que sua obra pedagógica fosse 

classificada, recentemente, no âmbito das chamadas propostas escolanovistas 
73

.  

Por tudo isso, resolvemos interrogar como a relação educação-espiritualidade se 

faz presente no pensamento pedagógico de Rubem Alves e que possibilidades dela 

advêm à formação humana do educador, analisando sua compreensão do papel dos 

afetos na relação educativa e delimitando como a questão da imaginação configura-se 

como elemento potencializador da formação humana apreendida em chave espiritual. 

Ao longo da investigação localizamos a compreensão de espiritualidade no seu 

pensamento pedagógico no âmbito de sua educação dos sentidos. Os resultados 

alcançados indicaram, antes de tudo, o equívoco da aproximação de suas concepções 

com o discurso escolanovista, e como esse tipo de interpretação contribuiu para 

cristalizar suas posições, e mesmo excluí-las do campo das ideias pedagógicas 

brasileiras. No processo de análise, percebemos como seu pensamento constituiu uma 

compreensão original da educação em diálogo com as filosofias de Nietzsche, Marx, 

Freud, Kierkegaard, Wittgenstein, Feuerbach, dentre outros, mas também com poetas e 

escritores como Fernando Pessoa, Adélia Prado e Guimarães Rosa, sempre tendo em 

vista afirmar a potência formativa do desejo, dos sonhos e da imaginação.  

Contudo, a obra de Rubem Alves é extensa, o que exigiu recortes metodológicos 

precisos a fim de alcançar os objetivos delineados. Conforme Cervantes-Ortiz (2005), o 

corpus alvesiano constitui-se de mais de cem livros e cerca de quinhentos artigos ou 

ensaios, sem contar a crescente produção acadêmica sobre aspectos específicos do seu 

pensamento. Ele também “navegou com facilidade espantosa e rara” (CALDAS, 2014, 

p. 273) nos âmbitos da teologia, da filosofia, da pedagogia, da poesia e da psicanálise, 

mas apesar disso nunca teve a pretensão de sistematizar seu pensamento.  

O fato é que sua reflexão educacional apresenta-nos um discurso antropológico 

de caráter contracultural (BRASIL, 2013), e diríamos mesmo contraintuitivo, tendo em 

vista que sua análise sobre o processo de humanização guarda convicções espirituais 

profundas, configuradas ainda em suas reflexões teológicas, englobando questões como 
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 Rubem Alves não foi criticado apenas pelos pesquisadores educacionais, seus pares teólogos da Igreja 

Presbiteriana do Brasil se ressentiram da sua forma de “fazer teologia”, sobretudo, sua militância no 

movimento ecumênico. Foi criticado também por alguns “partidários católicos hardcore da Teologia da 

Libertação por ser pouco marxista e muito pequeno-burguês”. O que indica, pelo menos, que suas ideias 

não se limitaram a reproduzir os discursos estabelecidos (CALDAS, 2014, p. 271-283).  
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a liberdade, a criatividade, a imaginação, o jogo, a utopia, os sonhos, as artes, a culinária 

e a erótica. Ele usa uma linguagem, portanto, que se afasta intencionalmente de 

qualquer definição abstrata acerca da essência humana, mas que não nega o valor e o 

papel da transcendência implicada e movente dos processos de formação. 

No limite, sua elucidação do processo de humanização está ao serviço da tarefa 

de libertação de todos os seres humanos. Trata-se de uma linguagem de esperança que 

“olha para o futuro” e que incita os seres humanos a aceitarem “o desafio de nomear, 

criativamente, as possibilidades ainda ausentes da própria humanização” (MOREIRA, 

2012, p. 13), transcendendo a própria história e recriando-a como história de liberdade.  

A intenção explícita, quer dizer, ética e política do humanismo pedagógico 

alvesiano consiste em transformar em realidade, mobilizando nessa tarefa as potências 

subversivas da imaginação, dos sonhos e da utopia, o que o leva a revisitar Nietzsche, 

Feuerbach, Marx e Freud, dentre outros, para desnudar a esperança de sua roupagem 

teológica e revesti-la como força propulsora (secular) de experimentação histórica da 

abertura ontológica do humano. Mais insistimos que isso não significou, para ele, um 

esvaziamento do sentido da transcendência, nem uma absolutização da história.  

Rubem Alves converteu as linguagens instituídas pela imaginação criadora em 

formas de expressão da transcendência humana apreendida como capacidade de nomear 

as coisas ausentes e de acolher o mistério da vida, da liberdade e da alegria. Assim, suas 

ideias pedagógico-espiritualistas lutam contra a lógica do realismo dominante nas 

ciências e afirmam outra lógica impulsionada pela imaginação criativa.  

Como sinaliza Medeiros (2012, p. 17), sendo o ato criativo a mais alta expressão 

da vida humana, no pensamento de Rubem Alves, ele se expressa nas figuras da criança, 

do mágico, do poeta, do revolucionário e do sujeito apaixonado. Situação que o leva a 

postular também uma intencionalidade mágica, lúdica e utópica do espírito humano e 

que se se encarna no corpo, mediada pelos sentidos, pelos afetos e pelas paixões.  

A espiritualidade emerge, nesse contexto, como experiência profundamente 

enraizada no corpo, uma experiência de caráter formativo e simultaneamente ética-

estética-lúdica-erótica-poética. Como resultado, Rubem Alves vislumbra um sentido 

radical para o ato docente. Educar é a alegria de viver pelo amor.  

Ao tocar nessa afirmação espantosa do pensamento de Alves, nosso trabalho de 

Tese chegou à sua conclusão derradeira: de fato, a esperança, a liberdade e a utopia, 

tematizadas originariamente no âmbito teológico, foram metamorfoseadas no terreno da 
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práxis pedagógica nas categorias da imaginação, do corpo e do desejo que, juntas, 

passam a expressar a potência transcendente da condição humana enquanto reserva de 

confiança e de alegria no humano renovado e aberto à história. Este é o espírito mesmo 

que anima e sustenta as ideias pedagógico-espiritualistas de Rubem Alves.  

Ele apreende o humano como experiência em aberto, projetando-se para além do 

presente e mesmo através das dores criativas que impulsionam todo nascimento. Trata-

se de uma teoria educativa voltada à práxis e à mudança existencial e social que propõe 

ao educador viver a transcendência na realidade concreta das relações formativas, 

resistindo ao absurdo, à insanidade e inumanidade dos poderes dominantes.  

A convicção espiritual que atravessa todo o pensamento de Rubem Alves é que 

esperamos e educamos porque já estamos grávidos, e toda gravidez é uma dádiva, um 

ato gracioso da vida doando-se a si mesma 
74

. A educação como dádiva torna-se o 

imperativo pelo qual a gestação de um novo mundo é assumida como tarefa ética e 

política pelos educadores. A dádiva de educar é, ao mesmo tempo, um chamado e um 

convite a nos engajarmos na construção de um mundo habitado humanamente. 

Sugestivamente, a resposta dada pelo educador a esse apelo implica um sentido erótico.  

É a energia apaixonada de Eros que permite revigorar as relações educativas nas 

salas de aula, excitando e seduzindo a imaginação crítica dos educandos. Para Alves, os 

educadores que contribuem efetivamente para transformar o mundo são aqueles que 

orientam suas práticas com essa paixão erótica que transpira nas ideias, nos saberes e 

nos conhecimentos que eles mobilizam em sua atividade pedagógica concreta. 

Diferindo das pedagogias tradicionais, a formação humana do educador experienciada 

como prática da liberdade exige a inclusão do amor erótico como forma de ensinar a 

transgredir (BELL HOOKS, 2013) e subverter criticamente a lógica vigente.  

Essa imagem do professor apaixonado aparece recorrentemente nos últimos 

textos de Rubem Alves, justamente naqueles nos quais ele oferece algumas variações 

sobre o prazer para se referir ao seu próprio pensamento. Como lembra Caldas (2014, p. 

280), trata-se de um termo técnico musical, cuja escolha indica claramente um 

“pensamento que não pretende ser linear, racionalista, objetivo, mas estético”. Alves 

afirma, nesse momento, que suas ideias pedagógicas poderiam ser organizadas em uma 
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 Rubem Alves sempre recorre a metáforas de “natureza uterina e parturiente”, para traduzir a erupção e 

a emergência da esperança, do futuro. A mesma imagem é mobilizada para exemplificar o “carácter 

embrionário” da imaginação humana que, como “mulher em trabalho de parto”, aguarda o nascimento de 

uma nova ordem das coisas (MOREIRA, 2012, p. 16). 
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sequência de variações em torno de um mesmo tema: uma busca incansável pela 

liberdade na educação e no próprio exercício de pensar a vida e a humanização.  Essa 

busca implicou apresentar o corpo, o sonho, o afeto, a beleza, o desejo, etc., como 

forças expressivas da capacidade humana de transcender e criar um novo futuro.  

É comovente levar em consideração que essas variações sobre o prazer para 

organizar metodicamente seu pensamento tenha sido mobilizada quando sua morte “já 

podia ser prevista, quando nada mais podia ser feito, quando todas as esperanças éticas e 

políticas já tinham acabado, quando ele se encontrava só, diante do abismo” (CALDAS, 

2014, p. 281). Em 19 de julho de 2014, o Brasil recebeu a notícia da morte de Rubem 

Alves, sua morte tão próxima de nós
75

, estava em plena análise dos dados para a 

sistematização final dessa Tese, acabou por evidenciar que ainda não temos distância 

suficiente para compreender sistematicamente o sentido espiritual de sua obra.  

Além disso, Rubem Alves nos apresentou um pensamento pedagógico-

espiritualista que desdobra uma “metodologia da produção científica” completamente 

liberta das regras do “jogo” acadêmico, materializando um exercício poético de 

escritura que mereceria, por si só, uma investigação específica, e, talvez, mais que isso, 

uma investigação científica à altura de sua sapiência culinária. Sabemos que estamos 

longe disso e que acessamos sua obra por uma perspectiva estrita. Nossa esperança, 

contudo, é que tenhamos conseguido respeitar, minimamente, a advertência do próprio 

Rubem Alves acerca do risco de qualquer trabalho acadêmico acabar degenerando em 

dissecção. Nosso desejo, portanto, ao final deste relatório, é que seus leitores possíveis 

possam ser também despertados pela curiosidade de ler pela primeira vez ou voltar a ler 

as intuições e análises espantosas do educador da Boa Esperança.  
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 Sobre a morte de Alves fizemos uma pequena homenagem ao educador que encantou a educação e 

agora pratica o encantamento pedagógico em outra dimensão. Ver apêndice (p. 185). 
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ANEXO A 

 

 

 

O encontro de Rubem Alves com o ipê amarelo: a realização do seu último desejo, 

o fim da experiência tempus fugit e o seu “encontro” com a existência da morte. 

 

 E até que um dia Rubem Alves voltou para o lugar que esteve sempre! Teve seu 

encontro com o ipê amarelo, pois: “até dei ordens para ser cremado, quando morrer, e 

minhas cinzas serem colocadas na raiz de um Ipê amarelo. É que tenho horror a túmulos, 

claustrofobia, e desejo ser devolvido, com maior rapidez possível, a circulação da fertilidade 

que aparece na terra. Que meu corpo fique semente” (ALVES, 2008, p. 33). 

O encontro de Alves com a experiência da morte ocorreu no dia dezenove (19) 

de julho de 2014. Ele estava internado na unidade de emergência há dias e com a 

intensidade de complicações orgânicas veio a falecer. Com efeito, a ideia de morte para 

a sociedade, de certa forma, é algo ainda que precise ser maturada, compreendida por 

perspectivas mais contemplativa da nossa existência. Rubem Alves como bom teólogo, 

filósofo e educador sabe que a morte não deve significar o fim da esperança, a 

emergência da tristeza, a ausência de estórias, a falta de sentidos, o fim do amor e a 

perca do erotismo. Não, infinitamente, não! Rubem Alves, compreende a morte como 

uma possibilidade de ressignificação diante do que estar por vir, o devir da incerteza. 

Porque em Da esperança (1987), dentre outras obras, ele compreende a morte como 

uma possibilidade de emancipação humana, uma possibilidade de superarmos nossas 

incertezas e fraquezas diante do que não conhecemos, diante de uma verdade-realidade 

não conhecida e, assim, podemos viver autenticamente, com maior profundidade a vida-

agora, reconhecendo a potência humana de existir plenamente porque a morte precisa 

ser assumida, libertando o homem do medo que ela “emite” (representa). Sobre isso ele 

ressalta: “A morte se converte num risco que precisa ser livremente assumido, de forma 
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a tornar possível ao mundo transformar-se num lugar de redenção para o homem” 

(ALVES, 1987, p.193). Toda essa compreensão defendida por Alves pode ser 

corroborada com um trecho da carta de inédita escrita por ele, revelada à imprensa no 

dia da cremação do seu corpo. O seu grande amigo: o professor Carlos Rodrigues 

Brandão, com estimada gentiliza, tornou a carta pública. Sobre ela ressaltamos:  

Não tenho medo da morte, embora tenha medo do morrer. O morrer 

pode ser doloroso e humilhante, mas à morte, eis uma pergunta. 

Voltarei para o lugar onde estive sempre, antes de nascer, antes do Big 

Bang? Durante esses bilhões de anos, não sofri e não fiquei aflito para 

que o tempo passasse. Voltarei para lá até nascer de novo 

(CORVINI, 2014). 

 

A morte para Rubem Alves também significa um encontro simbólico com o ipê 

amarelo, pois em conversas com seu amigo Brandão na obra, encantar o mundo pela 

palavra (2010), ele revela o desejo de “repousar” suas cinzas no ipê-amarelo: 

 

No meu sítio eu tenho um cemitério. Planto árvores para os amigos 

que morreram. Aí percebi que não era correto plantar árvores só para 

os encantados. Resolvi plantar árvores para aqueles que ainda vão 

morrer. Já me plantei, um ipê-amarelo, lugar de repouso para as 

minhas cinzas. (ALVES, 2010, p. 17). 
 

Com essas considerações podemos compreender que a ideia da morte representa 

para Alves um (re)começar, uma volta, aliás uma volta à terra: “nascemos da terra. 

Somos nada mais que terra modificada, misturada com a água, com o ar, com o fogo” 

(ALVES, 2008, p.32). A morte deve ser uma maneira de gratidão pelo que pudemos 

realizar enquanto existência finita, caracterizando nossa forma de ser pelo que pudemos 

fazer-ser e, com isso, construímos significado próprio para a nossa maneira de habitar-

interpretar o mundo. Por isso é preciso ser um contador de estórias, ter prazer com a 

Alegria de ensinar, poder contemplar-realizar a Educação dos sentidos, estudar com 

princípios da Educação romântica, na qual é possível entender a educação como uma 

experiência estética e mais: podemos fazer amor com as palavras e descobrir que elas 

podem revelar a dimensão mais singela e sutil de nossas vidas. Com efeito, a educação 

alvesiana nos dar a possibilidade de compreender nossas idiossincrasias tendo em 

consideração que suas ideias emergem Do amor à beleza. Com isso “lembramos” 

também da relação educador-educando a fim de ressaltar a potência de ressignificação 

do sujeito mobilizada em Da esperança, na qual a vida, a educação ganha sentido 
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específico, o ser da educação tornasse fruto de uma atividade criativo-crítica do cenário 

educacional. Alves também sinaliza, aponta para a liberdade como símbolo da 

expressão da nossa maneira de ser no mundo, pois A gestação do futuro, dentre outras 

questões, a ideia de emancipação é estruturada a partir da relação imaginação-liberdade 

do ser da educação. 

 A morte de Rubem, a nosso ver, representa um momento de ressignificação da 

sua obra, na medida em que sua filosofia da educação, sua cena da escrita educacional, 

sua maneira de contemplar o ser da educação e a herança dos seus escritos proporciona 

uma abertura para o educador ter um caso de amor com a educação e com a vida, 

potencializando uma compreensão autêntica e emancipacionista do ser da educação 

contemporâneo. Sobre a relação educação-vida o mineiro da Boa Esperança nos revela 

quem foi Rubem Alves: “queriam que eu resumisse quem é Rubem Alves? Eu pensei no 

epitáfio que Robert Frost escolheu para ele mesmo eu achei tão bonito: ele teve um caso 

de amor com a vida. Então é isso: eu tive um caso de amor com a vida” (BRASIL, 

2013). 

E assim no dia 19-07-2014 este caso de amor com a vida passou para outra 

dimensão, finalizou o seu tempus fugit e, nos deixou um legado teológico, filosófico, 

sociológico, pedagógico, psicológico, literário, dentre outras perspectivas do seu 

pensamento. A cena da escrita alvesiana está repleta de possibilidades para os amantes, 

os apaixonados pelo conhecimento ter a possibilidade de contemplar uma nova mirada 

da perspectiva pedagógica nacional. Ainda falando deste amor alvesiano o professor 

Antônio Joaquim Severino assinala: “um romântico alegre, romântico de olhos 

inquietos, seus textos nos chamam, falam de amores que nos acompanham” (CARPEM 

DIEM, 2012). 

Desse modo fica claro como um pensamento que se dedica à discussão da 

liberdade, que invoca e defende a importância do amor, do desejo pelo saber no campo 

educação pode ter uma inserção na vida daqueles que se ocupam com a arte de educar e 

de construir novos sentidos para a tarefa educativa. Por isso o legado deste educador 

não pode deixar de nos afetar, de fazer sentido para nossa existência. A chegada da 

morte, o seu encantamento para outra experiência de mundo e o tempus fugit de Rubem 

Alves “leva”, apenas, materialmente o mestre; contudo fica o legado, a presença 

existencial, a confiança num pensamento, o exemplo de uma atitude ética com o mundo, 
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uma maneira de resistir, de romper acordos silenciosos, de pensar a nossa maneira de 

existir. 

Enfim, vai Rubem Alves em matéria; fica seu amor pela educação, as conversas 

de quem gostam de ensinar, a escola que sempre sonhei sem saber que existia, germina 

a educação dos sentidos, ou seja, permanece conosco uma vida constituída Do Amor a 

Beleza. Persiste seu amor, sua dedicação, seus desejos. Floresce, com a energia e beleza 

do ipê amarelo, cotidianamente, uma vida para e com a educação. 
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ANEXO B 

 

 

Escrita de Si: A Experiência de Escutar o Pensamento Pedagógico-Espiritualista 

de Rubem Alves 

 

Esta experiência de escrita diz respeito à recomendação da banca examinadora 

deste material, qual seja: Após quatro anos de interação com a dimensão espiritualista 

do pensamento de Alves o que “fica? ”, ou melhor, o que de Alves reflete em nossa 

existência a partir do contato com as ideias pedagógico-literário-espiritualista de Rubem 

Alves? Com efeito, essa questão (re)move, transforma e nos convida a meditar como 

responder uma pergunta que “tira” o nosso chão, que sacode nossa “zona de conforto” 

de pensar a educação? 

Dentre vários caminhos para abordar nosso contato com as ideias alvesianas 

começo este exercício de resposta recorrendo ao termo da Escrita de Si. Mas porque 

falar de um termo que remete ao pensamento foucaultiano se a tese foi ancorada pelas 

ideias de Rubem Alves? Em primeiro lugar, não podemos esquecer que Foucault é 

arqueogenealógico, ou seja, um pensador que reflete a ideia de eros, a dimensão do 

cuidado e a questão estética como potências formativas do sujeito. Temáticas essas que 

guardam sintonia com o pensamento espiritualista de Rubem Alves. Dessa forma, a 

escrita de si é uma experimentação de pensamento, é uma escuta cuidadosa de questões 

tênues que nos permite compreender o que pode transformar radicalmente o sujeito da 

educação. A escrita de si é fenômeno que porta/faz emergir sentido ao vivido, ao que 

nos debruçamos e sentimos no exato ato de colocar a caneta sobre o papel e, 

carinhosamente, meticulosamente, passamos a “deitar” nossas ideias a fim de que elas 
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possam gerar sentido de experiência para os leitores interessados no processo de 

formação humana da contemporaneidade. Sobre isso, dentre outras questões, pensamos: 

será que Alves pensou/viveu a escrita do fenômeno pedagógico de forma semelhante ao 

que afirmamos anteriormente? Entendemos que esta indagação, de maneira geral, é 

respondida na medida em que Alves assinala que: “quando escrevemos fazemos amor 

com as palavras” (ALVES, 1995). Com efeito, aqui podemos pensar também nas ideias 

de Natalie Goldberg, que nos compartilha sua experiência da escrita assim: “Descobrir 

que, quando escrevo algo que envolve sentimentos, preciso escrever à mão, diretamente 

sobre o papel. A escrita à mão está mais ligada ao movimento do coração” 

(GOLDBERG, 2008, p. 10). 

Certamente as ideias de Rubem Alves causam tremores em nossa capacidade de 

escrever, de iluminar nossa percepção sobre a realidade pedagógica contemporânea, 

pois as ideias pedagógico-espiritualistas do educador mineiro têm a ver com o 

movimento do coração, com o sentido de educar gerado na relação educador-educando. 

A educação para Alves tem relação com a vocação de ser educador. Aqui reconheço a 

polêmica que carrega este termo vocação. Mais neste espaço da experiência da escrita 

posso ratificar a vivência desta compreensão alvesiana.  Todo esse relato nos permite 

falar que Alves nos encanta com suas ideias, nos retira o “chão”, nos dar asas para 

pensar outras formas de educar, de pensar a educação com valores plurais a partir da 

compreensão da potência de existência que consiste o ato formativo.  

Ainda com a escrita de si podemos compartilhar que o contato com o 

pensamento de Alves nos mostra a capacidade de resistirmos aos discursos de poder 

institucionalizados da vida imediata, da vida líquida, da vida midiática, a qual é pautada 

por contatos superficiais das redes eletrônicas ditas sociais. Tais características não 

escapam ao mundo pedagógico, pelo contrário, a vida moderna caracterizada pela 

racionalidade instrumental e ancorada na ideia de eficiência pensa a instituição escola 

como instituição fábrica que defende a instalação de mecanismos de controle dos 

docentes e dos trabalhadores, compreendendo-os como sujeitos docilizados, ou seja, há 

uma tentativa de governamentalizar o sentido da educação, de institucionalizar 

radicalmente os acordos silenciosos, de instalar mecanismos de vigilância da sociedade 

de controle analisada por Foucault. Desta forma pensar com Alves a educação nos 

proporciona entender a ideia de resistência como uma vontade de verdade, uma 
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capacidade de resistir aos padrões de racionalidade instrumental da educação. Mas há 

também a resistência que nos impulsiona a pensar a educação pela a ideia de afetação, 

de sensibilização, de enxergar outros caminhos formativos. Enfim, pela escrita de si 

“carregada” de sentidos alvesianos podemos romper o que o velho que acordou 

menino
76

 denominou de acordos silenciosos.  

Com isso abrimos espaço para abordar a parte mais doce desta experiência com 

o pensamento de Rubem Alves, na medida em que enxergamos as imposições de poder, 

de controle pedagógico-social foi possível emergir um pensamento de direção contrária, 

uma reflexão de matriz espiritualista que pensa a potência da educação a partir da ideia 

de espiritualidade. Noção esta que nos permite pensar a ideia de vocação, nos 

proporciona escrever o que acreditamos com a força da alma. Ainda mais: a 

espiritualidade nos faz emergir outro em nós mesmos ao invocarmos o nosso ser 

criativo, a nossa potência de existência, a nossa capacidade de sapiência (de sentir o 

sabor da educação), a possibilidade de pensar a educação como uma prática estética de 

liberdade, dentre outras possibilidades. Com essa amplitude de compreender a 

educação, de narrar a experiência de contato e escuta do pensamento de Rubem Alves 

ganha maior dimensão quando invocamos para o debate a dimensão da experiência, ou 

seja, o que nos toca ao “tocar” o pensamento de Rubem Alves? 

A experiência de contato com o pensamento de Rubem Alves requer, reivindica 

um tempo de formação, um cronos que supera o tempo transbordantes de opiniões 

(LAROSSA, 2014). Essa espera para compreender as ideias alvesianas gera um gesto de 

interrupção. Sinaliza parar para pensar, parar para olhar, pensar mais devagar, olhar 

mais devagar e escutar mais devagar suas ideias espiritualistas. Com esse cuidado 

formativo conseguimos compreender a ideia de iluminação, a questão da sapiência, a 

educação romântica, a potência da liberdade como dimensão do ato educativo, dentre 

outras perspectivas espiritualistas deste pensador mineiro. 

Com esta atitude de experiência (de compreender o tempo da formação) foi 

possível “enxergar”/ vivenciar o que pode nos proporcionar o cultivo de uma atitude 

espiritualista no campo da educação, pois este modo de vida pedagógica nos demonstra 

um viver plural e completo, desde que entendamos que esse estar completo se refere a 
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nossa existência no mundo. Com efeito, podemos fazer a experiência desta atitude 

reverberar no âmbito da formação humana, pois, semear uma proposta autêntica de 

pensar o processo de formação humana alvesiana na perspectiva da relação educação-

espiritualidade se constitui numa proposta educacional de interiorização das mais 

importantes dimensões de educar baseado em princípios afetivo-pedagógicos, como 

também desperta o poder transformador da imaginação do educando, fazendo emergir 

uma potência formativa dos sentidos. Pensar a educação nessa acepção espiritualista 

envolvente da força do coração, não é pensar algo que está fragmentado, seccionado da 

vida humana. Nós estamos imersos na grande vida do ser da educação a fim de 

compreender esse movimento de maneira plena a partir de uma tomada de decisão 

interior que, apenas, só depende de nós mesmo, do modo como pretendemos viver um 

caminho com o coração para a formação humana. 

Foi interagindo com este caminho com o coração que pudemos desfrutar e 

aprender os ensinos do mestre da Boa Esperança (MG), na medida em que é vivendo-se 

que se faz a si mesmo. É existindo que se dá a si mesmo um fundamento, um suporte. 

Ou o sujeito aceita a vida como ela é ou luta. Nesta direção, no que concerne à ralação 

educação-espiritualidade, acreditamos também que este exercício de buscar novas 

maneiras de ser, pensar, agir, compartilhar, defender o amor como atitude ética para o 

encontro pedagógico com o sujeito da educação nos impulsiona a acreditar no poder 

psicológico da imaginação, o qual transforma nossa experiência com o mundo, rompe 

com normatizações do já estabelecido, da vida pós-moderna, industrializada e 

globalizada. 

Essa maneira de contemplar a educação também nos permitiu desenvolver um 

olhar diferenciado sobre a arte de educar, pois entender a educação pela dimensão da 

experiência, por um gesto de interrupção do tempo possibilitou emergir uma nova 

experiência de esperança, uma nova possibilidade de contemplação do educar, de 

ressignificação da vida e do sujeito da educação. Essas são as palavras da nossa escrita 

de si, são os relatos de quem escutou atenciosamente o pensamento de Rubem Alves. 

 

 


